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Förord: 
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möjlig. Tack också till min handledare, Kitty Lassinantti, som bidragit med värdefulla 
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Sammanfattning 

Denna studie bygger på intervjuer med fem enhetschefer som arbetar inom verksamheter 

tillhörande Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med denna 

uppsats är att undersöka hur dessa enhetschefer ser på sin yrkesroll och sitt ledarskap, samt att 

ge läsaren en inblick i vad det kan innebära att vara chef inom socialt arbete. Teorier som 

applicerats är rollteori samt tre ledarskapsteorier. Den tidigare forskning som studien använt 

sig av berör ”ledarskap i socialt arbete” och ”chefsroll och ledarskapsstil”. 

Att vara enhetschef inom LSS-verksamheten innebär att inneha en s.k. mellanchefsposition, 

vilket medför att ha förväntningar riktade mot sig från en mängd olika håll. Resultatet visar att 

cheferna i denna studie särskilt lyfter fram bristande styrning i form av avsaknad av en 

arbetsbeskrivning, vilket enligt dem innebär att de i hög utsträckning upplever sig hänvisade 

till att konstruera ramarna för sin yrkesroll på egen hand. Avsaknaden av en arbetsbeskrivning 

menar de intervjuade cheferna får en rad negativa konsekvenser för deras arbetssituation och 

för verksamheten i stort. Exempel på sådana negativa konsekvenser är att enhetscheferna inte 

alltid vet vad som ingår i jobbet och hur de ska prioritera mellan olika arbetsuppgifter. 

Avsaknaden av en arbetsbeskrivning menar man därför resulterar i att det blir stora variationer 

mellan olika enheter vad gäller hur cheferna arbetar.  

Resultatet visar dock att avsaknad av arbetsbeskrivning också innebär att cheferna upplever 

sig ha stort handlingsutrymme t.ex. gällande att välja vad och när något ska göras. Faktorer 

som påverkar chefs- och ledarskapet inom socialt arbete som lyfts fram som viktiga är bl.a. 

utbildning, social kompetens, förmåga att förstå individer i grupp, självkännedom och 

ödmjukhet. En viktig poäng som betonas är dock att utbildning inte automatiskt gör en person 

till en bra chef och ledare utan de personliga egenskaperna är centrala.  

Nyckelord: Enhetschef, ledarskap, roll, avsaknad av arbetsbeskrivning, socialt arbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This study is based on interviews with five unit managers working in the functional 

disabilities business. The purpose of this paper is to examine how these unit managers see 

their roles and their leadership, and to give the reader an insight into what it might entail to be 

a manager in social work. Theories applied are the role theory and three leadership theories. 

The previous research this study made use of affects “leadership in social work" and 

"manager's role and leadership style."  

Being a unit manager of the functional disabilities business means having a so-called middle 

management position, which entails expectations being directed upon them from various 

avenues. The results show that managers in this study specifically identify that their guidance 

is being directly affected by the absence of a job description, which according to the managers 

means they are forced to rely on themselves to construct a framework for their own 

professional capacity. The interviewed managers say that the lack of a job description causes 

a number of negative consequences, not only on their personal roles but for the business as a 

whole. Examples of such negative consequences have shown that the unit managers are not 

always certain of what is included in their role and how to prioritize between different tasks. 

According to the managers, the absence of a job description is ultimately driving large 

variations between different units in terms of how managers work.  

However, the results also show that the lack of a job description is affecting the managers 

performance in their ability to make confident, executive decisions. Factors affecting 

management and leadership in social work highlighted as important include education, social 

skills, ability to understand individuals in a group, self-awareness and humility. An important 

point to be emphasized is that education does not automatically make a person a good 

manager and leader, the personal qualities are essential.  

Keywords: Unit manager, leadership, role, lack of job description, social work. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mitt intresse för ämnet enhetschefer inom socialt arbete väcktes mer och mer i samband med 

att jag närmade mig utbildningens slut på socionomprogrammet. Under dessa år jag studerat 

vid Uppsala Universitet har programmet inte innehållit någon kurs som fokuserat på 

chefsskap och ledarskap. Däremot har vissa praktikplatser för oss socionomstudenter 

inneburit kontakt med detta, men det är det enda och kunskap om chefsskap och ledarskap 

genom utbildningen har således varit i liten utsträckning. Trots detta har vi möjligheter att 

arbeta som chefer av olika slag, även som relativt nyutexaminerade socionomer. Med 

anledning av detta såg jag chefsskap och ledarskap som både ett relevant och intressant ämne 

att i mitt examensarbete fördjupa mig i. För egen del är ämnet också intressant då jag tidigare 

arbetat som timanställd inom vård och omsorg vilket medfört kontakt med enhetschef, och en 

bild av att det är ett yrke som är mångsidig vad gäller arbetsuppgifter. En uppfattning har 

också bildats av att det finns stora variationer av chefer och ledare. Många frågor har väckts 

hos mig, exempelvis; vad det är som gör att en person passar som chef och ledare? Finns det 

olika ”stilar” när det kommer till chefers ledarskap? Vad är positiva respektive negativa 

aspekter med att vara chef och ledare? Enhetschefers handlingsutrymme med dess 

utsträckning är också något som jag tyckt varit spännande att få veta mer om samt hur mycket 

de har möjlighet att påverka organisatoriska beslut och det som händer i verksamheterna. 

Detta har väckt nyfikenheten på detta ämne och jag beslutade mig för att inom ramen för min 

C-uppsats undersöka vad jobbet som enhetschef kan innebära. 

Det som denna studie vill undersöka är hur personer som sitter på en chefsposition inom 

verksamheter tillhörande Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS), upplever sin yrkesroll och sitt ledarskap. Utifrån intervjuer med fem enhetschefer inom 

LSS-verksamheter önskar denna studie undersöka hur cheferna upplever sina organisatoriska 

förhållanden och sin position som chef i den organisation de arbetar inom. 

Begreppsförtydligande 

Två centrala begrepp i denna studie är chef respektive ledare. Ahltorp (1998) menar att 

begreppet chef och ledare ofta används synonymt men att de har olika innebörder. Kortfattat 

innebär chef en formell funktion med väl definierade ansvars- och befogenhetsområden. 

Chefsfunktionen medför också en position i organisationen. Ledarskap är en informell process 

och något som växer fram underifrån i relation till personerna man är satt att leda. Det är 

alltså en relation istället för en position, och ledarskap behöver inte innebära några formella 

ansvarsområden eller befogenheter. (ibid:31) Denna uppsats använder sig av begrepp som 

chefsroll och chefsskap, som kopplas till begreppet chef. Begreppet ledarskapsstil, som också 

används, kopplas till begreppet ledarskap. Framhållas bör att begreppen många gånger kan gå 

in i varandra och att det är problematiskt att alltid hålla isär dem, emellertid har ett försök till 

detta gjorts i denna uppsats. 
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Enhetscheferna i denna studie har en ledning över sig och personal under sig. De 

kategoriseras därför som s.k. mellanchefer. Positionen som mellanchef beskrivs som att 

befinna sig i skärningspunkten mellan olika intressen. Uppifrån lämnar organisationen sin 

önskan om effektivitet och resultat. Nedifrån lämnar medarbetarna sin önskan om att få ett 

personligt utrymme och bli bekräftade. (Lindgren 2007:11) Enligt Wall Berséus (2002:25) 

kräver mellanchefspositionen engagemang, vilja och intresse för att vara med och leda och 

styra en verksamhet. Att ha förmåga att lyssna och kommunicera både uppåt och nedåt är 

centralt och människorna i organisationen måste ha förtroende för den som har uppdrag som 

mellanchef. 

Vidare behövs förtydligas att cheferna i denna studie ansvarar för gruppbostäder och har både 

kundansvar och personalansvar. På dessa boenden bor vanligtvis fyra-sex personer som 

beviljats insats enligt LSS (1993:387), eller Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Dessa 

personer kallas i uppsatsen för kunder och kan ha olika begränsade förmågor att själva 

tillgodose sina behov. Således får de stöd och hjälp av personal på gruppbostaden, så kallade 

boendeassistenter, vilka i regel har undersköterskeutbildning och som i uppsatsen benämns 

som medarbetare. 

