
“Det är ju ett snärjigt jobb, att vara enhetschef”

En kvalitativ studie om uppdraget som enhetschef i socialtjänsten

Malin Körner och Cecilia Staflin

Sociologiska institutionen

Sociologi med inriktning mot arbetsliv, organisation och personal

Kandidatuppsats, 15hp VT2022

Handledare: Agneta Hugemark



2



Sammanfattning
Studiens syfte är att skapa en fördjupad förståelse för dilemman som enhetschefer i

socialtjänsten ställs inför, utifrån hur deras position mitt emellan ledning och verksamhet ger

upphov till en rad oförenliga krav. Vidare är syftet att undersöka vilket stöd enhetschefer

behöver för att bättre kunna hantera dessa omöjliga valsituationer i sitt arbete. Metoden

bygger på kvalitativa data inhämtat från tolv intervjuer med enhetschefer anställda i en

förvaltning för socialtjänst. Resultatet indikerar, i linje med tidigare forskning, att

enhetschefer generellt upplever att uppdraget är större än vad som är möjligt att utföra.

Dilemman uppstår mellan krav på arbetets kvalitet, enhetschefspositionens dubbla lojaliteter

gentemot ledning och medarbetare samt en alltför snäv tidsram. Stödet som efterfrågas är dels

färre arbetsuppgifter och dels en förändrad styrning från ledningen. Utifrån nyinstitutionell

teori diskuteras hur organisationen bäst kan stötta enhetscheferna vad gäller att hantera

dilemman; Antingen förändra den rationella myten om vad enhetschefskapet i socialtjänsten

ska innefatta, eller lösare särkoppla institutionen från kärnverksamheten. Slutsatsen är att

förvaltningen inte kan förändra institutionen, eftersom de i förhållande till omvärlden skulle

förlora legitimitet. Enhetschefernas möjligheter att hantera dilemman bör därför underlättas

genom en lösare särkoppling mellan kärnverksamheten och institutionen avseende

enhetschefers chefskap.

Nyckelord: Enhetschef, socialtjänst, särkoppling.

Bild 1, på försättsblad: “Drömmen om chefen”. Ur Thylefors, Ingela. 2016. Chef- och ledarskap

inom välfärdssektorn. Stockholm: Natur och kultur, sida 142.
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1. Inledning

Under kommunpolitikerna och mitt emellan förvaltningsledning och medarbetare finns de

kommunala enhetscheferna. Enhetscheferna arbetar i gränslandet mellan den strategiska och

operativa verksamheten. Blom (1994) beskriver att enhetschefskapet i offentlig sektor har två

funktioner; Dels ansvarstagande på uppdrag av överordnade och dels ledarskap på basis av

underordnades förtroende. För att fylla de två funktionerna omfattar enhetschefens arbete en

mängd olika delar. Enhetschefen bär ansvaret för att beslutade strategiska mål realiseras i

enlighet med politisk, ekonomisk och lagstadgad styrning, samtidigt som enhetschefen

ansvarar för att den operativa personalen erhåller stöd i sitt arbete (Forsberg Kankkunen

2009).

Den offentliga sektorn sedan 90-talet präglats av det som benämns New Public Management

(NPM). NPM är en samling av flera olika reformer som syftar till att öka effektivitet och

transparens i offentlig sektor genom målstyrning, decentralisering och entreprenörskap

(Karlsson 2017). Utifrån kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning (11:1 KL), och

som ett led i att implementera logik enligt NPM, har budget- och verksamhetsansvar de

senaste åren delegerats från förvaltningsledning till bland annat enhetschefer (Björk, Forsberg

Kankkunen & Bejerot 2011) och chefsrollen har kommit att omfatta både management och

tjänstemannaskap (Karlsson 2017). Arbetsuppgifterna som enhetscheferna utkrävs ansvar för

har därmed ökat. Berntson, Wallin och Härenstam (2012) beskriver hur den offentliga sektorn

har utsatts för minskade budgetar samtidigt som samma nivå på kvalitet och kvantitet

förväntas upprätthållas. Att hantera krav från flera olika håll med bristande resurser blir första

linjens chefers ansvar, samtidigt som flera forskare har argumenterat för att det administrativa

stödet har minskat. Utökade krav på chefer, samtidigt som att stödet minskar, skapar

konflikter mellan olika aspekter av chefsjobbet (Berntson, Wallin & Härenstam 2012).

Ett exempel på en typ av organisation i offentlig sektor är socialtjänsten. Lagen ställer höga

krav på den kommunala socialtjänsten. Kraven uttrycks i socialtjänstlagens inledande kapitel:

“[S]amhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i

samhällslivet.” (1:1 1 st. SoL). Lagen konkretiserar även att kommunen har det yttersta

ansvaret för att enskilda får stöd och hjälp som inte kan anstå (2:1 1 st SoL; 2a:1 SoL) samt

att socialtjänst ska samverka med andra verksamheter (3:5 SoL). Socialtjänsten har länge stått

inför stora utmaningar avseende att möta de höga krav som ställs på verksamheten. Från
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statligt håll finns en önskan om att socialtjänstens arbete ska ha en högre kvalitet och innefatta

fler arbetsuppgifter, men utan att leda till ökade kostnader för varken stat eller kommun (SOU

2020:47). Ökade arbetskrav samt kombinationen av hög arbetsbelastning och otillräckliga

resurser har gjort det svårt att utföra ett kvalitativt arbete (Arbetsmiljöverket 2018). Sveriges

Kommuner och Regioner (SKR) beskriver utmaningarna som;

Skriande rekryteringsbehov, prognos om minskade intäkter, decennier av
juridifiering och ett allt mer omfattande utrednings- och
dokumentationsarbete [...] Och så samtidigt en växande önskan – från både
medarbetare, politiker och invånare – om högre kvalitet, ökat
brukarinflytande och bättre tillgänglighet för invånarna.

(SKR 2020).

Positionen som enhetschef i socialtjänsten innebär alltså att förhålla sig till ett brett uppdrag

med krav och förväntningar både i förhållande till ledning och medarbetare. Arbetet innebär

även ett utökat ansvar och högre krav på kvalitet utan ökade kostnader och med minskat stöd.

Det är ett minst sagt utmanande uppdrag. Samtidigt behöver socialtjänsten förbättra

effektiviteten i verksamheten. Det är således relevant att undersöka hur enhetschefer i

socialtjänsten själva ser på utmaningar i sitt arbete, vad de upplever sig behöva för att bättre

kunna utföra sitt uppdrag och vad som är möjligt att förändra vad gäller förutsättningarna för

enhetscheferna att utföra sitt arbete.

1.1 Syfte och frågeställningar

Studien syftar till att undersöka oförenliga krav och förväntningar på enhetschefsuppdraget på

organisationsnivå, och vilket stöd som enhetschefer i socialtjänsten behöver ur ett

organisatoriskt perspektiv. Förhoppningen är att studien ska kunna bidra med en teoretisk

diskussion om organisatoriska förutsättningars inverkan på enhetschefers arbete.

Studiens syfte konkretiseras i följande frågeställningar;

1. Vilka dilemman möter enhetschefer i sitt arbete?

2. Vilket stöd behövs för att enhetscheferna lättare ska kunna hantera dilemman de möter

i sitt arbete?
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Studien kommer att behandla “dilemma” enligt Nationalencyklopedins definition (2022): “en

valsituation i vilken alla de alternativa handlingsmöjligheter som står öppna har dåliga

konsekvenser.”

1.2 Uppsatsens disposition

För att förankra uppsatsens syfte i en kontext presenteras tidigare forskning på ämnet

enhetschefers utmaningar och framgångsfaktorer i socialtjänsten i kommande kapitel. I

kapitlet därefter läggs det nyinstutionella teoretiska och begreppsliga ramverket fram, som en

grund till uppsatsens kommande analys. För att övertyga läsaren om studiens tillförlitlighet

motiveras valet av en kvalitativ metodansats och undersökningens tillvägagångssätt i kapitel

fyra. Kapitel fem ger en redovisning av studiens resultat, tematiserat utifrån aspekter av

enhetchefers dilemman och framgångsfaktorer identifierade i tidigare forskning. Resultatet

analyseras därefter utifrån nyinstitutionell teori för att slutligen, i kapitel sex, diskuteras

vidare i relation till teori samt vad resultatet implicerar för vidare forskning.

2. Tidigare forskning

För att sätta ytterligare motivera relevansen av studiens syfte ger detta kapitel en genomgång

av tidigare forskning av enhetschefers organisatoriska förutsättningar i allmänhet, och

förutsättningar i socialtjänsten i synnerhet. Forskningen presenteras tematiskt utifrån olika

aspekter som identifierats inom respektive område; Enhetschefers chefskap i socialtjänsten,

dilemman som enhetschefer ställs inför samt stöd eller framgångsfaktorer för att chefer ska

kunna utföra det arbete de är ålagda. Aspekterna av dilemman samt framgångsfaktorer ligger

senare till grund för tematisering av studiens empiriska analys.

2.1 Enhetschefer i socialtjänsten

Fokus inom chefsforskningen har historiskt sett legat på chefers individuella egenskaper, som

personlighetsdrag, färdigheter, ledarskapsstilar och strategier (Corin & Björk 2017). Corin
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och Björk (2017) beskriver samtidigt att de organisatoriska förutsättningarna är viktiga för att

förstå chefsarbetet i offentlig sektor och de svåra valsituationer som enhetschefer i sådan

verksamhet kan ställas inför.

För att förtjänstfullt skapa förståelse för tidigare forskning om enhetschefer i socialtjänsten är

det av vikt med tydlighet kring chefsbegreppet. En vanlig förståelse av begreppet är att en

chef “formellt utsetts att ha en befattning som innebär ett fullt ansvar för såväl underställd

personal som verksamhet” (Thylefors 2016 s. 79). För många, men inte alla, inbegrips även

ett ansvar över ekonomi och budget (Thylefors 2016). Verksamhetsansvaret utgår från den

specifika enhetens inriktning. Med myndighetsutövning tillkommer ett ansvar för

rättssäkerhet, medan andra inriktningar medför en annan karaktär av verksamhetsansvar

(Morén 2010). Det operativa arbetet är exempelvis mer påtagligt för chefer som leder så

kallad “blåljusverksamhet” där chefen spelar en större roll i akuta och oförutsedda händelser

(Thylefors 2016).

2.1.1 I första linjen

Enhetschefernas arbete i socialtjänsten karaktäriseras av att det är i första linjen, det vill säga

närmast den operativa verksamheten. I försök att definiera den här formen av chefskap

framför Richard (1997) att kortsiktiga problem och oplanerade inslag i arbetet är

karaktäristiskt, utifrån chefens ansvar för att övergripande mål omsätts i konkret handling.

Wolmesjö (2008) beskriver enhetschefens situationen som hamburgersyndromet, förklarat

som att chefspositionen “befinner sig mellan å ena sidan den politiska ledningen och

överordnade chefer, och å andra sidan medarbetare, klienter och deras anhöriga” (Wolmesjö

2008 s. 148). Enligt Wolmesjö (2008) medför hamburgersyndromet att enhetschefer har en

splittrad lojalitet och att enhetschefens arbete därför består i så kallat professionellt

gränsarbete. Det professionella gränsarbetet utgörs av att chefen förmedlar information mellan

de olika grupperna genom att kunna prata olika ”språk”. Språket ledningen använder och

språket som används i den operativa verksamheten utgör en gräns mot omvärlden, men

Wolmesjö (2008) menar att enhetschefen arbetar i gränslandet och agerar budbärare mellan de

olika domänerna. Thylefors (2016) beskriver det som att enhetschefer har “en fot i den

administrativa och en i den professionella domänen” (Thylefors 2016 s. 26). Thylefors (2016)

poängterar samtidigt att gränserna är suddiga snarare än skarpa och att det finns skiktningar

inom de olika domänerna utifrån skillnader i formell och informell makt och status. En annan

tolkning av av situationen för chefer i mellanställning är att de utgör en buffert mellan

10



överordnad ledning och medarbetare. Funktionen som stötdämpare innebär att arbetet medför

att minska friktionen mellan motstridiga intressen (Richard 1997).

2.1.2 Flerdimensionell politisk påverkan

Johnson, Laanemets och Svensson (2008) beskriver att arbetet i socialtjänsten i stor

utsträckning styrs av lagstiftning och riktlinjer, men att varken lagstiftning eller riktlinjer är

detaljerade. Ett handlingsutrymme med möjlighet att agera mellan reglerna lämnas, i syfte att

den professionella kunskapen och ansvaret ska forma arbettsuppgifter och rutiner utifrån

målgruppens behov och arbetsuppgiftens rutiner. Det faktiska handlingsutrymmet påverkas

samtidigt av politiken. Eventuella förändringar i politisk majoritet, och därmed i ideologi, kan

medföra grundläggande förändringar i verksamheten. Utöver det påverkar politiska beslut hur

resurserna fördelas både i kommunen och på nationell nivå (Johnson et al. 2008; Wolmesjö

2008). Det innebär enligt Wolmesjö (2008) exempelvis att specifika direktiv och beslut om

prioriteringar påverkar handlingsutrymmet för första linjens chefer.

Börjeson (2021) beskriver att de politiska förutsättningarna även kan innebära en ovilja att

peka ut en riktning för socialtjänsten. I SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst – En ny

socialtjänstlag och i de av regeringen givna direktiven för utredningen menar Börjeson (2021)

att uppenbara konfliktområden och svåra ställningstaganden undviks genom vaga

formuleringar och förslag på nya utredningar. Avsaknad av tydlighet i direktiv och utredning

medför en otydlighet kring dels socialtjänstens uppdrag och dels möjligheterna att utföra det

samma, enligt Börjeson (2021).

Thylefors (2016) beskriver att det delade kommunala ledarskapet mellan politiker och

tjänstemän medför en gråzon i ansvarsfördelningen. Utgångspunkten är att politikerna utifrån

lagar och riktlinjer ska ägna sig åt vad socialtjänsten ska göra, genom att definiera

övergripande mål och strategier. Tjänstemännen å sin sida har ansvar över hur de politiska

intentionerna ska förverkligas. Enligt Thylefors (2016) är ansvarsfördelningen i praktiken

oklar, vilket kan medföra låsningar, motsättningar, handlingsförlamning och ett ömsesidigt

övertramp till den andra partens revir. För att motverka detta menar Thylefors (2016) att det är

av vikt att politiker och tjänstemän ser sig som samarbetspartners.
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2.1.3 Andra organisatoriska förutsättningar

Utöver att vara i den klämda sits som hamburgersyndromet definierar så påverkas

enhetschefer av olika intressenter i sin omgivning. Dessa är bland andra klienter, medarbetare,

ledning, politiker, verksamhetschef, facken, media och andra organisationer (Granberg 2016).

I förhållande till detta har Thylefors (2016) beskrivit förekomsten av rollkonflikter, som

bottnar dels i skiftande och motstridiga förväntningar men också i mångfacetterade

arbetsuppgifter (Thylefors 2016; Sveningson & Alvesson 2014). Balansakten beskrivs bestå i

att både på kort och lång sikt tillgodose krav och förväntningar från olika intressenter

samtidigt som resurserna sällan gör det möjligt att uppfylla alla förväntningar (Granberg

2016).

Sedan 1980 och 1990-talet har en våg av nya reformer, gemensamt kallade New public

management (NPM) influerat styrning och organisering av offentlig sektor. De reformer som

inbegrips i NPM, som implementerats i bland annat socialtjänsten, har inkluderat nya

redovisningsrutiner, nya ekonomistyrsystem, nya ansvarsfördelningar och nya sätt att mäta

verksamheten (Jonnergård, Funch & Wolmesjö 2008). Utvecklingen har bland annat fört med

sig ökade arbetskrav. Kombinationen av hög arbetsbelastning och otillräckliga resurser har

medfört svårigheter att utföra arbetet på ett tillfredställande sätt och en hög förekomst av

arbetsrelaterad stress (Astvik, Larsson & Welander 2018). Forskning tyder även på att de

NPM-inspirerade styrsystemen ofta står i konflikt med ett hållbart arbetsmiljöarbete (Frick &

Johanson 2013). En annan följd av reformerna är att “transparens av, snarare än förtroende

för det professionella arbetet, har blivit ett huvudkrav” (Jonnergård et al. 2008 s. 10).