1.2 Avgränsning 

I organisationssociologi finns mycket skrivet inom ämnet chefsskap och ledarskap. Denna 

uppsats fokuserar på chefer med kund- och personalansvar inom välfärdssektorn, och vidare 

till enhetschefer med position inom LSS-verksamheter. Det kanske inte behöver skilja sig så 

mycket på att vara chef inom socialt arbete generellt, men då det t.ex. finns många andra 

arbeten och tidigare studier om just enhetschefspositionen inom äldreomsorgen, är det 

intressant att beröra enhetschefspositionen inom funktionshinderomsorgen. Denna uppsats 

kan endast uttala sig om det som de fem intervjuade enhetscheferna delat med sig av i 

undersökningen. Perspektiv som makt och genus är i min mening intressant i relation till detta 

ämne, men kommer inte att omnämnas i stor utsträckning i denna uppsats. 

1.3 Problemformulering 

I denna undersökning är det enhetschefer inom området socialt arbete och LSS-verksamheter 

som är i fokus. De befinner sig i en mellanchefsposition och behöver ta hänsyn till krav och 

förväntningar riktade mot sig från olika håll. Det som studien vill undersöka är hur 

enhetscheferna påverkas av detta och hur de beskriver sin yrkesroll samt sin syn på sig själva 

som ledare. Vad upplever de som positivt respektive negativt med att arbeta inom sin 

organisation? Min uppfattning är att det kan skilja sig en del åt gällande ledarskap och hur 

man är som chef. Därför är det också intresserant att undersöka hur dessa enhetschefer ser på 

ledarskapsstilar samt vad de generellt anser är viktiga faktorer som påverkar hur man är som 

chef och som ledare. 

1.4 Syfte 
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Syftet är att undersöka, förstå och beskriva chefernas upplevelse av ledarskapet och 

ledarskapsstilar, samt sin yrkesroll och position som enhetschef. Uppsatsen syftar till att ge 

läsaren kunskap och en ökad förståelse av vad det kan innebära att arbeta som chef inom 

socialt arbete. 

1.5 Frågeställningar 

Med utgångspunkt i problemformuleringen och syftet med undersökningen har jag formulerat 

mina frågeställningar:  

Hur ser enhetscheferna på sin roll som chef inom den organisation de arbetar inom? 

Vilka fördelar respektive nackdelar lyfts fram med organisatoriska förhållanden? 

Vilka faktorer ser enhetscheferna som centrala för att kunna vara en bra chef och en bra 

ledare? 

1.6 Disposition 

Efter detta inledande avsnitt följer ett avsnitt om tidigare forskning som är till hjälp för att 

precisera studiens syfte. I det tredje avsnittet tas de teorier upp som valts som grund för min 

undersökning. I det fjärde avsnittet beskrivs val av metod och tillvägagångssätt. I avsnitt fem 

presenteras resultatet av min undersökning som baseras på de intervjuer som gjorts med 

enhetschefer. I avsnitt sex diskuteras och analyseras resultatet med kopplingar till tidigare 

forskning och teoriavsnitt, samt implikationer för vidare forskning. 

 

2. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har bedömts vara av intresse och relevans 

för denna uppsats. Här tas centrala diskussioner upp som berör såväl chefsroll som 

ledarskapsstil. I den tidigare forskningen förenas ledarskap ofta med chefsskap och chefsroll 

och inledningsvis kommer ledarskap inom socialt arbete att beröras i detta avsnitt. Därefter 

behandlas tidigare forskning gällande ledarskapsstil och chefsroll. 

Denna forskningsöversikt utgår från ett urval av tidigare forskning som jag ansett vara 

relevant för min studie och representerar därmed bara en del av forskningsfältet. Översikten är 

till hjälp för att precisera studiens syfte och kommer knytas an till studiens resultat i sista 

avsnittet. Min granskning grundar sig i tidigare forskning om ledarskap i socialt arbete, 

chefroll och ledarskapsstil som publicerats i vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Genom 

Uppsala universitetsbiblioteks hemsida har jag använt mig utav olika sökmotorer, främst 

artiklar i söktjänsten men också LIBRIS och DiVA. Olika kombinationer av sökord användes; 

enhetschef, mellanchef, socialt arbete, LSS, ledarskap, chefsskap, chef, ledare, roll, chefsroll, 
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ledningsstil, ledarskapsstil, manager, middle management, role, leadership, social work. En 

avgränsning som gjordes var att artiklarna eller avhandlingarna skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska och inte vara äldre än 20 år. 

Då det finns mycket skrivet om att vara chef och ledare var mina kriterier att den tidigare 

forskningen främst skulle handla om att vara chef inom socialt arbete. Chefsroller och 

ledarskapsstil kunde däremot vara på ett mer generellt plan eftersom det var svårare att hitta 

inom socialt arbete specifikt. Därför har min sökning kommit att inkludera även studier som 

inte varit inom socialt arbete men som ändå bedömdes vara av relevans för denna studie. 

2.1 Ledarskap i socialt arbete 

En relevant studie att belysa relaterat till denna uppsats är John Lawlers (2005) som har 

behandlat temat ledarskap i socialt arbete. Han har gjort en genomgång av litteratur som tar 

upp hur begreppet ledarskap har använts, med särskilt fokus på det växande intresset för 

ledarskap i socialt arbete. Han menar att det saknas en allmän definition av ordet ledarskap 

och framhåller att detta innebär att ledarskap kommit att tolkas på olika sätt i socialt arbete. 

Lawler menar vidare att olika modeller tagits fram för att objektifiera och generalisera 

ledarskap, som exempelvis listor över vilka egenskaper, kompetenser, färdigheter och 

kvaliteter som bedöms vara nödvändigt för ett effektivt ledarskap. Denna typ av listor kan 

visserligen utveckla förståelsen av ledarskap och dess ändamål, men enligt Lawler har denna 

typ av uppräkningar också betydande begränsningar då de visar vilka kvaliteter som anses 

viktiga i ett effektivt ledarskap men inte hur man når fram till att bli en sådan ledare.  

Lawler menar vidare att vad många modeller av ledarskap kanske försöker göra är att 

identifiera de kvaliteter som förknippas med effektiva relationer, och han redogör för vad 

Cody (2003) refererar till som skillnaden mellan de personliga och tekniska aspekterna av en 

viss professionell färdighet (inom ramen för omvårdnad i detta exempel). Enligt Lawler 

hävdar Cody att den tekniska delen av en roll kan vara lättare att lära sig än den personliga, 

och att summan av de tekniska aspekterna inte väger upp för omsorg för kunden/patienten. 

Det är de personliga aspekterna som tillsammans ger hela leveransen av en tjänst. (ibid) 

Lawler anser att det finns ett värde i att uppmuntra effektivare relationer mellan och bland 

människor i arbete, och att det finns potential genom att debattera ledarskap i socialt arbete 

för att utveckla särskilda tolkningar som främjar det sociala arbetets värden och för att 

engagera personalen. Olika förväntningarna som finns på ledarskap inom socialt arbete skulle 

gynnas av debatt och de potentiella begränsningar och möjligheter som ledarskapet medför 

bör diskuteras mer. (ibid)  

Författarens resonemang kan kopplas till denna studie då mitt syfte bland annat varit att 

undersöka hur enhetscheferna inom socialt arbete uppfattar och ser på sitt ledarskap inom den 

organisation de arbetar i. Som Lawler skriver skulle ledarskapet inom socialt arbete gynnas av 

debatt och begränsningar och möjligheter med ledarskapet skulle diskuteras mer. 

Förhoppningen med min studie är att kunna fylla en bit av denna kunskapslucka. 
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En annan relevant studie som är värd att lyfta fram i detta sammanhang är gjord av Michael J. 

Holosko (2009). Han menar att en av de största svårigheterna med att definiera det ganska 

svårfångade begreppet ledarskap kan tillskrivas en oförmåga i litteraturen att särskilja vilka 

aspekter av ledarskap som är mer eller mindre viktiga än andra. Det tas också upp att 

ledarskap är ett saknat inslag i utbildning inom socialt arbete. Författaren har genom en 

innehållsanalys av publicerad litteratur avskilt fem kärnattribut av ledarskap i socialt arbete. 

Dessa attribut, översatt till svenska, är; vision, att påverka andra att agera, 

teamwork/samarbete, problemlösningsförmåga samt att skapa positiv förändring. De centrala 

attributen definieras och hur de har använts beskrivs också i artikeln. (ibid)  

Enligt Holosko verkar det som om socialt arbete betraktar ledarskap som något som framöver 

kan komma att hålla löfte för utbildning, praktik och professionell utveckling. Om så är fallet, 

är ansvaret för att definiera ledarskap i socialt arbete, på sätt som är enkelt, tydligt, aktuellt 

samt samstämmigt accepterat och relevant, inte bara viktigt utan nödvändigt. Författarens 

förhoppning med hans arbete är att andra akademiker och professionella inom socialt arbete 

ska inspireras till tänkande och tillämpning. (ibid) 

Det som illustreras av Lawler och Holosko är att ledarskap är ett svårdefinierat begrepp, 

särskilt inom socialt arbete, och att det därför är angeläget att belysa just ledarskap inom 

socialt arbete. Detta är vad denna uppsats är ute efter, den syftar till att diskutera olika 

upplevelser av ledarskapet utifrån personer som arbetar inom socialt arbete och har en 

chefsposition, samt hur de ser på sin egen chefsroll och ledarskapsstil. Det sistnämnda leder 

vidare till ytterligare tidigare forskning nedan. 

2.2 Chefsroll och ledarskapsstil 

Andra studier att lyfta fram som relevanta för denna uppsats är ett par från Birgitta Ahltorp. 

Hon har i en studie (1998) baserad på en enkätundersökning bland 338 verksamma som 

chefer, undersökt de skiftande roller och växlande förutsättningar, förväntningar och krav som 

chefer ställs inför idag och förväntas ställas inför i framtiden. Enligt författaren är få chefer 

medvetna om hur många roller de har - i arbetet som chef, i vardagen bland familj och vänner, 

som yrkesmänniska och privatperson. Bland yrkesrollerna finns de funktionella rollerna som 

är formella och ganska tydliga. De kan urskiljas i befattningsbeskrivningar och vid fördelning 

av ansvarsområden. De andra roller som finns är de informella rollerna som författaren menar 

präglas av ett uppifrånperspektiv eller nerifrånperspektiv. Överordnade chefers och 

underställda medarbetares krav och förväntningar samt chefens egna förväntningar på sig 

själv, skapar informella roller. (ibid)  

Utöver ledarroll är ledningsstil ett begrepp som diskuteras inom ledarskapsforskning. Detta 

begrepp har av mig tolkats som ledarskapsstil och därför använder denna uppsats det 

begreppet. Ahltorp (2003) definierar ledarskapsstil som de olika sätt att leda som chefer har 

beroende på att de har olika personligheter. I sin avhandling har Ahltorp i en intervju- och 

enkätundersökning av mellanchefer kartlagt olika ledarskapsstilar och modeller för ledarskap. 

I studien jämförs hur chefer med hjälp av självskattningstest beskriver sitt eget sätt att leda 

och kommunicera jämfört med hur medarbetarna ser på dem. Det insamlade materialet 
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undersöks statistiskt genom faktoranalys som visar på fyra faktorer: teambyggande, 

nätverkande, förändringsinriktning och strukturering. (ibid) 

Resultatet som kommer fram i studien visar en hög överensstämmelse mellan hur chefer 

uppfattar sin ledarskapsroll och medarbetarbedömningen. Det som visar störst skillnad menar 

Ahltorp är på vilket sätt ledare och medarbetare uppfattar ledarens kommunikation, hur lyhörd 

ledaren är samt i vilken utsträckning budskap når fram. Cheferna underskattar sin egen 

disciplin och tydlighet medan de tenderar att överskatta sin egen lyhördhet och förmåga till 

dialog med medarbetarna. De olika bedömningarna menar författaren är ett resultat som 

handlar om god självinsikt hos cheferna. Egentligen har de en god inblick i hur medarbetarna 

uppfattar dem men att de trots detta inte alltid gör något åt det. Det har att göra med 

prioriteringar där tiden helt sonika läggs på andra arbetsuppgifter, något som skapar en inre 

stress hos cheferna av att inte räcka till. (ibid) 

Genom de olika ledarskapsstilarna visar cheferna hur de prioriterar bland sina arbetsuppgifter 

och de fyra föreslagna roller Ahltorp tar upp är teambyggare, innovatörer, nätverkare och 

dirigenter. Hon menar dock att en chef naturligtvis inte bara har en av dessa roller eller stilar 

utan chefen visar på mycket olika av dessa beteenden, både beroende på personlighet men 

också beroende på vilken situation chefen befinner sig i. (ibid) Visserligen fokuserar inte 

denna uppsats på något jämförelseperspektiv mellan enhetschefer och medarbetare, men då 

Ahltorps studie (2003) tar upp många andra delar som berör mitt undersökningsområde är den 

enligt min bedömning relevant. Det som pekas på i tidigare forskning är att chefen befinner 

sig i en problematisk roll som mellanchef och att motstridiga förväntningar från olika håll 

utgör svårigheter och konflikter. Denna uppsats syftar till att undersöka fem chefers syn på sin 

roll inom den organisation de arbetar inom, och då de har en mellanchefsposition kommer 

undersökningen att kunna beröra deras upplevelse av denna position. 

 

3. Teori 
I detta avsnitt presenteras de teorier som valts som underlag för att analysera materialet i 

undersökningen.  

Då syftet med denna studie är att undersöka hur enhetscheferna upplever sin roll som chef, är 

rollteori ett teoretiskt verktyg som jag valt att använda i min analys. Studien syftar också till 

att undersöka enhetschefernas ledarskap och ledarskapsstil och därför är även teorier om 

ledarskap centrala för min analys. Först presenteras rollteori och därefter tre olika teorier om 

ledarskap. 

3.1 Rollteori 

Enligt Payne (2008) rymmer rollteorin två former. En strukturellt funktionalistisk rollteori, 

som innebär att människor förfogar över positioner i olika sociala strukturer. Roller består av 
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en samling av förväntningar eller beteenden som hör ihop med olika positioner i olika sociala 

stukturer. Ett annat sätt att se på en roll är Goffmans dramaturgisk rollteori (Payne 2008:246-

247), vilken ser på roller som utförandet av de sociala förväntningar som hör ihop med viss 

social status. Människor hämtar signaler om andra i det sociala samspelet. Genom att styra 

den information vi förmedlar till andra, påverkar vi deras uppfattning om oss. (Goffman 

2009:23) 

Angelöw och Jonsson (2000) diskuterar skillnaderna mellan en social roll och en teaterroll, 

och menar att de sociala rollerna är internaliserade av samhällsmedlemmarna. Med detta 

menar författarna att individerna med det egna jaget införlivar utifrånkommande 

uppfattningar, teorier och förklaringar. Till stor del sker internaliseringen omedvetet och 

begreppet används ofta för att beskriva hur barn t.ex. oreflekterat övertar sina föräldrars 

normer eller hur vi övertar samhällets normer, ideologier och värderingar genom t.ex. skola 

och massmedia. (ibid:31) Det finns en hel del förväntningar på lämpligt beteende som ställs 

på oss från samhället och omgivningen, beroende på vilken livssituation vi befinner oss i. 

Dessa förväntningar och krav tar vi till oss, internaliserar, och gör till viss del till våra egna 

förväntningar på oss själva. Utifrån rollen menar författarna att det går att skilja på tre 

förhållanden; positionen, rollen och beteendet. Med position menas det yttre och formella 

tillkännagivandet och att en person är något visst, exempelvis, man, kvinna, läkare. Rollen 

innehåller alla de förväntningar som vetskapen om positionen framkallar. Rollbeteende syftar 

till hur rollinnehavaren uppför sig. (ibid:32) 

Inom socialpsykologin skiljer man mellan roller som tillskrivna och förvärvade. Tillskrivna 

roller är sådana vi inte kan påverka, som t.ex. man eller kvinna. Vi föds in i en könsroll utan 

att prestera någonting. Yrkesrollen har vi själva förvärvat då vi tagit initiativ till, utbildat oss 

samt sökt det yrke vi har. Något Angelöw och Jonsson också vill poängtera är att de sociala 

rollerna inte står färdiga och klara, utan att deras utformning ständigt sker i ett pågående 

samspel mellan individer, grupper och varierande samhälleliga förhållanden. (ibid:32) 

Rollkonflikt är något som är värt att ta upp i detta sammanhang. Enligt författarna kan 

begreppet innebära två olika förhållanden. När en aktör i en och samma position stöter ihop 

med olika förväntningar om vad som är det riktiga rollbeteendet, uppstår intra-rollkonflikter. 