Konsekvenserna av NPM har därför ofta beskrivits i termer av en ”avprofessionalisering”, där

socionomers akedemiska kunskap och beprövade erfarenhet får stå tillbaka för standardisering

och extern kontroll. Samtidigt beskrivs granskning av verksamhetn som viktigt för att

säkerställa den höga ambitionsnivån när det gäller rättssäkerhet, transparens och kvalitet

(Corin & Björk 2017).

Klagomålen på minskat professionellt handlingsutrymme i offentlig sektor, ökad

byråkratisering och en ökad administrativ börda var bakgrunden till att regeringen år 2016

tillsatte en utredning om en tillitsreform, vilket resulterade i SOU 2018:47 (Bringselius 2021).

I SOU 2018:47 återfinns följande definition av det nya synsättet på styrning;

Vi definierar tillitsbaserad styrning och ledning som styrning, kultur och
arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och medborgarens behov, där varje
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beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv,
bygga tilllitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar
hjälpa medborgaren. (SOU 2018:47 s. 22)

Traditionellt har marknad eller hierarki använts som principer för att styra prestationer, men

begreppet tillit presenteras som en tredje styrprincip (Bringselius 2018a). Forskning avseende

konsekvenserna av tillitsbaserad styrning är än så länge i sin linda, men vissa risker har

identifierats. En sådan är att tillit används som uttalad värdegrund utan att faktsikt

manifesteras i prioriteringar, värderingar, styrning och arbetssätt. En annan risk som beskrivs

är att alla inte vill eller vågar använda handlingsutrymmet som tilliten ger samt att tradition av

misstro inom organisationer kan försvåra implementering av tillit (Bringselius 2018b). Den

forskning som gjorts avseende styrning i linje med tillitsbaserad styrning och ledning inom

socialtjänsten har samtidigt resulterat i att konceptet verkar främja ett hållbart och kvalitativt

arbetsliv i socialtjänstens verksamheter (Astvik et al. 2018).

Socialtjänsten är en kvinnodominerad verksamhet och beskrivs i forskning som kvinnligt

genusmärkt (Ulfsdotter Eriksson 2006; Björk & Härenstam 2016; Alvesson 2015). Det

betyder att socionomyrket, och vad arbetet genom socialisationsprocesser samt inlärning av

kulturella värderingar och normer uppfattas innebära, associeras med kvinnligt könstypiska

drag (Ulfsdotter Eriksson & Backman 2014). Arbeten som associeras med att bekräfta,

förhöja och gynna andras välmående betraktas och genusmärks i flera fall som kvinnliga

(Alvesson 2015). Forsberg Kankkunen (2009) beskriver att kvinnlig genusmärkning av

socialtjänsten får konsekvenser på det praktiska ledningsarbetet, genom att enhetschefer

förväntas, av sig själva och andra, att inte ifrågasätta beslut utan att ta ansvar och lösa

uppgiften. Motsvarande chefer i manligt märkt verksamhet förväntas istället ställa krav på vad

arbetet ska inbegripa. Genusmärkning av verksamheten, snarare än aktörens individuella kön,

utgör enligt Forsberg Kankkunen (2009) grunden för att chefer inom kvinnligt genusmärkt

verksamhet tenderar att ha ett mer passivt och anpassat agerande än chefer inom motsvarande

manligt märkt verksamhet. Genom att vara anpassningsbar och arbeta hårdare i en sådan

organisation menar Forsberg Kankkunen (2009) att chefer förstärker kvinnlighet. Holmqvist

(1997) beskriver på liknande sätt att kvinnliga chefer i en “kvinnlig” organisation är mer

benägna att välja lojalitet som strategi istället för protest eller sorti. Holmqvist (1997) menar

att strategin utgör en internalisering av ett “omöjligt” problem, genom att chefer, sina

ansträngningar till trots, upplever sig otillräckliga. Thylefors (2016) beskriver att följsamhet

och anpassning även uppmärksammats som strategier för att korta ner mötestid och hinna

med andra arbetsuppgifter.
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2.1.4 Identitet och ledarskap

Sveningsson och Alvesson (2014) menar att det finns motsättningar mellan praktik och ideal i

chefsarbetet. Konflikten mellan att vilja och att kunna tenderar att göra det svårt att utveckla

en stabil chefsidentitet som möjliggör långsiktigt chefsarbete. Utöver detta tillkommer att

chefsverktyg, modeller och trender kontinuerligt förändras. Förutsättningarna gör enligt

Sveningsson och Alvesson (2014) att identitetsarbetet i olika grad präglas av anpassning,

friktion och konflikt. Identitetsprojektet tar sig olika uttryck beroende på om chefen behöver

justera, jonglera eller brottas med sin chefsidentitet. Det som blir avgörande i ett första led är i

vilken grad verkligheten och chefsidealen överensstämmer; I vilken utsträckning

överensstämmer det chefen utför, kan utföra och uppfattas utföra i det dagliga arbetet med de

egna bilderna avseende hur “gott ledarskap” ska praktiseras. I ett andra led är det avgörande i

vilken grad chefskapet utgör en källa till identifiering och aktiv del av självbilden

(Sveningsson & Alvesson 2014). Givet närheten till den dagliga verksamheten för

enhetschefer (Wolmesjö 2008) och en stark professionsetik inom socialt arbete kan även

socionomtiteln förstås som en viktig komponent inom identitetsprojektet för enhetschefer

inom socialtjänsten (Bringselius 2018c).

Fokus på ledarskap i organisationer har tenderat att medföra att återkommande

organisatoriska problem förväntas hanteras med “bättre ledarskap”, trots att det finns en

oenighet om hur ledarskap ska definieras. Den enighet avseende betydelsen som ändå finns

innebär att begreppet innefattar att influera och påverka omgivningen (Sveningsson &

Alvesson 2014). Det beskrivs samtidigt att chefer utvecklar delvis olika ledarskap beroende

på hur identitetsarbetet ter sig, personlig förmåga samt hur personliga sympatier och mandat

stäms av mot olika typer av situationer (Sveningsson & Alvesson 2014). Richard (1997)

beskriver två generella problem avseende vilka möjligheter chefer i första linjen har att utöva

sitt ledarskap, vilka i hög grad är kopplade till identitetsprojektet som beskrivs ovan. Det ena

innebär att organisationen är otydlig. En otydlig bild av organisationen medför risk för att

chefen feltolkar och agerar på ett sätt som inte överensstämmer med verksamhetsmålen. Det

andra problemet innefattar oklarhet kring befattningen och hur chefen uppfattar sin roll i

organisationen. Risken finns då att exempelvis möjligheter och befogenheter över- eller

undervärderas (Richard 1997). Därmed begränsas möjligheten att påverka vad som uppfattas

som meningsfullt och vad som är rimligt och önskvärt att uppnå (Sveningsson & Alvesson

2014).

14



2.2 Enhetschefers dilemman

Som framgår ovan formas arbetet för enhetschefer i socialtjänsten av organisatoriska

förutsättningar, som politisk inriktning, styrsätt och genusmärkning. Utöver det tillkommer

det egna identitetsarbetet och hur ledarskap utövas. Samtidigt är arbetet som enhetschef

fragmentariskt och tidspressat (Sveningsson & Alvesson 2014). Givet detta kan oräkneliga

utmanande valsituationer uppstå i arbetet i förhållande till motstridiga krav eller viktiga

värden. Nedan presenteras de aspekter som i tidigare forskning framförts som utgångspunkter

för dilemman som enhetschefer kan möta. Aspekterna kan förstås som egna utmaningar i sig,

som i relation till varandra skapar kedjor av svårigheter för enhetschefer inom socialt arbete

att navigera i (Wolmesjö 2008). Dessa aspekter ser författarna som ett gott ramverk för att

förstå komplexiteten av enhetschefskapet i socialtjänsten.

2.2.1 Tidsaspekten eller prioriteringsaspekten

Tidsbrist finns närvarande som en dimension ovanpå alla tänkbara svåra valsituationer för

enhetschefer. Tidsbrist grundas i en begränsad arbetstid, i relation till ett mångfacetterat och

belastande arbete (Wolmesjö 2008).

2.2.2 Tillgänglighetsaspekten

Tillgänglighetsfaktorn framstår som speciellt nära kopplad till tidsaspekten i forskningen.

Wolmesjö (2008) beskriver att “dilemmat att balansera tillgången av tid mellan olika

arbetsuppgifter och kravet på närvaro i verksamheten tycks vara något som flera arbetsledare

upplever som centralt” (s. 154). Tillgänglighetsaspekten utgår från balansakten mellan närhet

till den operativa verksamheten och övrigt chefsarbete (Wolmesjö 2008).

2.2.3 Kvalitetsaspekten

Dilemmat består av jakten på att hinna med mycket, men att inte göra det på bekostnad av

kvalitet. Med andra ord är det en utmaning att hitta en nivå som är “good enough” (Thylefors

2016).
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2.2.4 Lojalitetsaspekten

Den här dimensionen utgår från hamburgersyndromet, då den hänvisar till enhetschefers

klämda sits och dubbla lojaliteter, gentemot både ledning och medarbetare. Det handlar om

“krav på arbetsledaren att både vara lojal mot överordnade chefer och politiker (uppåt/inåt i

organisationen) och mot medarbetare och brukare (neråt/utåt i organisationen)” (Wolmesjö

2008 s. 153). Enhetschefen kan ställas inför valet mellan att hjälpa ledning eller medarbetare.

2.2.5 Den ekonomiska aspekten

Konflikter kan uppstå när enhetschefen måste välja mellan kravet på att hålla budget och

samtidigt nå verksamhetsmålen (Wolmesjö 2008). I tidigare forskning framstår att det är ett

överordnat mål att hålla budgeten i balans (Regnö 2015).

2.2.6 Värdegrundsaspekten, professionsaspekten och myndighetsaspekten

Värdegrundsaspekten innefattar att balansera förvaltningsetik (verksamhetens inriktning och

utformning) med professionsetik och egen etik. Dilemmat här består i att utjämna eventuella

schismer mellan politikernas hållning och den verksamhetsnära hållningen samt den inverkan

organisationens villkor har på den professionella blicken. Det inbegriper att hög

arbetsbelastning och andra organisatoriska påfrestningar påverkar den professionella

bedömningen (Johnson et al. 2008). Detta är nära sammankopplat med professionsaspekten;

att balansera vetenskap med beprövad erfarenhet och myndighetsaspekten; kravet på att följa

lagstiftning och samtidigt vara flexibel och kunna tänja på ramarna (Wolmesjö 2008).

2.3 Chefsstöd - framgångsfaktorer

Samtidigt som arbetet som enhetschef är ansvarstyngt och inbegriper att ta beslut i situationer

där alla val sker på bekostnad av någon annan aspekt, så framgår av tidigare forskning att

enhetschefer i hög grad upplever sitt arbete som varierande, meningsfullt och engagerande

(Hjalmarson, Norman & Trydegård 2004). För att skapa ett hållbart arbetsliv beskriver

forskare det som viktigt att det finns stödjande funktioner som utgår från vissa

framgångsfaktorer som kunnat identifieras (Astvik et al. 2018). Thylefors (2016) beskriver att

stödjande mekanismer kan medföra skillnaden i att upplevelsen av arbetet är utmanande
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snarare än psykiskt belastande. För att undersöka vilket stöd enhetschefer behöver för att

hantera oförenliga krav i sitt arbete följer här en presentation av några av dessa

framgångsfaktorer och stödjande mekanismer. Dessa ligger sedan till grund för vår vidare

analys.

2.3.1 Ledningsgrupper som arenor för dialog och hantering av målkonflikter

Forskning visar att styrningen av verksamheterna inom socialtjänsten behöver präglas av

utveckling och säkerställande av dialog och öppenhet, ifall organisationen vill motverka

tystnadskultur, skapa förutsättningar för organisationsengagemang och utgöra en grund för ett

hälsosamt arbetsliv (Astvik, Welander & Isaksson 2017; Welander, Astvik & Hellgren 2017).

I flera studier påtalas i relation till detta vikten av att det finns arenor där chefer från olika

nivåer möts och kan föra en dialog om målen med verksamheten i förhållande till de resurser

som står till förfogande(Astvik et al. 2018). En annan viktig aspekt, relaterad till

socialtjänstens genusmärkning, är därför att dialogen utöver öppenhet inbegriper att

enhetschefer uppmuntras till konstruktiv kritik och protest, inte enbart flexibilitet och

anpassning (Forsberg Kankkunen 2009).

Relaterat till dialog och öppenhet betonas högre chefers ansvar gällande att värna om

målfokusering, att uppmuntra, fördela och bromsa aktiviteter samt att gå in som tredje part vid

konflikter (Bringselius 2018c). Hur enhetscheferna ska navigera i svårigheter ska förstås som

ett gemensamt ledningsansvar, istället för att individuella chefer blir överbelastade och lämnas

ensamma med att lösa svåra målkonflikter (Corin & Björk 2017; Bolin och Höckertin 2010).

Corin & Björk (2017) beskriver vidare att den övergripande ledningen på strategisk nivå ska

samordna stödfunktionernas insatser så att de krav som ställs hänger ihop och underlättar för

kärnverksamheten. Stödfunktionerna utgörs av ekonomiavdelning, HR-avdelning och

liknande. Enhetscheferna har att hantera omfattande styrning från en mängd olika funktioner

inom områden såsom ekonomi, miljö, säkerhet och kvalitet, varför ansvar för samordning och

avpassning ligger främst hos chefer och tjänstemän på strategisk nivå i organisationen. En

relaterad aspekt är att medarbetere och chefer inte klarar av att prestera mot mer än 3-5

verksamhetsmål samtidigt, varför en samordnad prioritering krävs (Elvnäs 2017).

2.3.2 Stödfunktioner som erbjuder praktiskt stöd

Tidigare studier visar att stödfunktioner som HR, IT, ekonomi har utvecklats mot mer

strategiska arbetsuppgifter samtidigt som chefernas behov av operativt stöd bara ökar (Corin
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& Björk 2017). På bekostnad av chefens möjligheter att engagera sig i långsiktig

verksamhetsutveckling och att vara närvarande för sina medarbetare framstår fokus på

administrationen ha ökat. Corin och Björk (2017) beskriver att deras forskning resulterat i

rekommendationen att enhetscheferna behöver mer resurser som kan stötta dem i det konkreta

arbetet med ekonomi-, personal- och verksamhetsfrågor, i syfte att frigöra tid för medarbetare

och verksamhetsutveckling.

2.3.3 Små team för lärande

Att etablera teamarbete beskrivs i forskning som en framgångsfaktor, utifrån att det skapar

förutsättningar för kollektivt lärande samt att kreativitet och innovationsförmåga ökar genom

att idéer “korsbefruktas” (Sebrant 2005). Wallo, Kock, Reineholm och Ellström (2021) har

poängterat att teamarbete utgår från att gruppen har gemensamma mål och gemensamma

arbetsuppgifter. Att besvara frågan hur teamarbete kan realiseras kräver samtidigt en

verksamhetsnära analys som svarar på i vilket syfte och utifrån vilka parametrar teamet bör

sättas samman (Sebrant 2005). Exempelvis måste hänsyn tas till att upplevelsen av trygghet i

ett team är avgörande för hur stort stöd chefen därigenom kan få av gruppen kring sitt eget

ledarskap. Huruvida lärande team bör vara tvärprofessionella utgår bland annat ifrån hur det

relaterar till syftet, upplevd trygghet, kompetens samt vilken expertis som ska vara ledande

och beslutande. Så kallade interdisciplinära team frångår hierarkiskt tänkande och balans av

ansvar, värderingar, kunskap och delmål ska gemensamt utgöra grund för beslut. Dessa

beskrivs som den framtida modellen för att hantera komplexa arbetsområden (Sebrant 2005).