När en person förfogar över flera positioner mot vilka det riktas motstridiga förväntningar, 

uppstår inter-rollkonflikter. Författarna menar att detta kan illustreras med exempel från 

arbetslivet och kopplar till mellanchefens situation. Här är rollkonflikten mycket tydlig inom 

en organisation, där motstridiga förväntningar ska hanteras både uppifrån och nerifrån 

samtidigt med chefens egna förväntningar på sin roll. (ibid:33-34) 

3.2 Ledarskapsteorier 

Thylefors (2007) menar att bakom alla ledarskapsteorier finns en fråga om effektivitet. Det 

finns ett normativt budskap i dem. Vilka beteenden och ledaregenskaper lotsas till framgång i 

olika situationer? Ledarskapsforskningen är omfattande och har länge försökt ringa in och 

beskriva det bästa ledarskapet, och mängden litteratur som finns går inte att sammanfatta. 
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(ibid:68) De ledarskapsteorier som används i denna uppsats är tre stycken som är passande 

utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Det transformativa ledarskapet: ”Det nya ledarskapet” var ett begrepp som formades under 

1980-talet och beskrevs utav forskare och debattörer som ett ”karismatiskt, visionärt och 

transformativt” ledarskap. Detta ledarskap skulle förändras från att vara en påverkansprocess 

till att bli meningsskapande (Larsson 2008:45). Det transformativa ledarskapet avser att 

påverka (tranformera) medarbetarnas moraliska värderingar och att uppbåda deras energi och 

resurser till att på arbetsplatsen vilja arbeta med förändringar. Ledaren ska jobba för att skapa 

individuella och organisatoriska förutsättningar som stimulerar till förändring och utveckling. 

Teorin beskriver också betydelsen av att organisationerna är flexibla och har en öppenhet. 

Ledarskapet bör kunna fånga olika förändringar och händelser i verksamheten. (ibid:46-47) 

Det situationsanpassade ledarskapet: Här är ledaren skeptisk till att ha en enhetlig syn på 

ledarskap och menar att ledarskapet istället bör anpassas efter olika situationer. Ledarskapet 

ses som beroende av de förutsättningar som föreligger vid en viss tidpunkt på arbetsplatsen. 

För att kunna variera och anpassa sitt ledarskap måste ledaren ha förmåga till mångsidighet 

samt ha bred erfarenhet och kunskapsbas. Det ska inte uppfattas som en egenskap individen 

har, utan ledarskapet uppstår i interaktion mellan människor i organisatoriska sammanhang. 

(ibid:47-48) Det situationsanpassade ledarskapet medför krav på att chefen ska inneha 

egenskaper som flexibilitet, lyhördhet, realitetsanpassning samt analytisk förmåga för att 

kunna bedöma situationen (Thylefors 2007:68). 

Det utvecklingsinriktade ledarskapet: I detta ledarskap ställs det krav på cheferna och deras 

kompetens, då det gäller att kunna utveckla både verksamheten och medarbetarna. 

Mellancheferna kan få en nyckelroll för att sammanföra dessa nivåer, liksom att föra ihop 

kraven på långsiktig utveckling med produktionens omedelbara krav. Det är av vikt att 

ledaren skapar förutsättningar för att medarbetarna ska kunna vara delaktiga i beslut som rör 

verksamhetens och organisationens utformning. Det handlar om att involvera medarbetarna i 

olika sätt i skilda situationer. Här ses ledarskapet som något kontextuellt och något som hos 

cheferna är utvecklingsbart. Det utvecklingsinriktade ledarskapet liknar det 

situationsanpassade. (Larsson 2008:49-50)  

De valda teorierna i detta avsnitt är relevanta att ha med i denna uppsats för att de kan ge en 

bild och förståelse för hur enhetscheferna ser på sin roll och sitt ledarskap. De ska alltså hjälpa 

till att besvara studiens syfte. Både tidigare forskning och teori kommer, som nämnts ovan, att 

diskuteras och knytas an till resultatet i den avslutande diskussionen i uppsatsens sista avsnitt. 

 

4. Metod 
I följande avsnitt redogörs för undersökningens ansats och metod. Här presenteras metodval, 

avgränsningar, urval, datainsamling och genomförande av intervjuer, reliabiliteten och 

validiteten. Slutligen diskuteras etiska överväganden och analysmetod.  
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4.1 Metodval 

Val av metod för denna uppsats är kvalitativ metod. För att besvara undersökningens 

frågeställningar gjorde jag bedömningen att kvalitativa semistrukturerade intervjuer var den 

datainsamlingsmetod som var bäst lämpad. En del kritik har riktas mot kvalitativ forskning, 

t.ex. att dessa undersökningar är för subjektiva och att resultaten i alltför stor utsträckning 

bygger på forskarnas ofta osystematiska uppfattningar om vad som är viktigt och 

betydelsefullt (Bryman 2011:368). Fördelen att göra en kvalitativ studie i detta fall är att 

tanken varit just att undersöka enhetschefernas subjektiva upplevelse och erfarenheter, vilket i 

min mening görs enklast genom att möta personen i fråga. Som Larsson (2005) skriver om 

insamling och analys av intervjudata så är syftet ofta att beskriva och förstå en annan persons 

upplevelser av ett fenomen. Den kvalitativa undersökaren försöker som en idealisk 

målsättning att ”uppleva vad den andra upplever” eller ”se världen med den andras ögon”. 

(ibid:92) 

4.2 Avgränsningar 

Min tanke från första början var att även intervjua medarbetare till enhetscheferna, få deras 

perspektiv och därefter göra en slags jämförelse. Detta skulle dock blivit för omfattande 

utifrån att jag skriver själv och inom de tidsramar som ett examensarbete medför. Därav fick 

den ursprungliga idén läggas ner. Det var också viktigt för mig att inte ha för många 

intervjupersoner och för mycket material att jobba med, och därför bedömde jag att fem 

intervjuer var ett lämpligt antal med de tidsramar som varit till mitt förfogande. 

4.3 Urval 

När det kommer till vilka urval som gjorts och varför, så har mitt val varit att rikta mig till 

enhetschefer inom LSS-verksamheter i en mellanstor kommun i Sverige. Anledningen är för 

det första att det tycks finnas mer forskning och litteratur om enhetschefer inom 

äldreomsorgen, och utifrån det perspektivet var intresset starkare att undersöka enhetschefer 

inom funktionshinderomsorgen. För det andra var anledningen att jag sedan tidigare känner 

till denna arbetsplats. Därmed kan man säga att jag gjort ett så kallat bekvämlighetsurval. Som 

namnet indikerar innebär ett sådant urval att man använder sig av personer som råkar finnas 

tillgängliga för forskaren (Bryman 2011:194). 

Att välja bekvämlighetsurval kan man göra då frågor om representativitet inte är lika viktiga 

som i en kvantitativ undersökning, genom att intervjuns mål är att göra en ingående analys 

(ibid:433). Resultatet av denna studie är inte generaliserbart, utan genom frågeställningarna 

har tanken varit att fördjupa mig i hur de intervjuade enhetscheferna upplever saker och ting 

och hur det är på deras arbetsplats. Detta för att kunna få kunskap och förståelse för chefsskap 

och ledarskap, i enlighet med uppsatsens syfte, och för att kunna relatera till detta i olika 

situationer som har med begreppen att göra. 

Genom en kontaktperson har jag fått tillträde till fältet och de andra cheferna, så det går att 

likna denna person vid en nyckelinformant. En nyckelinformant kan bana vägen och skapar 
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ofta en positiv bild av undersökningen och ordnar så forskaren får kontakt med personer, 

händelser och situationer som kan medverka till att forskningen går framåt (ibid:387). Denna 

nyckelinformant har varit hjälpsam och bett de enhetschefer som varit intresserade att anmäla 

sitt intresse och efter det har personen kontaktat mig. På så vis kan man också kalla det för ett 

självurval. Denna typ av urval kännetecknas av att personerna i hög grad själva bestämmer 

om de ska delta eller ej, de väljer ut sig själva (Jacobsen 2007:224).  

Det blev totalt fem stycken intervjupersoner som ställde upp varav samtliga var kvinnor. Till 

det sistnämnda kan tilläggas att det endast är ett fåtal män som är chefer inom denna 

organisation och på denna arbetsplats. Pga. detta samt att det delvis är självurval, kan det jag 

får fram resultatmässigt tänkas bli påverkat. Exempelvis att resultatet kan bli något skevt. 