2.3.4 Begränsning i ansvar - men också stimulans

Corin och Björk (2017) beskriver att deras forskning resulterat i slutsatsen att gränserna för

chefsuppdraget kan vara oklara och att flera arbetsuppgifter av chefer betraktas som perifera i

förhållande till kärnuppdraget samt till och med oskäliga och/eller onödiga. Onödiga eller

oskäliga arbetsuppgifter, i meningen att de bryter mot förväntningar i chefsrollen, har vidare

visat sig uppta en stor andel av arbetstiden för chefer i första linjen. Verksamhetsansvaret kan

också se väldigt olika ut (Wolmesjö 2015). Tydlighet avseende vad som inbegrips i chefens

ansvar för verksamhet, personal och ekonomi är därför viktigt för att skapa samsyn inom

organisationen (Corin & Björk 2017). Sådan tydlighet ska dock inte medföra att

arbetsuppgifterna blir ensidiga eller inte upplevs meningsfulla och stimulerande, eftersom

dessa faktorer är kopplade till arbetstillfredställelse (Sandahl, Falkenström & Knorring 2010;
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Åteg, Hedlund & Pontén 2004). Tidigare studier har indikerat att de som tycker att deras

arbete är meningsfullt utför arbetet på ett mer entusiastiskt sätt än de som inte gör det (Britt,

T.W., Adler, A.B., Bartone, P.T. 2001; Harpaz and Fu 2002). Det är samtidigt viktigt att

ansvaret begränsas, så att arbetsbelastningen för enhetschefer är rimlig (Astvik et al. 2018).

Hur ansvaret ska begränsas har i hög grad relateras till antal medarbetare. Antalet

underordnade medarbetare för en enhetschef relaterar till påfrestningar på chefsrollen, både

avseende chefernas arbetsbelastning och relationen till medarbetarna (Corin & Björk 2017).

Ju fler medarbetare chefen har, desto mer påtagliga och frekventa är problem relaterade till

överbelastning, logikkonflikter, betungande rollkrav, medarbetarproblem och hantering av

medarbetares frustration (Corin & Björk 2017).

2.3.5 Bekräftelse och återkoppling

Bekräftelse och återkoppling har beskrivits som oerhört viktiga komponenter, både i

förhållande till arbetstillfredsställelse och i förhållande till att hantera dilemman (Corin &

Björk 2017; Sandahl et al. 2010). En problematisk aspekt, som Elvnäs (2017) beskriver, är att

chefer av alla slag tenderar att tro att de ger återkoppling när de i själva verket informerar. Av

Elvnäs (2017) forskning framgår att verksamhetscheferna som återkopplar enhetschefernas

arbete till dem behöver vara mycket tydliga i vad som har varit bra och varför. Elvnäs (2017)

menar att den som ger återkoppling måste synliggöra detaljerna i resultatet av de

ansträngningar som mottagaren gjort. Ofta krävs så hög grad av tydlighet att det känns

obekvämt och överdrivet (Elvnäs 2017). Även Thylefors (2016) beskriver att bekräftelse och

gemensam reflektion med en arbetsledare kan fungera som en kompensatorisk stödmekanism

som hjälper chefer att bära sitt ansvar och sina erfarenheter. Sådant stöd avlastar genom att

den energi det kräver att på ett individuellt plan ensam bära sin arbetssituation kan användas

till annat.

Sammantaget kan sägas att det stöd som enhetschefer behöver av organisationen för att bli

framgångsrika i arbetet handlar om att i dialog med ledning samordna och prioritera uppgifter

samt gå igenom återkoppling på utfört arbete. De praktiska aspekterna av stöd rör

stödfunktioners avlastning i ekonomi- och personalarbete samt antalet medarbetare chefen

ansvarar för.
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3. Teori och begrepp

Studiens resultat analyseras utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv, vilket inbegriper ett fokus

på organisatoriskt handlande. Genom ett nyinstitutionellt perspektiv erhåller vi verktyg för att,

utifrån enhetschefers berättelser som aktörer i en organisation, undersöka vilket stöd

organisationen kan ge för att underlätta när enhetschefer ställs inför dilemman. Nedan ges en

beskrivning av nyinstitutionell teori samt de centrala begreppen: myt, legitimitet, institution,

ceremoni och särkoppling. Även de två perspektiven institutionellt arbete och institutionellt

entreprenörskap presenteras. Diskussionen mellan de två perspektiven används som ramverk

när enhetschefers dilemman och behov av stöd i senare kapitel ska analyseras.

3.1 Nyinstitutionell teori

Nyinstitutionell teori växte fram i syfte att ge en ny förståelse för vad som avgör hur

organisationer ser ut och vad som styr organisatoriskt handlande. En central fråga som

teoretikerna sökte svar på var varför organisationer tenderar att anta en byråkratisk form när

det inte alltid är det mest effektiva sättet att organisera på. Teorin utgår från kritik mot

förståelsen av organisationer som strikt rationella, givet att rationalitet, och den följsamhet av

regel och procedurer som däri inbegrips, inte förklarar flertalet organisatoriska fenomen.

Dessa organisatoriska fenomen är exempelvis varför beslut inte genomförs eller får tilltänkt

utfall, varför utvärdering inte används i sådan utsträckning att det kan bidra till styrning,

varför regler överträds och varför organisationers strukturella element framstår som löst

kopplade (Eriksson-Zetterquist 2009).

Enligt Meyer och Rowan (1977) är anledningen till att organisationer inte är strikt rationella

att den formella organisatoriska strukturen är förankrad i olika skilda förståelser av den

sociala verkligheten. Den formella organiseringen styrs av myter om rationalitet;

institutionaliserade idéer om hur organisationer bör se ut samt vilket organisatoriskt

handlande som ska ske för att organisationen ska anses rationell, och därigenom legitim

(Meyer & Rowan 1977). Dessa institutionaliserade myter, institutioner, avgör själva grunden

när nya organisationer skapas och styr arbetet för organisationens fortsatta överlevnad.

Organisationen antar institutioner genom exempelvis policys, riktlinjer eller former av

organisering för att få stabilitet och de resurser i omgivningen som organisationen är beroende
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av (Eriksson-Zetterquist 2009). Exempel på institutioner som beforskats är

hållbarhetsdeklarationer (Crilly, Zollo & Hanse 2012), HR-policys (Bradl, Keegan &

Kocizica 2021) och policys avseende jämställdhet (Williamson, Colley & Foley 2020).

Organisationer belönas för att de uppvisar den typen av acceptabla dokument, inte

kvantiteten, kvaliteten och /eller effektiviteten av deras produktion (Meyer & Scott 1983).

Rationella myter och institutionell efterlevnad manifesteras bland annat genom ceremonier,

som visar att organisationer passar in socialt. Ceremonierna stabiliserar, stödjer och stärker

myter (DiMaggio & Powell 1983). Risken med att följa institutionella reglerna är att de inte

sammanfaller med tekniska krav på verksamheten. Organisationen måste kämpa för att koppla

de rationaliserade myterna till tekniska aktiviteter (Meyer & Rowan, 1977). När den yttre

bilden inte kan bäras upp av inre aktiviteter sker en organisatorisk särkoppling. Exempelvis

antar en organisation ceremoniellt formella policys för att få legitimitet, men för att vara

effektiv används metoder som avviker från dessa policys. Målet med särkopplingen är att

minska osäkerhet, genom att förändringar i normer och riktlinjer inte rubbar den inre tekniska

kärnan utan hanteras genom aktiviteter eller organisering kopplad till den formella strukturen.

Formella institutionella praktiker och ceremonier fungerar således som en buffert mellan den

sociala omvärlden och kärnverksamheten, men kan innebära arbetsuppgifter som ligger

väldigt långt från vad kärnverksamheten faktiskt behöver (Eriksson-Zetterquist 2009).

Brunsson (2007) beskriver särkoppling som organisatoriskt hyckleri. Det som sägs och

förmedlas om beslut skiljs från vad som faktiskt är beslutat och/eller från vad som görs i syfte

att tillfredsställa olika krav. Genom att ett organisatoriskt beslut fungerar som en ceremoni

som manifesterar institutionell efterlevnad ges möjligheten att i praktiken handla i en annan

riktning i syfte att tillgodose produktionsrelaterade eller tekniska krav (Brunsson 2007).

Schaefer (2019) beskriver på ett liknande sätt att mål, planer och visioner särskiljs från

praktik, och argumenterar för att ledningens roll därmed är central för att organisatoriskt

förankra och och i viss mån möjliggöra särkoppling. Schaefer (2019) har analyserat hur

chefers tydligt formulerade visioner stred mot praxis och hur chefer också håller fast vid sina

visioner även när de konfronteras med, eller har möjlighet att samla in, information som

skulle utmana dessa visioner. Detta beteende, att medvetet och aktivt undvika att samla in

information som skulle kunna leda till alternativa praktiker, beskrivs som en del av ett

symboliska arbete som genomförs för att skapa medveten ‘chefsokunnighet’ (Schaefer 2019).
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Givet fokus på organisering och organisationers utveckling genom att anamma och anpassa

sig till sociala strukturer har det inom nyinstitutionell teori fokuserats lite på enskilda aktörer.

Institutionell påverkan har ansetts medföra en mycket begränsad handlingsfrihet för

individuella aktörer (Ahrne & Brunsson 2011; Battilana & D’Aunno 2009). På det hela taget

utgår nyinstitutionell teori från att aktörers preferenser, beslut och beteenden villkoras av den

institutionella miljö i vilken de verkar. Det har samtidigt uppfattats att institutioner de facto

förändras (Fligstein 1991) och att institutioner är producerade av aktörer (Berger &

Luckmann 1998). Paradoxen (the paradox of the embedded agency) har sammanfattats som;

“How can actors change institutions if their actions, intentions, and rationality are all

conditioned by the very institution they wish to change?” (Battilana och D’Aunno 2009 s. 31).

Två begrepp som lanserats i sammanhanget är institutionellt arbete och institutionellt

entreprenörskap, vilka beskrivs nedan.

3.2 Institutionellt arbete - särkoppling och organisatoriskt hyckleri

Lawrence och Suddaby (2006) beskriver att aktörer i organisationer ägnar sig åt institutionellt

arbete för att skapa eller bibehålla institutioner. All handling ses som omsluten av

institutionella strukturer vilka simultant produceras, reproduceras och transformeras. Detta

beskrivs som institutionell inbäddning.

Chefer i en organisation som utsätts för motstridiga krav kan enligt Brunsson (2007) medvetet

eller omedvetet utveckla ett organisatoriskt hyckleri för att hantera konflikter. Resultatet blir

oavsett medvetenhet inkonsekvenser mellan prat, beslut och handlingar.

Antonsson (2013) har i sin avhandling om chefer i första linjen sett att hyckleri uppstår när

externa krav står i konflikt med den inre verksamheten. Vad som sägs av cheferna själva och

av andra, och vad som görs, särkopplas när cheferna arbetar i verksamheterna. Antonsson

(2013) menar att cheferna använder hyckleriet ”för att över huvud taget kunna driva

verksamheten trots de förändringar som sker runt omkring dem” (Antonsson 2013 s. 231). Att

hantera hyckleriet genom särkoppling är det sätt genom vilket cheferna kan få arbetet att flyta

på då deras uppdrag och förutsättningar förändras. Antonsson (2013) menar således att

cheferna gör institutionellt arbete genom att bidra till institutionell efterlevnad utåt sett, men

att de i praktiken tvingas ta ansvar för att särkoppla detta från det faktiska arbete de bedriver

för att sköta verksamheten. En nödvändig särkoppling förskjuts från ledning nedåt i
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organisationen, varvid enskilda aktörer så som enhetscheferna tvingas till institutionellt arbete

i form av att se till institutionens efterlevnad utåt - men de facto agera i en annan riktning.

3.3 Institutionellt entreprenörskap - multidimensionellt aktörskap

Genom att lansera begreppet institutionellt entreprenörskap beskriver DiMaggio (1988) ett

annat synsätt än Lawrence och Suddaby (2006) i frågan om aktörer i institutioner. DiMaggio

(1988) beskriver att nya institutioner skapas när institutionella entreprenörer, med tillräckliga

resurser, ser dem som en möjlighet att förverkliga högt värderade intressen. Institutionella

entreprenörer förstås handla avvikande från de befintliga institutionerna genom att föreslå

alternativa regler och praxis (Battilana & D’Aunno 2009).

Med ursprung i DiMaggios (1988) idé om aktörers egen handlingskraft har Battilana och

D’Aunno (2009) ämnat förstå the paradox of the embedded agency. Enligt deras förståelse är

individen är inbäddad i ett institutionellt sammanhang och aktörskapet fungerar som ett

gensvar på de situationer individen möter. Battilana och D’Aunno (2009) menar att enskilda

aktörer inte bara formas av befintliga institutioner, utan på individuell nivå även agerar för att

skapa, bibehålla eller störa institutioner. Individen kan anta institutionaliserade praktiker och

medverka i att reglerande mekanismer förstärks. Genom att välja andra praktiker, som att

underminera institutionella mekanismer, undvika sanktioner eller attackera institutiones

legitimitet, stör individen istället rådande institution. Genom att improvisera fram nya

praktiker, sprida dem samt att modifiera och översätta existerande praktiker till något nytt kan

individen agera för att skapa en ny institution. Battilana och D’Aunno (2009) menar att

aktörer avsiktligt agerar för att antingen bibehålla, störa eller skapa nya institutioner, och att

den institutionella inbäddningen medför att dessa skilda former av agerande därför utgör olika

former av institutionellt arbete.

3.4 Sammanfattning

Begreppen institutionell arbetare och institutionell entreprenör möjliggör en diskussion om

huruvida enhetscheferna har möjlighet att påverka institutionen de arbetar i, eller om de

tvingas till särkoppling utan möjlighet att förändra institutionen. Nyinstitutionell teori är
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också ett ramverk som kan användas för att förstå organisationens roll i att utforma

förutsättningar för individer att utföra sitt arbete.

4. Metod

Kapitlet inleds med en redogörelse för valet av kvalitativ innehållsanalys som metodansats.

Därefter redovisas förvaltningen där studien genomförts, hur en förstudie och dess resultat

föregått och påverkat utformningen av denna studie, hur respondenter valts ut för intervju och

hur proceduren för intervjuerna såg ut. Kapitlet fortsätter med en redogörelse för kodnings-

och analysprocessen. Studiens tillförlitlighet diskuteras, och kapitlet avslutas med en

diskussion om etiska överväganden i samband med genomförandet.

4.1 Ansats

Studien har genomförts med utgångspunkt i kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ

innehållsanalytisk metodologisk ansats tjänar studiens syfte, eftersom den strävar efter

förståelse för ett eller flera fenomen (Hsieh & Shannon 2005); i detta fall vilka dilemman

enhetschefer ställs inför samt vilket organisatoriskt stöd de behöver för att möta dem. Hade

studien utgått från exempelvis en fenomenologisk ansats, hade svar på frågor om

enhetschefers identitet, självbild och personliga förhållningssätt till omöjliga valsituationer

kunnat besvaras (Dahlberg, Dahlberg & Nyström 2008). En kvalitativ innehållsanalytisk

ansats strävar efter mer än bara fokus på individen. Enhetscheferna kan, utifrån vald ansats,

studeras som aktörer i en organisation, inte endast som enskilda individer. Som aktörer i en

organisation kan enhetschefers berättelser användas för att, genom nyinstitutionell teori, skapa

förståelse för svåra valsituationer som enhetschefer i socialtjänsten måste hantera och vad

som skulle behövas av organisationen för att underlätta i förhållande till dessa dilemman.
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4.2 Material

4.2.1 Fallstudiens förvaltning

Studien har genomförts på en kommunal förvaltning som bedriver socialtjänst. Valet av

förvaltning gjordes utifrån tidigare kontakter där, och att en ledningsrepresentant med

HR-ansvar återkom med positiv respons efter förfrågan om att genomföra studien hos dem.

Givet att kontakt etablerades med förvaltningens ledning fick författarna tillgång till fältet.

Kommunen som förvaltningen ligger i är en av Sveriges större tätorter, med över 100 000

invånare (SCB 2022). Förvaltningens organisationsstruktur ser ut som följande:

Bild 2. Av författarna omarbetat organisationsschema över förvaltningen där studien genomförts.

Förvaltningen leds ytterst av en direktör och stöttas av stödfunktioner inom ekonomi, HR och

utveckling. Förvaltningen är uppdelad i två verksamhetsområden som leds av varsin

verksamhetschef. Inom varje verksamhetsområde finns ca tio enheter, som i sin tur innehåller

ett varierande antal verksamheter beroende på uppdrag. Varje enhet leds av en enhetschef.

Någon officiell arbetsbeskrivning för rollen som enhetschef har författarna inte kunnat få av

förvaltningen, trots att det efterfrågats. Baserat på ett styrdokument om fördelning av

arbetsmiljöarbetet från 2018 som vi fått ta del av kan enhetschefen ändå beskrivas som
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ansvarig för att bedriva verksamhet i enlighet med lagar, förordningar, avtal, föreskrifter och

rutiner i kommunen. Enhetschefen ska organisera enhetens arbete genom att planera, leda, och

följa upp arbetet. Dessutom ska enhetschefen se till att medarbetare har kompetens och

befogenheter för att genomföra sina arbetsuppgifter. Vissa enhetschefer har ett budgetansvar,

andra har det inte.

4.2.2 Förstudie

Innan denna studie började genomfördes en förstudie med frågeställningen “Vilka dilemman

ställs enhetscheferna i socialtjänsten inför i sin roll, enligt deras egna chefer,

verksamhetscheferna?”. I förstudien intervjuades de två verksamhetscheferna i aktuell

förvaltning om vilka svåra situationer de såg i enhetschefernas arbete. Intervjuerna var cirka

50 minuter långa vardera. Resultatet ringade in utmaningar i fyra olika kategorier, som

uppkom i relation till fyra olika grupper av intressenter. De fyra kategorierna av dilemman

som verksamhetscheferna uttryckte sig om var i situationer relaterade till (1.) medarbetare,

(2.) ledning och verksamhet, (3.) enhetschefs-kollegor samt (4.) den egna kompetensen. Dessa

kategorier låg till grund för utformningen av den här studiens intervjuguide (se bilaga 1). I

förstudien beskrev verksamhetschef 1 enhetschefsuppdraget så här: “  Det är ju ett snärjigt

jobb, att vara enhetschef.” Citatet ligger till grund för denna uppsats titel.

Förstudien gav oss möjlighet att få en förförståelse för uppdraget som enhetschef. Givet

förstudiens utformning har denna förförståelse dock präglats av ett ledningsperspektiv. Vid

föreliggande studie gick vi därmed in med ett perspektiv för uppdraget som inte utgick från

enhetschefernas eget perspektiv. Det är dock försvarligt givet studiens teoretiska val att rikta

in sig på organisatoriska aspekter, snarare än individuella.

4.2.3 Urval

Efter förstudien påbörjades arbetet med den aktuella studien. Utifrån den här studiens

frågeställningar eftersöktes enhetschefer i förvaltningen. Det innebär att alla respondenter

arbetar för samma arbetsgivare. Detta kan vara en begränsning eftersom det inte ger möjlighet

att generalisera, men studiens kvalitativa ansats strävar inte heller efter ett generaliserbart

resultat. Att alla respondenter arbetar för samma arbetsgivare kan å andra sidan ses som en

fördel eftersom det ger jämförbara berättelser om en och samma organisation.
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I förvaltningen finns ca 20 enhetschefer. För att få ett tillräckligt stort underlag för att skapa

en förståelse för bekymmersamma valsituationer för enhetscheferna i den här verksamheten

var målsättningen att intervjua drygt hälften av enhetscheferna.

Inital kontakt med enhetscheferna gick via HR-chef och verksamhetscheferna som mailade ut

information om studien till enhetscheferna. Därefter mailade författarna ut ett officiellt

informationsbrev direkt till alla chefer, samt uppföljande mail (se bilaga 2). Utöver mail

besökte författarna cheferna på ett ledningsgruppsmöte och presenterade studien på plats för

att samla in intresserade deltagare. Under presentationen ombads de återkomma till oss via

mail ifall de inte ville exponera sitt deltagande för chefer och kollegor i rummet.

Informationen som enhetscheferna genomgående delgavs om studien var att författarna ville

intervjua dem för att få en förståelse för utmaningar och möjligheter i arbetet som enhetschef,

och vad enhetscheferna behöver för att hantera dem.

Totalt anmälde sig tolv respondenter, och intervjuer genomfördes med samtliga.

Respondenterna framgår i följande tabell:

Chef Antal år som chef Verksamhetsområde

1 0-2 1

2 10+ 1

3 10+ 2

4 0-2 1

5 0-2 1

6 3-6 2

7 3-6 1

8 0-2 1

9 0-2 2
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10 3-6 2

11 3-6 1

12 10+ 1

Tabell 1. Numreringen av cheferna är kronologisk efter ordningen de intervjuades. Antal år som chef
är baserat på chefens egen utsago under intervjuerna, och redovisas i intervall i syfte att anonymisera.
Verksamhetsområde har fastställts utifrån information från intervjuerna samt förvaltningens
organisationsschema.

Av respondenterna är nästan alla kvinnor, vilket förklaras av att en övervägande majoritet av

enhetscheferna på förvaltningen är kvinnor. Det har därmed varken funnits en ambition eller

en anledning att styra urvalet utifrån kön. Respondenterna har varierande chefserfarenhet;

Vissa har jobbat mindre än ett år som chef och andra har arbetat som det i över tio år.

Samtliga tolv är socionomer i grunden. De har alla bakgrund av att jobba i kärnverksamheten,

det vill säga med socialt arbete, innan de blev chefer. Vissa har arbetat hela sitt yrkesliv i

samma kommun, andra har bytt under karriären (se bilaga 3 för en sammanställning av

respondenterna).

4.2.4 Datainsamling

De tolv intervjuerna genomfördes under tre veckor i följd i april 2022. Sex av intervjuerna

gjordes på respondenternas arbetsplats, i socialtjänstens lokaler. Valet av lokal gjordes med

hänsyn till möjlighet för enhetscheferna att ta sig dit. De resterande sex intervjuerna

genomfördes digitalt. Detta på grund av önskemål från respondenter och/eller för att kunna

utnyttja författarnas tid mer effektivt. Sex av intervjuerna gjordes av båda författarna

tillsammans. Resterande intervjuer delades upp mellan författarna utifrån tid och möjlighet att

genomföra dem. Samtliga intervjuer var ca 45-50 minuter långa.

En intervjuguide skapades utifrån semistrukturerad intervjumetod (Kvale och Brinkmann

2014), med några öppna frågor och teman om möjligheter och utmaningar i arbetet (se bilaga

1). Frågorna utgick från studiens frågeställningar och teman var inspirerade av förstudiens

resultat. En semistrukturerad intervjumetod ger möjlighet att ställa följdfrågor under

intervjuernas gång. Det är därmed möjligt att följa vad respondenterna själva ger uttryck för

och samtidigt styra intervjun i riktning mot studiens frågeställningar (Kvale och Brinkmann
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2014). På det sättet fungerade intervjuguiden som ett stöd i intervjuerna, snarare än en

tvingande mall. Möjligheten att ställa följdfrågor var viktigt för resultatet, eftersom författarna

upplevde att enhetscheferna annars inte gav tillräckligt konkreta beskrivningar av sin

arbetssituation. Ett exempel som dök upp fler gånger var att enhetscheferna talade om att

“styra verksamheten”, men inte självmant gav exempel på vad det konkret innebar. Efter

frågor om förtydliganden kring vad som menades med styrning framkom tydligare

beskrivningar av respondenternas erfarenheter.

Efter intervjuerna förbereddes den insamlade datan för analys enligt Lindgrens (2014)

föreskrifter. Intervjuerna transkriberades, det vill säga omvandlades till analyserbar text.

Transkribering gjordes digitalt med hjälp av programvara som analyserade ljudfilerna.

Därefter lyssnades varje intervju igenom och transkriberingen korrigerades efter behov.

Eftersom vi använde oss av kvalitativ innehållsanalys, och inte diskursanalys, gjordes

bedömningen att smärre skillnader i hur respektive författare korrigerat de olika utskrifterna

inte hade någon inverkan på analysen.

4.3 Analysmetod

För att tolka mening i den textdata som intervjuerna genererade använde författarna sig av en

typ av kvalitativ innehållsanalys som Hsieh och Shannon (2005) kallar konventionell

innehållsanalys. Metoden innebär ett förhållningssätt där forskarna undviker förutbestämda

kategorier och istället låter koder och kategorier flöda från data (Hsieh & Shannon 2005).

Kodningen genomfördes utifrån Lindgrens (2014) steg för analysteknik. Först lästes de

transkriberade intervjuerna igenom i sin helhet. Sedan identifierades några provisoriska

kategorier, det vill säga centrala intressanta mönster utifrån syfte och frågeställningar;

Utmaning, stöd och förhållningssätt. Kodning påbörjades utifrån dessa kategorier under

gemensam diskussion författarna emellan. Alla koder som upptäcktes sorterades under

respektive kategori. När alla transkriberingar var kodade jämfördes alla koder under

respektiver kategori för att upptäcka mönster, det David och Sutton (2016) kallar

mönsterkodning. När mönster upptäcktes kunde enskilda koder slås ihop till större. Lindgren

(2014) talar om att förfina och renodla kategorier, Bryman (2018) om fokuserad kodning (Se

bilaga 4 för en översikt av kategorier och fokuserade koder).
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Vid renodling av kategorier framträdde mönster som relaterade till de dilemman och

framångsfaktorer som presenterats i kapitlet om tidigare forskning (Johnson et al. 2008;

Wolmesjö 2008; Regnö 2015; Thylefors 2016). Därför togs beslutet att sammanställa

resultatet med utgångspunkt i delar av tidigare forskning. Resultatet som besvarar studiens

första frågeställning presenteras utifrån dilemman identifierade i tidigare forskning, och den

andra frågeställningen besvaras med resultat tematiserat utifrån framgångsfaktorerna.

Efter tematiseringen har nyinstitutionell teori, och de teoretiska begrepp som inbegrips i detta

perspektiv, använts för att skapa mening och förståelse för studiens resultat. Begrepp som

institution, legitimitet, ceremonier och särkoppling har använts för att tolka enhetschefernas

beskrivningar och analysera vilket stöd enhetscheferna behöver för att kunna hantera de

dilemman de möter i sitt arbete.

4.4 Studiens tillförlitlighet

Bryman (2018) redogör för en pågående diskussion om hur validitet och reliabilitet egentligen

bör användas inom den kvalitativa forskningen. För att redovisa hur kvalitet säkerställts i

kvalitativa studier kan, istället för dessa begrepp, kriterier för tillförlitlighet diskuteras,

eftersom kvalitativ forskning värderas utifrån helt andra kriterier än den kvantitativa.

Kvalitativ forskning undersöker en beskrivning, av många, av den sociala verkligheten.

(Bryman 2018).

Den aktuella studien syftar till att skapa förståelse för enhetschefers arbetssituation när kraven

är oförenliga och behov av stöd i att hantera det, och därför är det enhetschefernas

beskrivningar av den sociala verkligheten som författarna bedömer som mest trovärdig. För

att förbättra tillförlitligheten till enhetschefernas berättelser hade längre intervjuer kunnat

genomföras, eftersom det är författarnas uppfattning att det tog större delen av en intervju för

respondenten att slappna av och mer detaljerat beskriva sina dilemman och behov av stöd. Det

var dock inte möjligt inom ramen för den här studien eftersom varken författarna eller

cheferna hade utrymme för längre intervjuer.

Studien undersöker enbart hur enhetschefer själva beskriver sin situation och behov av stöd.

För att ytterligare nyansera den sociala verkligheten av enhetschefernas arbete i socialtjänsten

hade medarbetare och ledning kunnat intervjuas. Det hade kunnat ge en kompletterande bild
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av vad enhetscheferna behöver, som de inte själva gav uttryck för. Tidigare studier visar

dessutom att vad chefer säger att de gör i sitt arbete, och vad de i praktiken utför sällan helt

stämmer överens (Elvnäs & Robert Edgar 2013). För att undersöka hur enhetscheferna agerar

i verkligheten hade en annan metod behövts, exempelvis tidsstudier eller observation.

Överförbarhet är inte av något större intresse i den här studiens fall. Studiens omfattning

möjliggör inte tillräckligt “täta” beskrivningar för att överförbarheten till en annan miljö ska

kunna bedömas (Bryman 2018 s. 468). Resultaten från studien ska snarare generaliseras till

teori och inte till populationer (Bryman 2018), vilket vi hoppas att denna studie gör på ett

övertygande sätt. Vår förhoppning är också att studien lyckas fokusera betydelsen av

enhetschefernas situation i det aktuella fallet.

4.5 Etiska överväganden

Att utforma en studie som ämnar undersöka enhetschefer i socialtjänsten aktualiserar flera

etiska frågor. Socialtjänsten är en verksamhet som arbetar med särskilt utsatta människor, och

omgärdas av mycket sekretess. Eftersom studien inte beblandar sig med klientarbete, utan

endast syftar till att undersöka enhetschefernas arbete, är detta inte en problematisk aspekt i

detta fall.

Med utgångspunkt i Den europeiska kodexen för forskningens integritet (All European

Academies 2018) har vi i kontakt med förvaltningen, där studien genomförts, strävat efter att

skapa tillit för undersökningen, genom att öppet redogöra för design, metod och analys. Vi har

löpande informerat både ledning och respondenter om undersökningen på ett så öppet och

rättvist sätt som vi kunnat. I informationsbrev samt i början av intervjusituationen fick

respondenterna information om vad studien handlar om och syftar till, att deras medverkan

handlade om en intervju à ca 45 minuter, att det var frivilligt att delta, att de när som helst

kunde avbryta medverkan i studien utan att uppge orsak, att deras uttalanden endast skulle

användas i kontexten av denna kandidatuppsats, att deras deltagande var konfidentiellt och att

varken de själva eller förvaltningen skulle namnges i materialet. Samtliga respondenter

samtyckte efter informationen till att delta, samt till att intervjuerna spelades in i

transkriberingssyfte.
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Den färdigställda studien kommer att presenteras av författarna för förvaltningen, på förfrågan

av ledningen. Därför beaktas att de intervjuade enhetscheferna potentiellt kan hamna i

känsliga arbetsförhållanden om de blottat erfarenheter eller åsikter som, om de skulle nå

ledning eller kollegor, negativt kunde påverka deras ställning i förvaltningen. Vi har strävat

efter att framställa respondenterna på ett sådant sätt att ingen läsare av uppsatsen kan komma

att identifiera respondenterna, samt att inte delge ledning eller kollegor vem som har deltagit i

studien.

Materialet har hanterats konfidentiellt genom att information om deltagande, inspelningar

samt transkriberingar endast funnits tillgängliga lokalt hos författarna eller online med

säkerheten att endast inloggad författare har åtkomst till materialet.

5. Resultat

I kapitlet redovisas resultatet av genomförda intervjuer med tolv enhetschefer i socialtjänsten.

Kapitlet är indelat efter studiens två frågeställningar, och avslutas med en analys. Utifrån

studiens syfte, att undersöka vilka dilemman enhetschefer ställs inför samt vilket stöd de

eventuellt behöver för att förhålla sig till dessa omöjliga val, bygger tematiseringen av

materialet på de aspekter och de framgångsfaktorer som presenterats i kapitlet om tidigare

forskning. I analysen relateras identifierade dilemman samt behov av stöd till det

nyinstutionella teoretiska ramverket.

5.1 Vilka dilemman möter enhetschefer i sitt arbete?

5.1.1 Den ekonomiska aspekten

Vårt resultat visar på att den ekonomiska aspekten av arbetet, det vill säga direkt eller indirekt

budgetansvar och hur det är relaterat till verksamhetsansvaret, inte upplevs som ett dilemma

av merparten av respondenterna. Begränsningar i budget beskrivs av vissa ha skapat

kreativitet, som i sin tur skapat ökad kvalitet. Budget i balans verkar inte stå i motsättning till

kvalitet.
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För mig betyder inte kvalitet, alltså att ju mer det kostar så är det bättre kvalitet.
Det är inte min erfarenhet att det är så. Och jag tycker att vi har jobbat fram i
våran förvaltning, utifrån det stora budgetunderskottet när vi var tvungna att
ställa om och tänka om och göra på ett annat sätt, så har vi kommit dit att vi har
kvalitativa insatser inom egen regi. (chef 8)

De ekonomiska begränsningarna beskrivs ändå samtidigt av vissa påverka kvaliteten i

verksamheten. Det beskrivs att det ibland saknas resurser för att driva vård i egen regi på det

sätt som önskas, vilket leder till att dyr vård i privat regi som brister i kvalitet därför ändå

används. Då tvingas enhetschefen göra ett svårt val mellan budgetansvar och att nå

verksamhetsmålen.