Emellertid är detta inget undersökningen kan styra över och behandla närmare men 

medvetenhet om konsekvenser finns. Innan intervjuerna mottog deltagarna ett 

informationsbrev från mig om etiska överväganden och ramarna för intervjun, så de kunde 

förbereda sig på vad det innebar att ställa upp (se bilaga 1). För mer information om 

informanterna hänvisas läsaren till resultatkapitlet. 

4.4 Datainsamling och genomförande av intervjuer 

Min datainsamlingsmetod har bestått av semistrukturerade intervjuer. Jag har använt mig av 

en intervjuguide, vilket Bryman (2011) beskriver är en lista över relativt specifika teman som 

ska beröras. En semistrukturerad kvalitativ intervju ska emellertid präglas av frihet för den 

intervjuade att formulera svaren på sitt eget sätt och frågorna behöver inte komma i den 

ordning de gör i intervjuguiden. Det ska under intervjun finnas utrymme att ställa frågor som 

inte ingår i intervjuguiden om man vill knyta an till något som intervjupersonerna sagt, men i 

stort sett ställs frågorna dock i den ursprungliga ordningen. (ibid:415) Denna metod har gett 

mig möjlighet att ställa följdfrågor om sådana dykt upp, och även gett intervjupersonen 

möjlighet att prata fritt då frågorna varit öppna. Intervjuguiden finns med som bilaga sist i 

uppsatsen (se bilaga 2). 

Till en början var min tanke att ha en förhållandevis lång intervjuguide med flera småfrågor, 

men vid noggrannare fundering ändrades det till en intervjuguide med ett fåtal teman och mer 

övergripande och öppna frågor. Anledningen var förhoppningen om att då engagera 

intervjupersonen till diskussion och få mer uttömmande svar. Som Bryman (2011:419) 

framhåller är det centralt att frågorna gör det möjligt för forskaren att få information om hur 

de som intervjuas upplever sitt liv och sin värld, och också att intervjusituationen präglas av 

flexibilitet. 

Några viktiga typer av frågor som kan vara praktiska i den halvstrukturerade intervjuformen 

redogör Kvale (1997) för, vilka är; inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, 

preciserande frågor, direkta frågor, indirekta frågor, strukturerande frågor, tystnad samt 

tolkande frågor (ibid:124-125). Dessa försökte jag tänka på och ha i bakhuvudet vid det 

praktiska genomförandet av intervjuerna. 
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Då jag ville underlätta så mycket som möjligt för intervjupersonerna ägde intervjuerna rum på 

deras arbetsplats. Som Bryman (2011:421) betonar är det viktigt att säkerställa att intervjun 

genomförs i en lugn och ostörd miljö där inspelningen inte påverkas av ljud utanför. 

Intervjupersonen ska inte heller behöva oroa sig för att någon kan höra vad som sägs. Detta 

uppfylldes väl då vi genomförde intervjuerna i ett rum där man kunde sitta ostört och i en 

miljö som var väl bekant för intervjupersonerna. Det var inga problem med ljud runtomkring 

och inspelningen fungerade mycket bra. Vi pratade både före och efter intervjuerna vilket 

bidrog till en avslappnad stämning. 

Intervjuerna spelades in med diktafon och varade mellan 25-70 minuter. De genomfördes 

under en veckas tid i november 2013. Då det var viktigt för mig att verkligen hänga med i 

samtalen och höra vad som sades, var mitt fokus bara på att lyssna och inte anteckna 

någonting under intervjuerna. Istället skrev jag ner tankar och upplevelser av intervjun efteråt. 

Som Aspers (2011) framhåller måste intervjuerna presenteras i någon form av text eftersom 

det givetvis inte bara går att ha materialet i huvudet eller på band. Denna text är 

arbetsmaterialet som man som forskare använder i kodning och analys. (ibid:155-156) 

Således har jag lyssnat av inspelningarna och transkriberat detta, dvs. skrivit ner vad som 

sagts ordagrant och sedan skrivit ut det i pappersform för att kunna arbeta med materialet. 

4.5 Validitet och reliabilitet 

Larsson (2005) framhåller att frågor om reliabilitet och validitet ingående har diskuterats 

inom den kvalitativa forskningen och att man betonat vissa svårigheter. Den kvalitativa 

forskaren i sig är ju både ett mätinstrument och också en uttolkare av mening vid analys av 

data. (ibid:115) Intern validitet handlar om huruvida resultaten tolkas som riktiga, ifall man 

har beskrivit ett fenomen på ett riktigt sätt. Extern validitet handlar i sin tur om i vilken 

omfattning upptäckterna från en undersökning kan generaliseras från några få enheter som 

undersökts till andra som inte undersökts. (Jacobsen 2007:156, 166) Författaren betonar att 

syftet med kvalitativa metoder i regel inte är att generalisera från ett urval enheter till en större 

grupp enheter. Denna typ av studier har i liten omfattning som mål att fastställa vidden eller 

frekvensen av ett fenomen, snarare är målet att förstå och fördjupa förståelsen av begrepp och 

fenomen. (ibid:166)  

Vad gäller intern validitet kopplar jag detta till frågorna som ställdes till enhetscheferna under 

intervjuerna. Som tidigare nämnts hade jag Kvales (1997) frågor i bakhuvudet såsom 

uppföljningsfrågor, sonderingsfrågor, tolkande frågor osv. Dessa hjälpte till att förtydliga och 

precisera vissa svar och att se till att jag hade fattat intervjupersonen rätt genom att fråga om 

min tolkning av svaret var rätt emellanåt. Därför är min åsikt att den interna validiteten kan 

anses relativt hög i mitt fall. Gällande extern validitet, så är denna undersökning liten och den 

kan bara uttala sig om vad som gäller för de intervjupersoner jag träffat i den specifika 

organisation som intervjuerna genomförts i. Däremot som Jacobsen (2007:166) också menar, 

är inte målet med kvalitativa metoder i regel att generalisera. Undersökningens syfte har varit 

att utforska enhetschefers upplevelse av det problemområde som är uppsatsens fokus samt få 

kunskap och en djupare förståelse, vilket undersökningen i min mening har lyckats med. 
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Reliabilitet hanteras ofta i relation till frågan om ett resultat kan reproduceras av andra 

forskare och vid andra tidpunkter (Kvale & Brinkman 2009:263). Att forskare skulle kunna 

reproducera exakt samma resultat är enligt min uppfattning inte möjligt, i synnerhet eftersom 

man tolkar på olika sätt. Författarna skriver också om reliabilitet som att inspelningen 

fungerat och överföringen från bandad intervju till text är tillförlitlig, dvs. att man återgett det 

intervjupersonerna berättat på ett korrekt sätt utan att felcitera (ibid:200-201). Mina 

ljudupptagningar vid inspelningarna av intervjuerna var mycket goda. I själva arbetet med 

transkriberingen har jag varit noggrann, och har lyssnat igenom det inspelade materialet ett 

par gånger för att försäkra mig om att ha uppfattat det som sades på rätt sätt. Innan 

genomförandet av intervjuerna har jag dessutom försökt vara påläst om intervjuteknik och 

arbetat igenom intervjuguiden med stöd av min handledare, vilket resulterade i att jag kände 

mig förberedd. Det underlättade också att det var semistrukturerade intervjuer med flexibilitet 

och möjlighet till förtydligande, från både mitt och intervjupersonens håll om något 

exempelvis var oklart. På så vis anser jag att denna studies tillförlitlighet är hög.  

4.6 Etiska överväganden 

Vid genomförande av undersökningen har jag utgått ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Dessa principer innebär fyra huvudkrav att följa när man skriver arbeten av detta 

slag, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet).  

Några dagar innan intervjuerna skickade jag ett informationsbrev (se bilaga 1) till samtliga 

deltagare, där studiens syfte och genomförande beskrevs. När vi träffades och innan själva 

genomförandet av intervjuerna gick jag också igenom brevet och förtydligade vissa områden. 

Till exempel informerades intervjupersonerna om det allmänna syftet med min undersökning, 

i enlighet med informationskravet. För att uppnå samtyckeskravet förtydligade jag för 

intervjupersonerna att deras deltagande var frivilligt, att de bestämde över om de ville 

medverka och att de kunde avbryta intervjun samt avstå från att besvara på frågor om de inte 

ville svara.  

Konfidentialitetskravet är något jag övervägt noggrant då dessa enhetschefer känner varandra. 