5.1.2 Värdegrundsaspekten, professionsaspekten och myndighetsaspekten

Respondenterna beskriver övervägande att de kan balansera vetenskap med beprövad

erfarenhet (professionsaspekten) samt kravet på att följa lagstiftning och samtidigt vara

flexibel och kunna tänja på ramarna (myndighetsaspekten). Att balansera dessa krav i

förhållande till varandra upplevs som hanterbar del av arbetet. Respondenterna beskriver att

det är möjligt för dem att översätta de övergripande politiska målen om vad de ska göra, till

en utgångspunkt för att inom enheterna arbeta med hur verksamheten ska bedrivas. Merparten

av respondenterna beskriver att de kan tala för sin sak och upplever att det finns en lyhördhet

och ett intresse för enhetscheferna från politiker och ledning.

När man står inför att eventuellt behöva göra om eller tänka om organisatoriskt så tycker jag
att man efterfrågar vad tycker vi, jag, vad kan jag bidra med. Utifrån att kanske dels ha varit i
förvaltningen länge men också varit på andra enheter i att både känna personer och uppdrag
och kompetenser och vad skulle det få för konsekvenser. Och att man lyssnar på det. Sen
kanske det inte alltid blir som man hade tänkt eller tyckt. Men jag har blivit lyssnad på och och
man har efterfrågat mitt perspektiv (chef 9)

Av vårt resultat framstår således inte den gråzon i ansvarsfördelningen som Thylefors (2016)

beskriver, utan politiker och tjänstemän kan beskrivas se sig som samarbetspartners.

5.1.3 Kvalitetsaspekten, lojalitetsaspekten och tidsaspekten

I likhet med tidigare forskning beskriver respondenterna sina arbetsuppgifter som

mångfacetterade (Thylefors 2016; Sveningson & Alvesson 2014), genom beskrivningar som

“högt och lågt” (chef 4) och “man ska räcka till till mycket” (chef 12). Resultatet visar att de

centrala dilemman som enhetscheferna i studien upplever sig möta utgår från spänningar
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mellan och inom aspekter avseende kvalitet, lojalitet och tid. På frågan om vilka de största

utmaningarna är i arbetetsvarar chef 11 såhär: “Jag skulle säga att det är egentligen att ha

tiden, att göra, att ägna tillräckligt med tid åt sådant som handlar om att kvalitetsutveckla”

(chef 11). Även chef 4 menar att tiden inte finns att slutföra någonting, till följd av att det är

för många olika delar av arbetet.

Och det är en utmaning för oss, att, du vet, man har en vision och man är också
själv ganska ordentlig och strategisk och vill få det gjort på ett bra sätt. Vi säger
att vi sätter igång ett utvecklingsarbete, och vi bokar in uppföljningar, man gör
rätt. Men så kommer verkligheten ikapp. Eller så är allting klart till och med, och det
ska implementeras, och där tar det stopp [...] när det är hundra saker som ska
implementeras samtidigt. Då blir det det här, med rutiner och annat, att du tittar
på den en gång och sen försvinner den. (chef 4)

Ovanstående relaterar till tidigare forskning avseende att krav och förväntningar ska

tillgodoses av enhetschefer, samtidigt som tillgängliga resurser sällan gör det möjligt att

uppfylla alla förväntningar (Granberg 2016). Det kan även betraktas som ett symptom av

rollkonflikter; att enhetschefen förväntas uppfylla motstridiga förväntningar från många olika

intressenter samtidigt (Thylefors 2016).

Främst förekommande tas kraven på en högkvalitativ verksamhet och enhetschefens behov av

att vara tillgänglig i förhållande till sin omgivning upp som utgångspunkter relaterad till

upplevelsen av tidsbrist. Svåra valsituationer mellan tidsaspekten och kvalitetsaspekten

(Wolmesjö 2008; Thylefors 2016) leder till att verksamhetsutveckling får stå tillbaka för dels

en administrativ börda och dels en generell arbetsbelastning.

Till dilemman mellan tidsaspekten och kvalitetsaspekten relateras för flera chefer också

ansvaret för medarbetarna och hela processen relaterad till kompetensförsörjning. Som

enskilda utmaningar men även, för vissa enhetschefer, som en kedja av utmanande

arbetsuppgifter skildras ett stort antal medarbetare, personalomsättning, vakanser,

tidskrävande rekrytering, att vara en attraktiv arbetsgivare, lära upp nya medarbetare,

pågående utvecklingsarbete på enheten, hög arbetsbelastning kopplat till medarbetares

mående samt bristande organisatoriskt stöd i rehabprocesser. Dessa utmaningar är dels

bekymmersamma i relation till varandra, men även i relation till tid och tillgänglighet.

Oftast är det också nyexaminerade socialsekreterare som börjar hos oss [...] det betyder att vi
behöver lära upp dem. Och det tar en stund, för det här är svårt. Och [de nyutexaminerade]
jobbar ett tag, som första jobb, och inser att; ‘Oj det här var mycket. Jag vet inte om jag är
beredd att investera så mycket av mig själv i det här’, och så tappar vi dem. Så att det är ju en
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personalomsättning som ställer till det. Och de som vill vara kvar, och är kvar, och som gör ett
jättebra jobb, är ju i perioder väldigt högt belastade, vilket gör att vi behöver ta ner
belastningen för dem, vilket innebär att då behöver vi lägga det på någon annan. Förstår ni.
Det är liksom en liten ond cirkel i det här. Och att räcka till som chef för medarbetarna i det
här, det är ganska svårt, samtidigt som man ska göra allt annat också. (chef 8)

Enskilda utmaningar relaterade till personal, arbetsbelastning och verksamhetsutveckling

beskrivs således relatera till varandra. Utmaningarna utgör sammantaget grunden för ett

övergripande problem avseende att erhålla rätt kompetens i verksamheten.

Utmaningen att balansera tidsaspekten och kvalitetsaspekten relateras även i hög grad till att

samverkan är komplext och tidskrävande. Samverkan förutsätts i socialtjänstens uppdrag

genom lag och framhålls även av förvaltningen som viktigt. De svåra valen beskrivs

uppkomma vid brist på samsyn om vad som är viktigast: verksamhetsutveckling eller lojalitet

till medarbetare?

Det blir liksom ‘hur fort ska det gå, hur lång tid ska vi lägga ner på det, hur viktigt är det’. Jag
kanske tycker att det här är jätteviktigt, det måste vi lägga mycket tid på, medan en annan chef
som sitter med tjugo prioriterade saker utifrån sin sits kanske inte tycker det är lika viktigt.
Och då gilla läget och vänta... Jag hamnar ofta i den här situationen [...] Det är ganska
frustrerande. Jag förstår det och begriper det, men det är otroligt frustrerande. För då blir ju
mina medarbetare, ‘varför händer det inget?’. (chef 7)

Även samverkan kan således relateras till att enhetschefer måste förhålla sig till krav från

olika håll, som krav på samverkan, och svårligen kan uppfylla dem alla (Granberg 2016).

Vad gäller stödfunktioner och administrativa system beskriver alla respondenter i någon

mening att “stödfunktioner ibland inte blir stöd, utan störfunktioner” (chef 7). Det relateras

till tid och kvalitet, men också till tillgänglighetsaspekten; att administrationskrav skapar

svårigheter i att vara tillgänglig i verksamheten och vice versa. Den svåra frågan att ta

ställning till är vad som ska vara centralt i enhetschefernas arbete.

Man pratar ju om det nära ledarskapet liksom, men blir administrationsbubblan för stor…
Allt den tiden äts ju upp av det nära ledarskapet. Så att man måste ju också vara
medveten om, att om man lägger på sådana saker, så blir det mindre nära ledarskap. Vilket
också kan innebära att medarbetare har svårare att bli sitt bästa jag, för att de inte
får det stödet. (chef 12)
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Det framgår ovan att en begränsad tid upplevs skapa dilemman i valet mellan kvalitet och att

vara tillgänglig och lojal mot medarbetare. Specifika utmaningar utgår från administration och

stödsystem, samverkan och att erhålla rätt kompetens.

5.2 Vilket stöd behövs för att underlätta i förhållande till dilemman?

Resultatet visar att det stöd respondenterna beskriver att de behöver i sitt arbete i hög grad

relaterar till vissa av de framgångsfaktorer som beskrivs i tidigare forskning, varför dessa till

viss del använts för att tematisera resultatet.

Behovet av stöd genom mindre team för lärande beskrivs inte uttryckligen av någon av

respondenterna. Vissa skapar sina egna inofficiella team för lärande och är nöjda med det.

Chef 11 beskriver: “Vi är bredvid varandra här, tre stycken, så att vi pratar ju jättemycket

med varandra, när vi stöter på [svåra ärenden] och det är en jättestyrka skulle jag säga”.

Samtidigt finns det beskrivningar avseende ensamheten i chefskapet som indikerar ett

otillfredsställt behov av små team för lärande. Exempelvis ställer sig chef 4 frågor kring

upplevelsen av kollegialitet. “Vi är varandras närmaste kollegor, hur ska vi använda det?

Och som jag sa, vissa av enhetscheferna är ganska ensamma i sin funktion liksom. Hur kan

man känna att det är vi som är en arbetsgrupp?”.

5.2.1 Dialog, bekräftelse och återkoppling

Merparten av respondenterna beskriver att de upplever stark tillit från verksamhetschefer och

ledning, som ger en bekräftelse avseende att ett gott arbete utförs.

Jag tycker ju väldigt bra om min chef, [...] därför att jag känner ett fantastiskt stort stöd. Jag
vet att jag många gånger har honom bakom mig, jag kan köra mitt race. Det är inte riktigt det
jag är ute efter, men jag kan köra på och vet att han stöttar mig och det räcker jättelångt. Och
det är nog det bästa, att han ibland i vissa sammanhang kan tala för mig så att säga. Och han
ser vad jag gör, alltså verksamhetsmässigt och personalmässigt och så vidare. Och det tror jag,
att veta att jag har min chefs stöd, det tänker jag är det viktigaste, och det har jag. (chef 6)

Flera av respondenterna beskriver samtidigt att de behöver mer bekräftelse i sitt arbete,

framförallt i form av förståelse för arbetssituationen. Chef 6 säger vidare: “Sen behöver jag

förståelse för den här bredden av uppgifter som jag har”. Även chef 1 använder ordet

“förståelse” som svar på frågan om vad hen saknar för stöd i att hantera situationer med

ouppnåeliga krav. Större tillit och lite mer “klapp på axeln” (chef 5) önskas av vissa.
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Behov av ökad förståelse relateras även till samverkan i vissa avseenden. Flera chefer

beskriver att det skett ett arbete i förvaltningen avseende gemensam samsyn och samverkan

som fungerat bra och utgör ett stöd. Det beskrivs samtidigt att det saknas förståelse för

situationen på andra kollegors enheter. Det framgår även en skillnad mellan cheferna i

huruvida det upplevs vara ett stöd eller inte att verksamhetscheferna kan fungera som

budbärare som återkopplar respons mellan enhetscheferna. Å ena sidan finns det de som inte

tycker att verksamhetschef ska blandas in i samverkan enhetschefer emellan. De upplever

frustration när kommunikationen går via verksamhetschefen och inte är rak och tydlig. En

chef säger att: “Jag vill att man är ärlig mot mig, man måste prata med mig, och är man inte

ärlig kan man inte få något av mig “ (chef 2). En annan beskriver det som en förväntan på

direkt kommunikation när det gäller samverkan:

Du kan aldrig till fullo sätta dig in i en annan enhet och vad deras utmaningar är. Och det är
samma för mig, jag vet inte vad deras utmaningar är, och jag skulle aldrig till fullo kunna
förstå dom, även om jag fick dom berättade för mig. Men, och där kan jag väl tänka lite, jag
själv är ju ganska rak och tycker att man kan prata om det mesta och göra det med trevlig ton..
[...] Och så märker man att nåt sånt där litet har gått kanske via [verksamhetschefen] eller på
nåt annat litet.. Och sånt där gör mig ju arg. [...] Man pratar med varandra. Man tar upp om det
gnisslar om det känns nånting, om man tycker att man har blivit bemött på ett visst sätt så
pratar man om det. (chef 4)

Å andra sidan finns beskriver några av enhetscheferna att verksamhetscheferna utöver att

förmedla tillit och förtroende utgör ett stöd genom att fungera som en budbärare i samverkan.

Två chefer beskriver det såhär:

Sen har vi ju individuella avstämningar med verksamhetschef allihopa, och då kanske jag
lyfter någonting, att jag har tänkt på det här och jag har hört mig för, och de andra var inte
riktigt med. Då kan ju ibland han ta bollen och säga ‘men du, jag tar det här och pratar med de
andra så får jag återkomma.’ Så jag känner i alla fall att jag har ett bra stöd av
verksamhetschefen. (chef 5)

Jag pratar mycket med min chef och jag är ganska öppen så här, ‘här tycker jag samverkan
fungera bra, här fungerar samverkan mindre’. Och eftersom han träffar alla chefer så har han
ändå med sig det när han pratar med andra chefer. Han kan ta med sig det perspektivet och
notera och lyssna in. (chef 10)

Resultatet indikerar således, i linje med tidigare forskning (Astvik et al. 2017; Welander et al.

2017), att en än mer öppen dialog i ledningsgruppen avseende hur kommunikationen ska se ut

kan vara ett stöd för att undvika och hantera möjliga målkonflikter. Det finns således en

koppling till nedanstående tema.
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5.2.2 Begränsning och hantering av målkonflikter

Framgångsfaktorerna begränsning av ansvar och ledningsgruppen som arena för dialog och

hantering av målkonflikter har i resultatet visat sig så nära sammankopplade att relaterade

beskrivningar av stöd presenteras gemensamt i följande avsnitt.

Enhetscheferna i studien beskriver att arenor för att möta andra chefer för dialog finns i

organisationen, framförallt gäller det regelbundna möten med alla enhetschefer i den egna

verksamheten eller på hela förvaltningen under ledning av verksamhetschefer. Många

uttrycker sig positivt om dessa möten; att de är en möjlighet att ventilera den för chefer

specifika arbetssituationen som inte går att dela med medarbetare, samt att de får vara

medarbetare som blir sedda av sin egen chef en stund. Ledningsgruppens möten är viktiga av

just den anledningen för enhetschef 6, som säger; “vi brukar prata om ‘backstage’ eller

‘vattenhål’ [...] där får jag faktiskt också vara den här som [verksamhetschef] får säga

godmorgon till och peppa, då får jag bli peppad”. Det beskrivs vidare av majoriteten av

respondenterna att samtalsklimatet upplevs tillåtande, vilket enhetschef 3 sätter ord på; “Vi

har väldigt bra, otroligt bra, klimat i ledningsgruppen. [...] Där har vi ett väldigt, väldigt bra

öppet klimat där vi kan planera och diskutera och tänka högt och svamla och ha ett väldigt

väldigt bra… Bra sätt”.

Andra uttrycker att mötena tar för mycket tid från annat arbete, och att det fokuseras för

mycket på aspekter som inte rör deras egen kärnverksamhet.

När vi väl pratar om frågor som rör våra gemensamma verksamheter så är [ledningsgruppen]
väldigt bra. Då fyller den en väldigt positiv funktion, så att vi kan komma vidare med
samarbeten och hur vi ska jobba och lösa olika frågor. [...] Men jag kan tycka att det finns
andra administrativa frågor som får ta för mycket för mycket tid, och för mycket fokus och
energi helt enkelt. (Chef 11)

I princip alla respondenter uttrycker att de kan diskutera och ventilera problem med sin

verksamhetschef, men flera uttrycker just detta att de har ett behov av att

verksamhetscheferna ska gå in och tydliggöra prioriteringar, hur man ska agera för att fullfölja

uppdraget, och fördela arbetet mellan enheterna. Det beskrivs att det behövs mer styrning när

alla frågor är viktiga och egentligen ska prioriteras. Behov av stöd relateras därmed till

svårigheten att tillgodose olika krav från omgivningen med knappa resurser (Granberg 2016).
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Vi lyfter samverkansfrågorna, vi lyfter svårigheterna. Vi pratar mycket samverkan: ‘en
socialtjänst’, vi ska kroka arm och så vidare. Så jag tycker att vi är ganska, ja men drillade,
om jag ska säga. Man driver frågan ganska hårt för förvaltningen. Sen behöver kanske
förvaltningen och ledningen vara kanske lite modiga och kliva in där det inte funkar. Att kliva
in med ett modigt ledarskap, att här måste det funka, sådär. (chef 10)

En chef beskriver målande hens önskemål om verksamhetschefens agerande i

samverkansfrågor: “Asså det finns situationer där [verksamhetschefen] skulle kunna säga

såhär: Lägg ner. Eller börja styra. Faktiskt. Att våga ta taktpinnen och säga [...] nu kan inte

[enheten] göra mer. Och då är det slut på diskussionen” (chef 4).