Därför har mitt val hamnat på att skala bort vissa bitar helt och hållet, framför allt 

bakgrundsfakta. Deltagarna informerades om att de skulle avidentifieras i materialet för att 

trygga deras anonymitet. Dock är det viktigt att belysa att det inte går att garantera detta helt 

och hållet då man återger berättelser och citerar människor. Det finns alltid en risk, även om 

man ändrar namn och utesluter vissa saker, att någon kan känna igen en berättelse och på så 

sätt identifiera en person. Dock har jag gjort mitt bästa med att försöka avidentifiera 

intervjupersonerna. Den fjärde och sista principen, nyttjandekravet, har levts upp till genom 

att intervjupersonerna upplystes om att obehöriga inte skulle få ta del av 

intervjuinspelningarna. 

4.7 Analysmetod 
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Alla intervjuer transkriberades och jag läste igenom de utskrivna intervjuerna upprepade 

gånger för att leta efter mönster. För att analysera materialet har jag använt mig av 

innehållsanalys. Jacobsen (2007) beskriver att i en innehållsanalys tolkas texten som 

upplysningar om faktiska förhållanden och att man ofta genomgår vissa bestämda faser i en 

sådan analys. Det man inledningsvis gör är att söka efter rimliga kategorier som kan skapa 

struktur i texten, vilket man gör genom att leta efter vilka teman som tas upp. Viktigt är att 

man förflyttar sig från de enskilda datakällorna till speciella fenomen som tas upp och 

illustreras av data. Man bör skapa olika kategorier utifrån texten för att få en överblick över 

olika fenomen. Att kategorisera data innebär att man samlar utsagor från intervjuerna i 

grupper och gör en teoretisk konstruktion av data. Författaren menar att kategorier är det 

instrument som är nödvändigt för att kunna säga att några typer av data liknar varandra - 

behandlar samma tema eller fenomen, eller att några typer av data skiljer sig från varandra - 

belyser olika teman och fenomen. (ibid:139)  

Enligt Kvale och Brinkman (2009) kan kategorierna vara utvecklade på förhand eller växa 

fram under analysens gång. De kan hämtas från teorin eller folkspråket, men även från 

intervjupersonernas egna fasta uttryck. Författarna menar att kategorisering av intervjuerna i 

en undersökning gör att man kan få en överblick över stora samlingar utskrifter och underlätta 

jämförelser och hypotesprövning. (ibid:219) En kategori är något som illustreras av flera 

intervjuer eller observationer och man kan därmed exempelvis hävda att flera intervjuer berör 

samma tema (kategori) och illustrerar det ur olika synvinklar (Jacobsen 2007:140). Något som 

företrädesvis kan ses som en kategorisering som gjorts på förhand som författaren ger 

exempel på, är intervjuguider som undersökare ofta använder. Undersökaren har då redan 

gjort den grundläggande kategoriseringen när en intervjuguide innehåller en översikt över de 

teman som ska beröras under en intervju. (ibid)  

Denna kategorisering gjord på förhand stämmer också in i mitt fall eftersom min 

intervjuguide bestod av ett fåtal teman samt kategorier som jag valt ut innan, och som 

behandlades under intervjuernas gång. Det är bland annat dessa teman som den senare 

analysen kommer grunda sig på.  

Jacobsen (2007) menar vidare att de kategorier som kommer fram under intervjun enkelt kan 

placeras under de mer överordnade teman som används i intervjuguiden. Vanligen tänker man 

i termer av huvudkategorier och underkategorier vid kategorisering och beroende på data 

avgörs hur många underkategorier man ska ha. Nästa fas av analysen syftar till att fylla 

kategorierna med innehåll. Detta görs genom ett urval av citat ur intervjun där man låter dem 

belysa vad en person säger om den definierade kategorin. Ett bra förslag enligt författaren är 

att göra det genom att skapa en tabell där tema/kategori är i ena spalten och utsagor och 

synpunkter från intervjupersonen om området i andra spalten. Därefter är det vanligt att räkna 

hur många uttalanden i intervjun som hör till de olika kategorierna, man gör en enkel 

kvantitativ analys.  

I innehållsanalysens sista fas jämförs flera intervjuer med varandra och man följer då 

processen med kategorisering, placering av citat under kategorierna och sammanräkning av 

antal citat per kategori. Då man studerar flera intervjuer kan man börja jämföra dem. För att 
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söka faktorer som kan förklara uppfattningar, samstämmighet och skillnader krävs det att man 

återvänder till texterna. (ibid:141–144) 

Mitt tillvägagångssätt har varit en process som liknar det Jacobsen beskriver. Redan innan 

intervjuerna hade som sagt ett par teman valts ut som följdes. Sedan under själva intervjuerna 

blev en del kategorier till som därefter använts i analysen. Jag skrev upp lämpliga teman och 

kategorier både innan och efter att ha läst igenom transkriberingarna. Dessa fylldes sedan på 

med koder, meningar och citat. Det underlättade för att få en överblick av vad som kommit 

fram och för att kunna jämföra intervjuerna med varandra samt hitta likheter och skillnader. 

Sedan plockades det som jag fann mest intressant och relevant för min studie ut, vilket 

belyses genom utvalda teman. Dessa teman kommer att redovisas i resultatavsnittet.  

I detta sammanhang känns det viktigt att förtydliga hur min tankegång varit vid indelning 

under respektive tema och kategori. Som nämndes i inledningen går begreppen chef, ledare 

osv. ibland ihop och det kan vara svårt att hålla isär dem och veta vad som är vad. Så har det 

även varit för min del i denna uppsats, och därför finns en risk att läsaren upplever detsamma. 

Jag har dock gjort mitt bästa och har utgått från Ahltorps definition av begreppen (som 

beskrivs under begreppsförtydligande i uppsatsens inledning) för att få en distinktion mellan 

dessa. Vidare har tillvägagångssättet varit att sortera det som intervjupersonerna svarat om det 

specifika temat eller begreppet under denna kategori. Där personerna inte nämnde begreppen 

specifikt har en tolkning sonika fått gjorts och placeringen har blivit där jag ansett att de 

passat, som sagt med utgångspunkt i Ahltorps begreppsdefinition. 

 

5. Resultat 
Detta avsnitt inleds med att ge en kort, samlad bild av mina intervjupersoner. Därefter 

redogörs för de fyra teman som jag valt att strukturera resultatet efter. I diskussionsdelen som 

följer på detta avsnitt kommer en fördjupad analys av resultatet att göras. 

5.1 Presentation av informanterna 

För att i största möjliga mån värna om anonymiteten har jag valt att utesluta mycket 

bakgrundsfakta och presenterar här en allmän och kortfattad bild av mina informanter. Som 

tidigare nämnts i metoddelen så har intervjuer skett med fem chefer. De är samtliga kvinnor 

och alla runt 50-års-åldern. Två har jobbat som enhetschef i drygt 20 år, två stycken i ca tio år 

och en i mindre än fem år. Två utav dem har gymnasial utbildning samt intern 

ledarskapsutbildning från kommun och landsting, och tre utav dem har utbildning från 

socionomprogrammet eller sociala omsorgsprogrammet. De har samtliga flera års 

arbetserfarenhet och de flesta har arbetat inom vård och omsorg som boendeassistenter eller 

vårdbiträden innan de blev enhetschefer. Att de arbetar som enhetschefer uttrycker tre utav 

dem är på grund av en slump, att de mer eller mindre ’halkade in på ett bananskal’, medan två 

utav dem aktivt sökt sig till jobbet. Alla informanter har gruppbostäder som de i dagsläget 
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enskilt ansvarar över, vilka beskrevs under begreppsförtydligande i uppsatsens inledning. 

Cheferna arbetar alla inom samma kommun. (För att läsa mer om urvalsförfarande, se 

metodavsnitt).  

Vid presentation av resultat och vid användning av citat, har min ambition varit att det ska 

vara svårt att härleda till en specifik person. Istället för att använda fingerade namn har jag 

valt att kalla enhetscheferna ”Informant 1”, ”Informant 2” osv. 

5.2 Teman 

Uppsatsen kommer att presentera dess datainsamling organiserad i en struktur som består av 

fyra olika teman: Chefspositionen, ledarskap, avsaknad av arbetsbeskrivning samt faktorer 

som anses påverka arbetet som chef och ledare. Samtliga teman består av underkategorier. 