I tidigare studier relateras begränsning av ansvar och arbetsuppgifter till att begränsa antalet

medarbetare. Ett större antal medarbetare per chef beskrivs i forskningen innebära ökade

påfrestningar på både chefsrollen, chefernas arbetsbelastning och relationen till medarbetarna.

Ett högt antal medarbetare per chef i kommunal verksamhet relateras vidare i hög grad till

kvinnligt genusmärkta verksamheter (Corin & Björk 2007). Chef 10 är samtidigt ensam av

våra respondenter vad gäller beskrivningar av ovanstående.

Tittar man på ledarskapet utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Det är klart att de kvinnliga
cheferna har ju mer medarbetare under sig om man skulle titta på, jag menar, jag vet inte,
om ni skulle intervjua de tekniska förvaltningarna så är jag helt övertygad att männen där
har.. Män som är chefer har färre medarbetare [...] Det påverkar vår arbetsmiljö och stress och
så vidare.

I relation till tidigare forskning kan vårt resultat förstås som att en majoritet av respondenterna

inte upplever det höga antalet medarbetare som problematiskt. Samtidigt beskrivs att

“personalsidan är den som tar mest tid” (chef 6) samt att tillgänglighet för medarbetarna

beskrivs utgöra ett dilemma i förhållande till tid. Såtillvida är chef 10 inte ensam i att uppleva

ett högt antal medarbetare per chef som problematiskt, även om hen är ensam om att relatera

detta till socialtjänstens genusmärkning.

5.2.3 Stimulans och tillit

Samtidigt som det finns en önskan om mer styrning i vilka frågor som ska prioriteras

beskriver flera enhetschefer vikten av tillit till att enhetscheferna får och kan driva

verksamhetsutveckling, utifrån att det är en viktig och stimulerande del av arbetet. Det

beskrivs exempelvis av chef 6; “Verksamhetssidan är ju det som jag tycker är roligast, att få
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liksom tänka ut”. Några chefer önskar än mer tillit till deras verksamhetsnära kunskap och

möjligheten att bestämma mer själva. Här talar chef 1 om handlingsutrymme att disponera

personal och pengar efter vad chefen själv ser för behov på enheten:

Respondent: Jag önskar egentligen, eftersom att det är ju jag som är närmast verksamheterna
och har bäst koll på verksamheterna, så vill jag ju ha det handlingsutrymmet helt och hållet
själv [...]

Intervjuare: Vad skulle du behöva för stöd i ett sånt här dilemma? Vad skulle du behöva i
övrigt i en sån här situation?

Respondent: … tänker….mer…. alltså ännu mer tillit. [...] Men nånstans att man kanske
kunde jobba lite mer, där varje enhetschef är expert på sin enhet. (chef 1)

Stöd genom mer tillit relateras inte bara verksamhetscheferna utan också till stödfunktionerna.

Här menar chef 11 att HR-funktionen borde ha mer tillit till chefens kunskap om den egna

verksamheten och ge merarbete;

[…] att ha ännu mer verksamhetsperspektiv och [...] jag filtrerar ju en del grejer som
kommer uppifrån. Jag lägger inte ut allting på arbetsgrupperna. Och jag tycker att det får väl
HR också göra, när det gäller alla krav på allting. Man behöver inte vara så jävla rädd. Ja
men det handlar ju också om ett tillitsperspektiv tycker jag. (chef 11)

5.2.4 Stödfunktioner som erbjuder praktiskt stöd

Mest frekvent i resultatet avseende behov av stöd är att cheferna upplever det operativa

administrationsarbetet som överväldigande, ett vanligt problem enligt vad tidigare forskning

visat (Jonnergård et al. 2008; Corin & Björk 2017; Astvik 2018). Nästintill alla respondenter

uttrycker frustration över olika system som ska användas för att fullgöra sitt ansvar för

personal, ekonomi och verksamhet. Precis som tidigare forskning visat så har operativt stöd

minskat på senare år, trots att behovet tvärtom har ökat (Corin & Björk, 2017). Exempelvis

fanns tidigare en central funktion i kommunen som skötte sjukskrivnings- och

rehabiliteringsärenden, men som nu lagts ner. Till följd av det måste varje enhetschef nu lära

sig att hantera många nya processer och medföljande system.

Respondent: Förut så hade vi någonting som kallades för medarbetarcentrum som var ett
fantastiskt stöd, som skrev allting. Då var jag den som kanske drev rehabplan ihop med
medarbetarcentrum, men jag behövde inte skriva och göra allting det, utan det var mer, ja men
du vet, fixa och dona och se till att det blir gjort, men inte själva skrivandet. Det har ändrat sig.
Medarbetarcentrum lades ner, och jag tycker att kvaliteten… Alltså det har ställt hårda krav på
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mig som chef. Sen tänker jag att vi har jättegulliga HR som gör det de kan, men de är ju också
fullbelastade. Jag kan inte räkna med att det är de som ska göra det. De kan inte ta över den
arbetsuppgiften, utan den arbetsuppgiften har hamnat på mig som chef. Och det är en skillnad,
som gör en skillnad. Jag som ändå har varit chef rätt länge tycker jag. (chef 12)

Flera chefer uttrycker att stödfunktionerna behöver samordnas bättre. En chef säger

exempelvis att det händer att förfrågningar eller uppdrag från olika funktioner kan komma

samtidigt, vilket leder till att tid inte finns att göra ett fullgott jobb i någon del och leder till

illegitimt merarbete. En annan chef säger att internutbildningarna för medarbetare behöver

samordnas och i alla avseenden hanteras mer centralt, eftersom det inte finns utrymme att ta

det ansvaret inom enheten. Ytterligare en chef berättar att de förväntas läsa frekventa

informationsutskick från stödfunktionerna som inte är relevanta för deras enhet, eller arbeta

fram nya lönekriterier fast ett likadant arbete gjordes nyligen. Behov av samordning och

tydlighet från stödfunktionerna sammanfattas av chef 7; “Jag tror det behöver samordnas på

nått sätt. Vi får en massa uppgifter från olika stödfunktioner. [...K]anske mer samordning

kring vad är det vi förväntar oss av våra [enhets]chefer det här året eller det här halvåret.”

Sammantaget visar resultatet att stödfunktionerna många gånger tycks stödja enhetscheferna

med punktinsatser istället för att de blir ett stöd i det strategiska arbetet. Behovet av stöd

beskrivs utgå från att chefernas administrativa uppgifter utökats och inte utifrån

enhetschefernas, och i förlängningen verksamhetens, behov; Givetvis så behöver vi ha med

administrativt stöd i vardagen, men vi behöver också se över våra system. För ibland så

känns det som att systemen styr oss, förstår du, när det är våra behov som ska, alltså vi ska

styra systemen.” (Chef 10). I tidigare forskning betonas att det bör vara strategisk ledning som

samordnar och prioriterar stödfunktionernas insatser, för att enhetscheferna ska kunna ägna

sig åt framgångsrikt arbete (Corin & Björk 2017; Elvnäs 2017).

6. Analys

I kapitlet presenteras vår teoretiska analys av resultatet. Kapitlet inleds med en analys som

syftar till att svara på studiens första frågeställning om vilka dilemman enhetscheferna möter,

för att gå vidare utifrån begreppen institutionella arbetare och institutionella entreprenörer och

en diskussion om hur de två är varsin sida av samma mynt. Därefter följer en analys som

syftar till att besvara studiens andra frågeställning, vilket stöd enhetscheferna behöver för att

bättre kunna förhålla sig till dilemman i arbetet. Vi presenterar två alternativ för i vilken form
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stödet kan ta sig uttryck, utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv. Kapitlet avslutas med en

sammanfattande slutsats.

Givet vår teoretiska referensram förstår vi enhetschefernas chefskap som en institution; en

rationaliserad myt, utifrån att en hierarkisk chefsordning produceras och reproduceras som det

mest rationella sättet att organisera kommunal förvaltning. Myten om det rationella

chefskapet manifesteras genom ceremonier som exempelvis regelbundna

ledningsgruppsmöten och användning av specifika administrationssystem. Genom

ceremonierna förstärks och reproduceras chefskapet i organisationen, utan att det

nödvändigtvis bidrar till en bättre socialtjänst. Institutionen chefskap och de arbetsuppgifter

och ansvarsområden som inbegrips, ger sken av rationalitet och ger därmed legitimitet till

förvaltningen.

6.1 Upplevda dilemman och hur de hanteras

Intervjusvaren visar att respondenterna upplever dilemman när de tvingas välja mellan att

hinna med sina arbetsuppgifter, att vara tillgänglig för medarbetare och/eller att leverera hög

kvalitet i arbetet. Valsituationen hanteras genom att enhetscheferna begränsar sitt uppdrag,

oftast genom att prioritera mellan sina arbetsuppgifter och avstå från eller delegera vissa av

dem. Det tycks ske en särkoppling från den formella institutionen om vad som inbegrips i

uppdraget som enhetschef, och vad enhetscheferna i praktiken ägnar sig åt. De arbetsuppgifter

som respondenterna beskriver att de begränsar, skjuter på framtiden eller inte gör alls

inbegriper framförallt att inte använda, eller i väldigt liten utsträckning använda, ett eller flera

digitala administrationssystem. Chef 6 beskriver det som “Ja men ibland skiter jag i. Det är

en strategi; strutsen. Sen förstår jag till slut att det här måste du ta tag i”.

Även andra sätt att hantera den omöjliga valsituationen beskrivs av enstaka chefer, som att

begränsa uppföljningen med medarbetare eller att i hög omfattning delegera

verksamhetsansvar till teamledare.

Jag ska liksom bereda ramen för medarbetarna så att de vet vad de ska göra under året i
form utav styrkort, liksom våra åtaganden. Det tycker jag är en viktig arbetsuppgift
som jag har, att också förklara varför gör vi det här. Vi jobbar politiskt styrt och vi har ju
våra områden. Men innanför ramen, det här huret, det lägger jag mig inte i. Men jag
ska bereda en bra ett bra ramverk i i styrningen. (chef 2)
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Att begränsa arbetet genom att välja bort arbetsuppgifter eller att skjuta dem på framtiden

framstår som en medveten strategi för enhetscheferna. Alla respondenter beskriver att de mer

eller mindre aktivt gör avsteg från de formella kraven när de prioriterar bort arbetsuppgifter

vilket vi tolkar som särkopplande från institutionen. Chef 11 beskriver hur hen frångår

reglerna för att det finns för många administrativa uppgifter som inte rör kärnverksamheten.

Nej men det är för mycket fokus på olika system och… Ja men [olycksfall och
tillbudsystemet] och… Ja men jag tänker också på på [system för beslutsstöd] och det ska…
Det är mycket tid som går åt till det. Det blir ju så att man får sålla själv. Men då följer man ju
inte riktigt reglementet. Så att det blir ju också en press, att man ska utverka tid själv. Men jag
tänker, alla delar som HR tycker ska ingå i löneprocessen. Och vi ska jobba om lönekriterier,
fast vi just hade gjort nya lönekriterier, och vi ska jobba med värdegrunden… Och folk blir
tokiga av att hålla på med de här administrativa grejerna, de är här för att jobba. (chef 11)

Ett fåtal beskriver att de anstränger sig hårt för att göra allt det de ska utifrån rådande

institution av arbetet som enhetschef, men att det sker på bekostnad av sin fritid. Chef 1 svarar

på frågan om hur hen hanterar sin arbetsbörda såhär: “Jaa… jag får väl…. jobba lite mer

(skratt). Jag vet faktiskt inte, jag har inte kommit så långt.” Även chef 6 beskriver att det inte

finns något sätt att utföra arbetet inom den utsatta tidsramen.

Intervjuare: Du nämnde att eller det första du tänkte på var att få tiden att räcka till som en
utmaning. Hur hanterar du det förutom att sitta kvar på kvällen?

Respondent: Jag gör inte det. Jag hanterar inte det. Jag sitter kvar på kvällen och så blir
jag sur ibland och går hem. Sen är det väl så här att jag ibland tar ledigt några dagar och tar det
på som flextid fast man egentligen inte får. Så är det ju, men jag kan ju aldrig få ner det där.
(chef 6)

Att arbetet är större än vad tidsramen tillåter är alltså det största dilemmat de ställs inför. Det

resulterar i att de tvingas hantera situationen antingen genom att avstå från att utföra arbete,

att överlåta arbete till medarbetare eller att låta arbetet gå ut över fritiden. När enhetscheferna

inte upprätthåller institutionen, menar vi att det kan förstås som att det leder till

organisatoriska särkopplingar.
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6.2 Institutionella arbetare

Vid bearbetning av materialet framträder generellt två skilda upplevelser av det vi förstår som

en särkoppling mellan den formella institutionen, avseende arbetet som enhetschef, och det

faktiska arbetet. En av upplevelserna utgår från att uppdraget som enhetschef är omöjligt,

utifrån mängden arbetsuppgifter och begränsat med tid. En beskrivning är att det inte finns

något slut på chefsuppdraget:

Du kan ställas inför precis vad som helst och du har ingen aning. Alltså förstå, även om mitt
uppdrag på papper ser ut på ett visst sätt, så kan det vara tusen andra saker som jag som
chef… Om jag inte tar i det eller gör någonting med så kommer inte jag lyckas i mitt
uppdrag. (chef 10)

De respondenter som likt ovanstående beskrivning upplever chefsuppdraget som för stort ger i

flera fall uttryck för att de måste våga begränsa sina arbetsuppgifter för att klara av arbetet.

Jag försöker vara ganska hård med mig själv med [att inte jobba över], och att prioritera: vad
är det jag behöver göra nu, vad kan vänta. Och att det… Lite såhär, våga vara lite långsam
med vissa saker och våga prioritera bort, för att annars så tror jag att man lätt inte orkar med
det här jobbet på sikt. (chef 5)

Att det vi förstår som en särkoppling beskrivs utifrån mod att genomföra den, indikerar att den

inte är uppenbart organisatoriskt förankrad. Det är inte tydligt hur enhetschefer ska eller kan

begränsa sina arbetsuppgifter när mål, planer och visioner inte går att förena med praktik. I

linje med hur Antonsson (2013) diskuterar framstår det som att enhetscheferna tvingas till en

särkoppling. Detta kan även förstås utifrån beskrivningar av ceremonier som upprätthåller

institutionen och sanktioner som inträffar om de institutionella reglerna inte efterföljs.

Vi har ett system [...] där vi skriver in ”oj och aj”-händelser. Och jag vart
uppringd, eller fick ett mail från systemförvaltaren [...] Och då kommer jag ihåg att HR,
våran nya HR-person hade sagt åt mig att ‘behöver du hjälp med något system så säg
till’. [...] Så vi ringde upp den här systemförvaltaren och han ställde upp direkt och var
med på Teams. Så vi gick igenom, han sa att vi gör några stycken så att du kommer in i
det. (chef 3)

Genomgångar med HR och systemförvaltare kan förstås som exempel på ceremonier som
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legitimerar användningen av olika system som en institutionell praktik. Samtidigt ger

systemförvaltare sanktioner genom påpekanden när system inte används rätt. Detta indikerar

att enhetscheferna inte efterlever institutionen när de inte engagerar sig i dessa praktiker,

varför särkoppling kräver mod. Enhetschefernas behov av att våga särkoppla det faktiska

arbetet från institutionen verkar, liksom Antonsson (2013) resonerar, utgå från ansvaret att de

facto se till att verksamheten fungerar, vilket exemplifieras nedan.

Respondent: Det behöver inte vara [top notch] för att det det går inte, utan det här är
good enough, för nu har jag lagt in det och det är good enough…

Intervjuare: Men när du ska prioritera i ditt arbete, vad är det som navigerar den
prioriteringen?

Respondent: Alltså det är ju om det är något klientärende, om det är något akut ärende som
måste… Det är ju det akuta, det som måste lösas, det här måste vi ha en lösning på. Om det är
klientärende eller en personal som mår dåligt eller det händer nåt hot och våldssituation på
arbetet eller… (chef 10)

Utifrån Antonssons (2013) terminologi är de respondenter som upplever sig tvingade till

särkoppling institutionella arbetare. Enhetscheferna tar ansvar för att verksamheten ska

fungera genom att inte engagera sig i alla institutionella praktiker, samtidigt som man inte

protesterar mot det som upplevs som orimliga krav. Flera chefer resonerar kring att de inte har

problem att lyda order, samtidigt som de måste sålla och prioritera bland arbetsuppgifterna.