Hur jag valt att sortera vad som ska höra till vad grundar sig, som berördes under analysmetod 

i föregående avsnitt, framför allt i hur enhetscheferna svarat när olika teman berörts i 

intervjuerna samt när frågor ställts om respektive begrepp. Dessa teman har präglat 

intervjuerna och ska hjälpa läsaren att få en överblick av resultatet samt möjliggöra att 

besvara uppsatsens syfte och frågeställningar. 

5.3 Chefspositionen 

I detta tema behandlas två kategorier. Den första är ”chefsroll” och den andra är ”viktigt i 

chefsskapet”. 

Chefsroll 

I samband med att vi under intervjuerna diskuterade organisatoriska förutsättningar för 

intervjupersonerna att utöva sitt chefsskap kom intervjupersonerna in på sin chefsroll som 

något som präglades av att de befinner sig i en position som mellanchef. Denna lyftes fram 

som en ibland svår position att ha då den innebär förväntningar både uppifrån från ledning 

och nerifrån i form av medarbetare, kunder och nätverket kring kunderna, vilket gör att 

enhetscheferna upplever att de har flera olika roller. Det poängteras att det inte är alla gånger 

som mellanchefspositionen innebär något negativt utan det fungerar ofta bra. Samtidigt är det 

”en hamburgermodell där man äts upp från alla håll och kanter”, som en informant uttrycker 

det. Att kunna stå för alla beslut som kommer uppifrån och presentera det för sina 

medarbetare och kunder beskrivs som problematiskt ibland. I synnerhet de gånger då cheferna 

inte heller får berätta allt på en gång utan måste vänta en viss tid innan de kan gå ut med 

information.  

Ett annat organisatoriskt villkor som lyftes fram var att cheferna saknade en 

arbetsbeskrivning. Detta framställs av de intervjuade enhetscheferna som något som resulterat 

i att de i stor utsträckning varit hänvisade till att utforma sig sin egen roll, och en konsekvens 

av detta beskrivs som att det finns stora skillnader i synen på hur man ska arbeta som 

enhetschef. Utöver att formella riktlinjer saknas menar en av informanterna att skillnaderna 

också kommer sig av att alla enhetschefer inte suttit så många år på samma kontor. Att 
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cheferna varit spridda geografiskt tror hon kan vara ytterligare en bidragande orsak till att 

cheferna agerar olika. 

”Fram till nu har vi nog kunnat jobba ganska, förstå mig rätt, men hur vi vill. Från det att vi 

satte oss samman, då vart det ju mer att vi försökte jobba ihop oss. Och sen det här (.) Vi 

byter ju enheter, det gör ju också att vi har sett att vi måste jobba mera lika. Vi måste ha 

någon form av lika struktur. För vi måste ju kunna gå in hos varann och veta vad vi jobbar 

med (.) Så det har varit en fördel tycker jag, att vi sitter samman.” (Informant 5) 

Det ovanstående citatet lyfter fram en negativ konsekvens av att arbeta för olika, att det gör 

det svårare att ”gå in hos varann”. Exempel på detta som ges i intervjuerna är när cheferna 

byter enheter eller ska täcka för varandra vid sjukdom, mamma- eller pappaledighet osv. En 

poäng med att jobba mer lika är att enhetscheferna då i högre utsträckning kan ta hjälp av 

varandra. Att olikheter finns i arbetssätt började uppmärksammas när enhetscheferna 

påbörjade att sitta tillsammans på samma kontor. Detta visar sig framför allt när de diskuterar 

med varandra om saker som kan vara oklara och de vill veta hur sina chefskollegor gör. En 

informant beskriver att de har ledningsmöten en gång i månaden som ett forum för att få svar 

på frågor och diskutera gemensamt förhållningssätt, men att annars får cheferna ta hjälp av 

varandra. 

”/…/ Men sen, förutom det, så har det ju egentligen varit att fråga kollegorna och andra, hur 

ska man göra här nu, hur brukar du göra, kan du ge mig något tips? Kan du ge mig råd 

liksom. Och då skiljer det sig ju, beroende på vem man frågar. Ibland kanske jag känt att jag 

kanske inte är riktigt nöjd med svaret och då kanske jag har frågat en till, och en till, och en 

till. Jag kan ju ha fått fyra helt olika svar på samma fråga. Det är inte (.) det är inte omöjligt. 

Och då blir man ju lite, jaha, vad ska man rätta sig efter nu då. Men man har väl samlat ihop 

det där på något sätt och gjort en egen bedömning, helt enkelt. På vad man tyckt. Vad man 

själv egentligen har tyckt.” (Informant 4) 

Citatet ovan är talande för hur enhetscheferna beskriver förutsättningarna för sitt chefsskap 

och att man till slut får göra sin egen bedömning av vad som är viktigt. Trots att det alltså är 

en och samma fråga som ställs går det att få helt olika svar beroende på vem de frågar. Att lita 

på sitt eget omdöme blir en nödvändighet. En enhetschef tror starkt på att de alla har gestaltat 

sig egna roller, att det skiljer sig åt väldigt och påpekar att utbildning kan vara en faktor till 

det. Hon menar att det är åtskilliga som varit chefer i många år som inte har adekvat 

utbildning och att det medför grundläggande skillnader, även om man har arbetserfarenhet. 

Detta diskuteras mer ingående längre fram i detta avsnitt. 

Viktigt i chefsskapet 

Chefsrollen berör vad informanterna anser är viktigt för dem i positionen som chef i deras 

organisation och vad de försöker tänka på som chefer. Då informanterna talar om sitt 

chefsskap trycker de på betydelsen av både medarbetare och kunder, på helheten. Utan 

kunderna så har de inte personalen och tvärtom. Det är viktigt att få med sig kunderna, att de 

är medvetna om sina rättigheter och ska få den hjälp som de har rätt till. Sen är det viktigt att 

få med sig personalen som hjälper kunderna att se till att det blir så. Det går hand i hand. 
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Intervjupersonerna formulerar det som att det är väldigt roligt att som chef få vara med och se 

saker utvecklas som de har varit delaktiga i, ”att få skörda av frukten”, att det bland annat är 

det som driver dem till att vara chef. 

Ett gemensamt drag för vad enhetscheferna upplever är väldigt centralt är just delaktigheten 

och att de vill vara nära sin verksamhet och finnas till hands för medarbetare, kunder, 

anhöriga och andra som rör kundens nätverk. Något som inte alltid är så lätt då möjligheterna 

ibland kan vara begränsade. Bl. a. är det mycket administrativt som måste göras. En 

enhetschef pratar om olika uttryck som brukar förknippas med hur man ska vara chef, t.ex. att 

vara tillgänglig. Hon anser att vara ute fysiskt i verksamheterna är viktigt och ser det som en 

nackdel att det försvunnit mer och mer tack vare att de fått andra arbetsuppgifter. Hon menar 

också att medarbetarna påverkas av detta och tror att alla hennes enheter saknar ”den här 

chefen som var mera ute”. Inte just henne som person utan en chef överhuvudtaget som var 

mer delaktig i verksamheten. 

Eftersom enhetscheferna inte sitter på sina enheter anser de att de är begränsade i viss mån att 

vara så delaktiga som de önskar. Samtidigt menar man att de hade varit isolerade och utsatta 

på ett annat vis om de varit placerade i verksamheterna, att det därför också är skönt att 

enhetscheferna sitter på samma kontor. Dessutom har de flera enheter var, så rent fysiskt 

skulle det inte vara en möjlighet att sitta på alla enheter. Vidare diskuteras möjligheten att 

som chef kunna påverka verksamheten mycket av informanterna. 

”Skälet till att jag är chef idag också, det är väl det att jag inbillar mig att jag vill kunna 

påverka. Att man ska kunna påverka. Det är viktigt för mig att kunna vara delaktig och 

påverka (.) Det är lika så att skapa delaktighet och skapa de rätta förutsättningarna för mina 

medarbetare, så de kan göra bra jobb till dem vi är till för. (Informant 3) 

Ett gemensamt drag för informanterna är att de alla anser att det är betydelsefullt att få med 

sig medarbetare. De pratar om att det är viktigt att medarbetarna förstår deras roll och deras 

arbetsuppgifter, och värdet av det som de gör. Att som chef är det viktigt att få medarbetarna 

att förstå detta. Det pratas också en del om att som chef vara lyhörd och bemöta medarbetare, 

kunder och andra på ett bra sätt. Något som lyfts fram är att det är väldigt viktigt att visa 

respekt för andra människor och vad de har att framföra, i synnerhet om de tar kontakt och 

kommer till cheferna. Informanterna menar också att det är viktigt att vara tillgänglig och att 

medarbetare, kunder och andra känner att de får svar på frågor inom rimlig tid. 