En möjlig förklaring till varför respondenterna inte agerar för att förändra myten kring vad

som ska ingå i deras uppdrag exemplifieras nedan.

Vi är så fokuserade på det vi ska göra och lösa och jobba och hinner inte
tänka liksom. Och sen när vi väl tänker, ja då är vi väl medvetna om vilka
konsekvenser det ger oss, men vi är så mycket i vårt liksom uppdrag, i alla fall
vad gäller mig alltså, om jag går till mig själv. Och att man har fokus på
medarbetarna hela tiden och glömmer sig själv. (chef 8)

Vi gör tolkningen att de chefer som upplever att de inte har möjlighet att påverka

institutionen, eller som behöver mod för att särkoppla arbetet från institutionen, kan betraktas

som institutionella arbetare. Detta kan kopplas till socialtjänstens genusmärkning, utifrån att

enhetscheferna agerar genom att anpassa sig till situationen agerar lojalt, snarare än att

protestera (Forsberg Kankkunen 2009).
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6.3 Institutionella entreprenörer

Samtidigt som vissa enhetschefers berättelser kan tolkas som indikationer på institutionellt

arbete beskrivs en annan upplevelse. Det framgår att enhetschefer även begränsar sina

arbetsuppgifter utifrån att de upplever sig ha eget mandat att fokusera på “rätt saker” snarare

än att de tvingas göra det. Chef 2 beskriver det som: “Jag har ingen lust att göra mitt chefsjobb

på helger och, eller nej jag gör det ibland, men inte alls så mycket som jag gjort förut. Nej, så att jag

tänker att jag ska leda verksamhet, jag ska inte vara inne i detaljer”.

Givet det upplevda mandatet att välja bort, eller i mindre grad utföra delar, av det vi förstår

som det institutionella chefsarbetet, är de respondenter som beskriver detta förhållningssätt

snarast att beakta som institutionella entreprenörer (Battilana & D’Aunno, 2009). Snarare än

att upprätthålla den giltiga institutionen ägnar man sig åt att skapa en ny, genom att modifiera

och översätta de institutionella praktiker som finns utifrån egen prioritering och upplevt

mandat.

Jag brukar ju säga det ibland, att jag tar hand om personalen och personalen tar hand
om klienterna. Det är ju liksom det som är steget, för mig, även i andra prioriteringar [...] Och
alla mina kollegor säger ju egentligen att det där [olycksfall och tillbuds]systemet är
skitjobbigt. Men på nåt vis så har dom gjort det där, men jag har bara skitit i det. [...] Jag går
aldrig in i ekonomisystemet själv och tittar på budget och sånt där. (chef 3)

I meningen att man väljer andra institutionella praktiker kan man enligt den terminologi

Battilana och D’Aunno (2009) använder sägas störa den rådande institutionen. Resultatet

visar samtidigt få exempel på att den formella institutionens legitimitet attackeras eller

undermineras, även om det beskrivs att tankar kring konsekvenser och oro förs fram till

ledningen. Även de institutionella entreprenörerna har i det avseendet ett följsamt, anpassat

och i viss mån passivt agerande, som kan relateras till organisationens kvinnliga

genusmärkning (Forsberg Kankkunen 2009). Att de institutionella entreprenörerna i högre

grad ägnar sig åt att skapa en parallell institution än att störa den existerande går att förstå

utifrån att det beskrivs en hög grad av transparens avseende vilket arbete som väljs bort. Det

beskrivs en stark tilltro till att man duger som man är och att man gör det som är rätt och

viktigt. I det avseendet finns en skillnad mot det som Holmqvist (1997) beskriver som en

internaliserad upplevelse av otillräcklighet hos chefer i kvinnligt genusmärkt verksamhet.
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Jag är ganska öppen och transparent. Jag är ingen chef som... Jag har hela hellre hela
papperskorgen full och så tar vi det därifrån. Alltså jag är ganska öppen men jag är inte rädd
att visa på brister eller såna saker. [...] Nu är jag den jag är, jag tycker att jag är bra. Och det
hjälper ju till så klart, jag behöver inte visa någon liksom. (chef 2)

Det framkommer även indikationer på att det förekommer ceremonier som legitimerar

institutionen, men som har formen av symboliskt arbete, och därmed kan skapa

förutsättningar för särkoppling.

Våra chefer hade ju också jobbat fram lönekriterier... Och där hade dom, på
avancerad nivå så hade dom med ‘behärska alla program’. Och då tänkte jag såhär, det där
är ju ett skämt. Jag tänker att dom själva tänker att det är ett skämt. Men att det ändå bara är en
konkret sak att ha med. För att det kan ju inte vara det vi ska göra, asså förstår du så här, det
kan ju inte vara mitt huvuduppdrag att jag ska klara av mina datorsystem. (chef 4)

Exemplet ovan kan förstås som att genomgången av lönekriterier uppfattas som en intern

legitimerande ceremoni av den antagna institutionen. Cheferna framstår tolka ceremonin som

symboliskt arbete som inte i praktiken kommer påverka ledningens förväntningar på

enhetschefernas arbete. Vi gör tolkningen att detta skapar förutsättningar för att skapa en

informell institution.

6.4 Institutionellt arbete och entreprenörskap - två sidor av samma

mynt

Trots att ovan beskrivna förhållningssätt i hög grad är olika givet tilltron till, och upplevelsen

av, mandat att prioritera och välja bort i arbetet, framgår av vårt material att en övervägande

del av respondenterna ger beskrivningar som kan tolkas som att de särkopplar det faktiska

arbetet från institutionen om chefskap både för att de måste och för att det anser sig ha

rättigheten och kompetensen att prioritera bort arbete. Det framstår som att frustrationen av,

och acceptansen för, den arbetssituationen som chefskapets institution ger går hand i hand.

Upplevelsen av frustrationen och upplevelsen av acceptans tycks pendla, vilket exemplifieras

nedan.

Vi får bortse från ganska mycket för det bara rasar in. Du kan ha varit borta en
dag, det är 80 mail. Du kan inte ge respons på det, och att våga liksom, okej jag
tänker att jag svarat på rätt saker. Visar det sig att jag inte har gjort det, då ber jag om
ursäkt och så svarar jag då. Och samma där, medarbetare som är missnöjda eller
som ibland är orealistiska i sina förväntningar på vad arbetsgivare ska göra,
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samma där, stå på sig. Och tänka att det är inte mitt fel, alltså det är inte mig
personen är arg på, det är min funktion. Men man måste våga låta saker rinna av
sig. [...] Så lite krasshet tror jag är bra. (chef 4)

Ovanstående kan förstås som ett uttryck för det Sveningsson och Alvesson (2014) beskriver

som chefers identitetsarbete och hur den individuelle chefen förhåller sig till sin

chefsidentitet. Upplevelsen av att utföra arbetet tillräckligt bra tycks, liksom i Sveningsson

och Alvessons (2014) forskning, relatera till huruvida chefen justerar, jonglerar eller brottas

med sin chefsidentitet. Detta exemplifieras nedan.

Ja alltså det är ju bara göra det, det är bara do it, det finns inget annat så att
man får ju bara göra det och så får man bara göra det bästa. Men jag brukar tänka [...] men
jag får ju göra good enough utifrån de förutsättningarna. Jag kan liksom inte trolla så där,
men man får ju hantera det själv. (chef 10)

Vår slutsats är att de dilemman cheferna upplever, när de tvingas välja mellan tid, kvalitet och

tillgänglighet, relaterar till särkoppling eftersom det inte upplevs möjligt att låta den formella

institutionen, den rationella myten om vad som ska ingå i chefsuppdraget, styra det faktiska

arbetet. Vår slutsats är också att enhetscheferna på gruppnivå upplever en otrygghet i att

särkoppla, eller tvingas särkoppla, det faktiska arbetet (den inofficiella institutionen) från den

formella institutionen. Det tycks i vissa avseenden framstå som oklart för enhetscheferna vilka

krav de kan bortse från och vilka som är verkliga krav som medför negativa konsekvenser.

Med andra ord tycks ceremonier som legitimerar den formella institutionen både tolkas som

symboliska och som reellt manifesterade av hur arbetet ska göras och vad som ska ingå i

uppdraget. Vår tolkning är att frustration och upplevelsen att tvingas hantera ett överflöd av

arbetsuppgifter genom att välja bort består, samtidigt som en konstruktivt förhållningssätt som

bygger på acceptans tar vid. En påtvingad särkoppling och ett organisatoriskt hyckleri

(Brunsson 2007) tycks ske, samtidigt som enhetscheferna utövar aktörskap genom att skapa

en ny institution utifrån hur de förstår sin verklighet. En påtvingad särkoppling och ett

parallellt institutionellt entreprenörskap med fokus på “rätt saker” utgör därmed två sidor av

samma mynt.

6.5 Vilket stöd behövs för att underlätta för enhetscheferna att hantera

dilemman?

Vårt resultat avseende vilka dilemman enhetschefer möter, samt vår analys av vad dessa

dilemman utgår från, visar på ett behov av en förändring vad gäller vad som ska ingå i
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enhetschefers uppdrag och arbete. Vi ser två olika möjligheter vad gäller på vilket sätt synen

på enhetschefers uppdrag kan förändras.

6.5.1 Förändra den rationella myten om enhetschefens uppdrag

Uppdraget som enhetschef beskrivs som omöjligt, om den individuella enhetschefen ska göra

allt hen är ålagd att göra, visar vårt resultat. Mängden och bredden av arbetsuppgifter beskrivs

av majoriteten av respondenterna som orimlig i förhållande till arbetstiden, till kraven på

tillgänglighet i verksamheten och till kraven på kvalitet i arbetet. Behovet av förståelse för

mångfacetterade arbetsuppgifter kan tolkas som behov av en förståelse för att en institutionell

efterlevnad inte är möjlig. De chefer som beskriver att de ansträngt sig för att följa

institutionella regler och efterleva institutionella praktiker beskriver att det medför att arbetet

går ut över fritiden. Det framgår också beskrivningar av behovet att våga särkoppla, som

relateras till den egna hälsan och sägs fungera som en buffert mot utmattning.

En lösning på att uppdraget inte går att utföra, som det upplevs och förstås, är en förändring

vad gäller den rationella myten, institutionen, om vad som ska ingå i uppdraget som

enhetschef. Genom en förändring av synen på vad som ska ingå i enhetschefers uppdrag kan

individerna klara av att efterleva krav och utföra det arbete som krävs för att förvaltningen ska

erhålla organisatorisk legitimitet.

Vi drar slutsatsen att en institutionell efterlevnad av den formella rationella myten om vad

som ska ingå i enhetschefers uppdrag och arbete, som den ser ut idag, således varken är

möjlig eller önskvärd. Därför är ett alternativ att förändra institutionen, precis som myten

tidigare förändrats till att inbegripa dagens administrativa arbete.

6.5.2 Lösare koppling mellan institution och kärnverksamhet

Det andra alternativet vi ser, för att stödja enhetscheferna i deras omöjliga arbetssituation, är

att den formella institutionen ytterligare särkopplas från arbetet i praktiken. Behovet av

ledning och kollegors förståelse för uppdragets omöjlighet, som framgår av resultatet, kan

tolkas som en önskning om symboliskt ledningsarbete och minskad kontroll av institutionell

efterlevnad, för att möjliggöra särkoppling. Det krävs en tydlighet kring vilka krav som är

reella och vilka som utgör ceremonier och symboler som manifesterar myten, exempelvis

genom vad som sanktioneras och inte när de inte efterföljs i praktiken.
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Det efterfrågade behovet av styrning och tydlighet är också möjliga indikationer på att mål,

planer och visioner är för tätt kopplade med verksamhetens praktiker. Det är inte möjligt för

enhetscheferna att efterleva samtliga mål, planer och visioner samtidigt. Reella mål och planer

behöver därför mer tydligt särkopplas från de mål, planer och visioner som socialtjänsten

formellt antagit för att erhålla legitimitet från omvärlden. Detta kan exempelvis göras genom

att strategier, delmål, workshops och arbetsgrupper endast relaterar till faktiska mål, samtidigt

som symboliska mål och visioner manifesteras både internt och externt.

Vi förstår också det efterfrågade behovet av styrning och tydlighet som ett behov av trygghet,

en önskan om att målkonflikter avseende vad som ska prioriteras hanteras av

verksamhetscheferna istället för av enhetscheferna. Om bedömningen av vad som ska

prioriteras och vad som får vänta, det vill säga hur det faktiska arbetet ska särkopplas från den

formella institutionen, utgår från ledningen blir särkopplingen mer tydligt organisatoriskt

förankrad istället för att ta formen av en individuell så kallad copingstrategi. Vi gör tolkningen

att enhetscheferna inte vill uppleva sig tvingade till särkoppling. De vill istället att

organisationen, ytterst representerad av ledningen, skapar förutsättningar för en lösare

koppling mellan den rationella myten om enhetschefernas arbete, som den ser ut i nuläget,

och det arbete som i praktiken bedrivs för att verksamheten ska fungera mer effektivt.

Enhetschef 4 uttrycker detta relaterat till verksamhetens möjlighet att faktiskt uppnå

socialtjänstens grunduppdrag; “Där tror jag att, skulle vi under ett år få fokusera på, säg tre

frågor. Tre områden. Definitivt skulle vi nå längre än man gjort”.

6.6 Slutsats

Organisationer har utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv ett behov av att manifestera antagna

institutioner genom ceremonier och institutionella regler dels externt och dels internt, för att

erhålla legitimitet. Det organisatoriska hyckleriet som sker, där beslut och prat särskiljs från

varandra kan därför inte på ett tydligt sätt deklareras internt till organisationens medlemmar.

Utifrån vår teoretiska förståelse av vad som påverkar organisatorisk handlande kan

enhetschefernas önskemål om stöd genom styrning och prioritering därför enbart mötas i en

begränsad del. Det är problematiskt för ledningen att på ett för organisationens medlemmar

försvarbart sätt ta bort ansvar och arbetsuppgifter från enhetscheferna, samtidigt som

institutionen enhetschefskapet efterlevs.
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Enhetscheferna framstår å ena sidan som institutionella arbetare som upprätthåller den

formella institutionen och å andra sidan som institutionella entreprenörer genom att skapa en

informell institution som utgår från professionell kompetens och bedömning. Vår tolkning är

att med vilken grad av säkerhet enhetscheferna uppfattar ceremonier och institutionella regler

kopplade till olika delar av arbetet som symboliska eller reella, relaterar till med vilken

trygghet individen deltar i att särkoppla arbetet. Det relaterar därmed till tillit, både vad gäller

säkerhet att använda ett givet handlingsutrymme och säkerhet avseende hur stort

handlingsutrymmet är (Bringselius 2018b). I vissa delar tycks cheferna uppleva en större

trygghet i att avgöra vad som är “rätt saker” att ägna sig åt. Vissa chefer tenderar även överlag

att uppleva ett större mandat vad gäller att utan ångest prioritera eller bortprioritera sina

arbetsuppgifter. Här finns en koppling till det individuella identitetsarbetet som chef

(Alvesson och Sveningsson 2014).

Sammantaget är vår slutats att det skulle innebära ett stöd för enhetscheferna om den

symboliska karaktären avseende övergripande mål, planer, visioner, utvärderingar,

utvecklingsfrågor och liknande, som har funktionen av ceremonier, tydliggörs. Praxis och

symboliskt arbete måste särskiljas. Det innefattar exempelvis en minskad kontroll av arbetet

som enhetscheferna i praktiken inte kan utföra. I enlighet med hur Schafer (2019) beskriver

ledningens möjliggörande av särkoppling behöver inhämtande av information som indikerar

behov av alternativa praktiker undvikas. För att enhetscheferna helhjärtat och med trygghet

ska kunna engagera sig i sitt institutionella entreprenörskap, men inte attackera den formella

institutionen, krävs dels ett utökat handlingsutrymme och dels att cheferna på gruppnivå

upplever högre grad av mandat och tillit avseende att välja bort det som inte bidrar till

kärnverksamheten. Sådan tillit underbyggs genom att manifesteras i prioriteringar,

värderingar, styrning och arbetssätt (Bringselius 2018b).

7. Avslutande diskussion

Kapitlet inleds med en summering av resultatet utifrån studiens syfte, inklusive en

presentation av svaren på frågeställningarna. Därefter diskuteras resultatet ytterligare utifrån

nyinstiutitonell teori och utifrån författarnas egna tankar. Kapitlet avslutas med resultatets

implikationer för vidare forskning och praktik.
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7.1 Summering

Syftet med studien är att undersöka hur enhetschefer inom socialtjänsten resonerar kring

oförenliga krav i sin arbetssituation, och utifrån detta söka förståelse för vilket organisatoriskt

stöd enhetscheferna behöver för att lättare förhålla sig till dessa krav.

Avseende studiens första frågeställning, vilka dilemman enhetschefer möter i sitt arbete, visar

resultatet att i princip alla enhetschefer på något sätt upplever att förväntningarna på mängden

arbete eller på kvaliteten inte går att förena med tidsramen. Vissa enhetschefer har större

utmaningar med personalomsättning och vakanser än andra, men majoriteten av respondenter

beskriver att det är svårt att vara tillgänglig för medarbetarna. Många uttrycker frustration

över att samverkan är svårt eftersom det inte råder samsyn kring vad som kan och ska

prioriteras inom en begränsad arbetstid, vilket medför att verksamhetsutveckling får stå

tillbaka. Tillsammans med önskemål om tydligare styrning från ledningen utgör det en av de

mer förekommande beskrivningarna av dilemman som uppstår i valet mellan mellan kvalitet

och en rimlig arbetstid. I princip alla respondenter uttrycker i någon mån att

administrationsbördan är orsaken till bristen på tid till andra arbetsuppgifter.

Vi argumenterar för att det är möjligt att förstå synen på vad som är en enhetschefs arbete och

ansvar som en rationell myt, en institution, utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv. Vår tolkning

av resultatet är att högre förväntningar och krav än vad som för cheferna är möjligt att

efterleva, ger upphov till särkoppling mellan den rationella myten om vad som ska ingå i

enhetschefers uppdrag och de arbetsuppgifter som faktiskt utförs. Enhetscheferna kan inte

utföra allt som de förväntas göra inom tidsramen för uppdraget. Det leder till att vissa

uppgifter antingen inte genomförs, eller så arbetar enhetscheferna övertid på bekostnad av sin

fritid. Flera enhetschefer beskriver att det krävs mod för att begränsa sitt arbete, vilket vi

förstår som att särkoppla institutionen från det faktiska arbetet. Enhetscheferna tvingas, enligt

Antonssons (2013) synsätt, till särkoppling eftersom de bär ansvaret både för att

verksamheten ska fungera och för att upprätthålla instiutitionen. De kan därmed betraktas som

institutionella arbetare.

Andra chefer beskriver istället att begränsningen av arbetsuppgifter handlar om eget mandat,

snarare än mod. Dessa enhetschefer, argumenterar vi, kan ses som institutionella

entreprenörer (Battilana & D’Aunno 2009). De institutionella entreprenörerna skapar en
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parallell institution där de själva har mandat att välja bort arbete. De flesta respondenter

beskriver dock en blandning av dessa två förhållningssätt till den särkoppling mellan arbetet

och institutionen som görs. Slutsatsen är att den särkoppling som sker inte tillräckligt tydligt

möjliggörs av ledningen, utifrån att kraven på institutionell efterlevnad bärs upp av både

symboliska och reella ceremonier, regler och sanktioner. Ansvaret för att upprätthålla både

verksamheten och institutionen avseende chefskap vilar därför alltjämt på enhetscheferna.

För att svara på studiens andra frågeställning, vilket stöd som behövs för att underlätta i

förhållande till dilemman som enhetscheferna möter i sitt arbete, ser författarna två alternativa

sätt att stödja enhetscheferna. Antingen förändras den rationella myten om vad som inbegrips

i enhetschefernas arbete, eller så skapar ledningen förutsättningar för en lösare koppling

mellan institutionen och det arbete som i praktiken bedrivs.

7.2 Slutdiskussion

Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv måste förvaltningens enhetschefer leva upp till den

rationella myten avseende det uppdrag de har för att erhålla legitimitet. Givet att institutionen

existerar i en social värld (Berger & Luckmann 1998) kan den svårligen förändras av en

enskild förvaltning. Förvaltningen riskerar att omvärlden, exempelvis den politiska ledningen

i kommunen och andra förvaltningar, inte längre upplever att förvaltningen är strukturerad på

ett legitimt sätt. I valet mellan att förändra institutionen och att lösare koppla institutionen om

chefskap till arbetet som cheferna i förvaltningen utför, kvarstår i praktiken därmed endast det

senare alternativet.

Utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv är särkoppling i organisationen att betrakta som en

strategi genom vilken organisationen möjliggör effektivitet, och i förlängningen sin

överlevnad. Omvärldens föränderliga myter om rationalitet som organisationen måste förhålla

sig till medför ett behov av att skapa en buffert i förhållande till kärnverksamheten. Det

resonemang som ovan förs ska således förstås som ett sätt genom vilket förvaltningen

försäkrar socialtjänstens verksamhet viss kvalitet och effektivitet.

Särkoppling i förvaltningen kan endast i begränsad del göras explicit samtidigt som

organisationen både internt och externt efterlever institutionella regler och erhåller legitimitet.

Det sätt som ledningen möjliggör särkoppling behöver därför på andra sätt tydliggöras för

enhetscheferna. Exempelvis kan ledningen underlåta att samla in information avseende hur
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den rationella myten efterlevs i de delar där den de facto inte efterlevs, utvärdera och

kontrollera institutionell efterlevnad symboliskt och ceremoniellt samt en tydlig åtskillnad

mellan praxis och ceremoniella mål, planer och visioner. En möjlighet, utifrån hur tillit

kommit att influera offentlig sektor, är att organisationen strategiskt möjliggör särkoppling

genom att tydligare manifestera tillit till enhetscheferna. Genom att genomgripande låta tillit

influera styrning, prioritering och arbetssätt bör enhetschefernas professionella

handlingsutrymme och upplevelse av mandat kunna utökas.

7.2.1 Författarnas tankar och implikationer för praktik

Det blir tydligt genom intervjuerna att socialtjänsten står inför samma problem idag som den

gjort under lång tid. Frågan blir varför det fortfarande, decennier senare, inte har kunnat

finnas någon lösning på de dilemman som enhetscheferna brottas med. På omslagsbilden till

denna uppsats illustreras “Drömmen om chefen” (Ur Thylefors, 2016, s. 142). Drömmens

chef ser ut som en utomjording med bland annat antenner, tre ögon och många armar och ben.

Verklighetens chef ser inte ut så. Vi författare tänker att för att enhetschefernas situation ska

bli hållbar bör förvaltningen för socialtjänst förändra sina förväntningar på vad enhetscheferna

egentligen ska klara av. Vi menar att förvaltningen bör säkerställa praktiskt avlastande stöd

för enhetscheferna så att uppdragets omfattning blir rimlig.

Även om tolkningen av vad som bör ingå i ett enhetschefskap svårligen kan förändras av en

förvaltning så börjar förändring någonstans. Författarna ser en risk att enhetschefer i

socialtjänsten över tid inte kommer att acceptera att uppdraget är för stort samtidigt som

administrationen ökar. Som enhetschef 11 beskriver; “folk blir tokiga av att hålla på med de

här administrativa grejerna, de är här för att jobba”.

7.3 Implikationer för vidare forskning

Det framgår i vårt resultat att enhetscheferna söker omgivningens förståelse för att

enhetschefsuppdraget utgör en kostym som inte är möjlig att fylla, och bekräftelse i att de gör

ett tillräckligt gott arbete. Man eftersöker även att arbetsuppgifterna begränsas och

prioriteringar tydliggörs. Samtidigt argumenterar vi för att organisationen bäst stödjer

enhetscheferna genom att tydligare ge dem möjligheten att, utan rädsla för sanktioner,

prioritera i det egna arbetet, även om arbetsuppgifter och ansvar inte formellt begränsas.
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Frågan blir då hur detta sammantaget påverkar den egna upplevelsen av mening i arbetet. Å

ena sidan torde upplevelsen av ett professionellt handlingsutrymme och tilltro till individuell

kompetens medföra att arbetet upplevs meningsfullt. Den tesen stöds av att tidigare forskning

visat att tillitsbaserad styrning och ledning verkar främja ett hållbart och kvalitativt arbetsliv i

socialtjänsten (Astvik et al. 2018). Å andra sidan är det möjligt att vetskapen om att det

formellt finns ouppnåeliga mål, planer och visioner medför en viss hopplöshet. Således finns

det utrymme att vidare beforska om och hur individen kan skapa mening i arbetet utifrån

professionellt handlingsutrymme trots att övergripande mål upplevs onåbara.

Tillit har lanserats som en nytt synsätt på styrning i offentlig sektor, där verksamhetens syfte

och brukarens behov ska vara i fokus. Utifrån vår analys vore det av intresse att vidare studier

undersöker tillitsbaserad styrning i relation till särkoppling. I tidigare forskning beskrivs att

tillitsbaserad styrning medför högre grad av professionellt handlingsutrymme och mindre

kontroll. Detta, och vårt resultat, medför att det är en rimlig hypotes att tillitsbaserad styrning

kan vara ett sätt för ledningen att möjliggöra särkoppling. Hur detta i praktiken fungerar och

upplevs av organisationens medlemmar behöver dock närmare undersökas. Tidigare forskning

har identifierat risker med tillitsbaserad styrning och ledning, bland annat genom att

organisationer trots tillitsbaserad styrning fortfarande präglas av intern kontroll. Det innebär,

utifrån ett nyinstitutionellt perspektiv, att organisationen antar styrformen som ytterligare en

institution och att policys och liknande fungerar som legitimerande ceremonier. En annan

relaterad risk är att organisationens medlemmar inte vill och vågar använda det givna

handlingsutrymmet. Detta relaterar delvis till vårt resultat vad gäller att enhetscheferna

beskriver att de måste våga prioritera i arbetet. Detta implicerar en otydlighet i fråga

ansvarsfördelning. Det vore således intressant med vidare studier avseende om och hur ansvar

kan utkrävas i organisationer som antagit tillitsbaserad styrning och ledning.
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9. Bilagor

Bilaga 1. Intervjuguide

1. Information utifrån etiska aspekter. Fråga om vi får spela in. Förklara upplägget på
intervjun: prata fritt utifrån några få frågor och teman.

2. Vad är dina arbetsuppgifter och ditt ansvarsområde som enhetschef? Beskriv
verksamheten, sin egen roll

3. Frågeställning - prata fritt om den:
● Vilka utmaningar ställs du för i ditt arbete? (finns det andra flaskhalsar eller

hinder?)
● Vilka dilemman ställs du inför i sitt arbete?
● Hur hanterar du dessa? Beskriv med exempel, konkret. Händer det att det inte

lyckas/att du gör på nått annat sätt?
● Varför då? Vad är”kompassen”?
● Vilket stöd får du för att hantera utmaningar i ditt arbete?
● Vad behöver de faktiskt för stöd?
● Vad hindrar och/eller möjliggör sådant stöd?

TEMAN DILEMMAN (utifrån förstudie och tidigare forskning):
I förhållande till medarbetare

- kommunikation
- antal att ansvara för
- relationer
- finansiering
- administration

I förhållande till ledning och verksamhet
- egen möjlighet att styra, förändra
- politisk styrning
- kunskap, kompetens
- tidsåtgång

I förhållande till enhetschef-kollegor
- kollegieskap
- ensam i sitt uppdrag
- hänsyn till många enheter

Egen kompetens
- Kunskap om ekonomi arbetsrätt

socialtjänstlagstiftning
- Stress, arbetsbelastning
- Rekrytering
- Bedöma eget arbete

Socialtjänstens inriktning
- spänningsfältet omsorg - kontroll
- en hållbar socialtjänst
- socialtjänstens mål och hur

verksamheten ska organiseras för
att nå dessa
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Bilaga 2. Kommunikation till respondenter

Utöver det officiella informationsbrevet har vi i kontakt med enhetscheferna delgett att syftet med

studien är att undersöka hur enhetschefer upplever och hanterar sin arbetssituation, vilka dilemman de

måste hantera i ditt arbete, samt utifrån teoretiska perspektiv analysera vad det får för följder för

organisationen. Vi har även givit några exempel på frågor som vi kan ställa under intervjuerna: Vilka

oförenliga krav från förvaltningsledning och medarbetare tvingas du som enhetschef prioritera mellan?

Vilka behov från ledning och medarbetare slits du mellan att tillfredsställa? Vad förväntas du som

enhetschef kunna utföra trots att förutsättningarna inte alltid är goda?

Officiellt informationsbrev

Hej enhetschef vid XX-förvaltningen i [kommun],

Vi är två studenter som nu skall påbörja vårt examensarbete på 15 högskolepoäng vid Sociologiska

institutionen vid Uppsala Universitet. I examensarbetet ska vi undersöka vilka dilemman du kan möta i

ditt arbete som enhetschef i socialtjänsten, samt hur dessa kan hanteras och varför. Vi hoppas att ni fått

information om detta tidigare av HR-chef XX.

Du tillfrågas därför om deltagande i studien i din egenskap som enhetschef på XX-förvaltningen. Data

samlas in 4 april till 12 april* genom intervjuer med cirka 10 enhetschefer på förvaltningen.

Intervjuerna genomförs i [byggnad], om inte annat avtalas. Varje intervju kommer att vara cirka 45

minuter lång, och med samtycke från enhetschefen kommer de att spelas in för att senare kunna

transkriberas. Vi kan komma att anteckna under intervjuns gång. Intervjuerna kommer att fokusera på

vilka krav/förväntningar/behov du som enhetschef möter från förvaltningsledning, medarbetare och

andra, och hur du hanterar dem. XX-förvaltningens ledning har kännedom om vårt uppsatsarbete.

För att delta i studien ber vi dig att boka in lämplig tid i det bifogade formuläret. Vi hör då av oss till

dig för att bestämma vidare detaljer om vårt möte.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Det

insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi och handledare kommer åt det under arbetets

gång. Materialet kommer att avidentifieras, ditt och andras namn kommer alltså inte framgå i

materialet. Det insamlade materialet kan komma att förvaras digitalt, men förvaras då på så sätt att

endast vi och handledare kommer åt det. Materialet kommer vidare att analyseras och publiceras i

form av en c-uppsats vid den Sociologiska institutionen, Uppsala universitet.

Vi hoppas att du vill vara med och bidra med kunskap om enhetschefers arbetssituation i

socialtjänsten!
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Med vänliga hälsningar

Malin Körner och Cecilia Staflin

Handledare:

Fil. dr. Agneta Hugemark

Epost: XXX

* Sista datum blev senare 26 april.
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Bilaga 3. Kodningsschema

UTMANINGAR

Verksamhetsansvar

● hinner inte med

● ensam i att försvara beslut

● medarbetares arbetsbelastning

Budgetansvar

● kvalitet mot kostnad

Medarbetaransvar

● medarbetares mående och

kompetens

● antalet medarbetare

● tillitsbaserat arbete

● ledning och medarbetares

perspektiv

Tidsbrist

● uppdraget är för stort

● göra avkall på annat

● vad tar tid

● konsekvenser

Samverkan

● delade perspektiv

● tidskrävande

System adminsitration

● stöd blir störande

● tar tid

● förändring

Övrigt

● krav

● andras förståelse

● konsekvenser

STÖD

Som finns

● organisation, dokument

● stödfunktioner

● kollegialitet

● verksamhet

● ledning

Som behövs

● emotionellt stöd och stimulans

● styrning

● praktiskt

65



Bilaga 4. Deklarering

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)

Författare 1: 20 % Författare 2: 80 %

Tidigare forskning

Författare 1: 80 % Författare 2: 20 %

Teorikapitel

Författare 1: 60 % Författare 2: 40 %

Metodkapitel

Författare 1: 20 % Författare 2: 80 %

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling,

transkribering)

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Diskussionskapitel

Författare 1: 60 % Författare 2: 40 %

Bilagor

Författare 1: 20 % Författare 2: 80 %

Genomläsning av färdigt manus/korrektur

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Uppsala, 20 maj 2022

Malin Körner

Uppsala, 20 maj 2022

Cecilia Staflin
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