5.4 Ledarskap 

Under detta tema behandlas två kategorier. Den första är ”syn på ledarskap” och den andra är 

”ledarskapsstil”. 

Syn på ledarskap 

Under intervjuerna diskuterades tolkningar och upplevelser av ledarskapet hos enhetscheferna 

och framför allt var det relationen med medarbetare och kund som ljuset riktades mot. Det 

uttrycktes att sättet de såg på ledarskapet inte innebär att det är cheferna som ska vara expert 
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på kunden utan att det är medarbetarna. Enhetschefernas uppdrag går ut på att skapa rätt 

förutsättningar för medarbetarna så att de kan göra sitt jobb optimalt. Att motivera personalen 

lyfter en informant fram som viktigt för henne i ledarskapet: 

”Ja, att leda och fördela arbetet. Det är väl liksom, det stora. Att motivera är ju viktigt. 

Motivera medarbetare, tycker jag (.) våra kunder kan det ju vara också, men att finnas där för 

dem väldigt mycket. För medarbetarna, och kunderna. Man måste ju se till att de bedriver en 

säker vård. Att medarbetarna bedriver en säker vård gentemot kunderna. Det är ju mitt 

ansvar. Att dem har det så bra som möjligt, så att säga.”(Informant 4) 

Under intervjuerna diskuterades det lite generellt om ledarskapet och paralleller drogs till att 

vara chef inom något annat än vård och omsorg, om det t.ex. kunde skilja sig något. Enligt en 

intervjuperson är det förmodligen inte så stor skillnad eftersom som chef är du en ledare och 

du har målet någonstans, och oavsett var du jobbar så ska du dit. Hon menar att det inte ska 

vara svårare och att man egentligen ska kunna vara chef varsomhelst. En annan intervjuperson 

är av en annan uppfattning: 

”Jag tror att det är (.) här jobbar du ju med människor som jobbar med människor, som är 

för människor. Det är ju mer komplicerat, det är vad jag tror i alla fall (.) än om man jobbar 

med producering av saker. Vi producerar ju tjänster till människor. Det är en väldig skillnad. 

Tjänstesektorn, så att säga, tror jag. För det är ju möten. Man ska ju coacha människor som 

ska möta människor med problem och som har det svårt liksom, så det är ju inte bara att 

producera, utan det är mycket möten och relationer (.) det är relationer hela vägen.” 

(Informant 1) 

Det går alltså att notera att gällande syn på ledarskap inom olika organisationer så kan det 

vara lite olika. En av informanterna pratar om att vara närvarande som chef som att ha närhet 

till och kunskap om sina medarbetare och kunder. Bara för att hon är chef menar hon att vissa 

kanske inte tror att hon har den ”kollen” hon har. Men hon menar att hon känner allihop och 

att hon därför också får information till sig. Informanten tror att som ledare måste man vara 

lite på det sättet, närvarande och ha kunskap. Hon uttrycker det som att det inte är bra att bara 

gå efter alla paragrafer eller komma in och ”gå på några höga hästar”, utan det är viktigt att 

kunna vara lite ”mänsklig”. 

”Jag tror också någonstans att man också har det med sig. Alla kan inte bli ledare. Vi har 

jättemånga ledare som absolut inte är bra ledare. Och det finns ju i hela världen som vi kan 

räkna upp. Om Hitler var en bra ledare eller inte, det kan vi ju ifrågasätta. Han kunde ju i 

alla fall leda ett helt land och få dem till det (.) Är det bra eller dåligt?” (Informant 2) 

Citatet ovan är intressant och tänkvärt. Att informanten nämner Hitler kan ses som 

provocerande för många med tanke på vad hans ledarskap ledde till. Samtidigt kan man också 

reflektera över hur det kom sig, hur han lyckades få med sig så många människor och hur han 

fick dem till att göra det de gjorde. Det är fascinerande. Nu är detta inget som denna uppsats 

ska undersöka, men i min mening väcker det frågor; Vad är det som gör en person till en 

ledare? Vad innebär ett bra respektive dåligt ledarskap? Det beror nog på vem man frågar och 

kanske finns det inte ett lätt och entydigt svar. 
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Ledarskapsstil 

Som den tidigare forskningen tog upp så är ledarskapsstil något som diskuteras i samband 

med ledarskap. Under intervjuerna resonerades det huruvida enhetscheferna såg på om man 

hade någon särskild ledarskapsstil. Det var lite blandade reaktioner vid prat om detta. Enligt 

min uppfattning var det inget som de flesta direkt hade reflekterat över utan de ansåg att ”jag 

är den jag är”. Det som lyfts i sammanhanget är att det inte går att lära sig en särskild stil, man 

kan känna till dem men sen är det ändå personligheten som spelar roll. En intervjuperson 

menar att hon aldrig riktigt förstått sig på det där med ledarskapsstilar, att hon inte riktigt vet 

vad för olika stilar som finns, och att den okunskapen i sig gör att hon är som hon är. Hon 

läser av situationerna och går in och agerar utifrån det som hon tror kan vara rätt just då. Detta 

beskrivs också i avsnittet om tidigare forskning, att ledarskapsstil är de olika sätt att leda på 

som chefer har beroende på att de har olika personligheter (Ahltorp 2003). Alltså går det att 

konstatera att det kanske är just det som är chefernas ledarskapsstil i denna studie, att de ”är 

den de är”. 

I samband med detta kommer samma intervjuperson senare att tänka på att hon har olika 

grupper på sina enheter varav en består av mest män och att hon mot denna grupp beter sig 

lite annorlunda än de andra grupperna med mest kvinnor. När jag ber henne utveckla 

förtydligar hon: 

”Alltså jag är ju mer domderande och bestämmande när det gäller (.) när det är mot männen, 

än när det är mot kvinnorna. Tycker jag på något vis. Det är mer diskuterande med 

kvinnorna, och även de männen som är i den verksamheten, än med den här enheten där det 

är flest män. Och det märkliga är att vi har några kvinnor i den verksamheten också, men de 

är ju som männen! Så det är lite olika ledarskapsstilar, men jag kan inte säga att det är det 

där, vad det heter, om det heter något specifikt (.) Det kan jag inte säga.” (Informant 3) 

Av detta citat kan man urskilja att denna enhetschef anpassar sitt ledarskap efter de olika 

grupper hon har hand om beroende på hur de är till sättet. Att hon i viss mån får inordna sig 

en del efter sina medarbetare. Det är tyvärr inget denna uppsats närmare kan diskutera, men 

värt att nämnas är att det hade varit intressant att undersöka hur en manlig enhetschef skulle 

uppleva dessa olika typer utav grupper och situationer, och undersöka om det skulle vara 

någon skillnad. Samtidigt kan tilläggas att det såklart inte behöver skilja sig just gällande kön. 

Självklart kan det vara skillnader de kvinnliga cheferna emellan hur de hanterar dessa 

grupper, och hur medarbetarna är gentemot dem, eftersom cheferna har olika personligheter 

och därmed olika ledarskapsstilar. 

Något annat som tas upp i detta sammanhang är sättet man vill vara på som ledare. Det verkar 

gemensamt för flera att det är svårt att sätta ord på vad man kan kalla deras ledarskap eller 

ledarskapsstil för, men vissa delar framställs ändå som viktigare än andra. T.ex. är en central 

funktion hos en chef att låta alla komma till tals och se alla, medarbetare, kunder och 

nätverket runt kunden och se till att de känner sig sedda och lyssnade till. Det är också viktigt 

att inte glömma bort att ge feedback och exempelvis poängtera när medarbetare varit duktiga 

och gjort ett bra jobb. I sammanhanget lyfts att som chef och ledare vill man att allt ska flyta 

på så bra som möjligt och att det är bra att vara lösningsorienterad. 
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Något annat ett par av enhetscheferna pratar om är ledarskapsstil i termer av skillnader dem 

emellan och hur man bland annat är med sina medarbetare och sina kunder. Dessa informanter 

menar att de inte har något problem med att tänka sig in i medarbetarnas situation, i synnerhet 

då de själva arbetat som boendeassistenter. De menar att hade de inte haft sina medarbetare 

hade de inte haft någon verksamhet och att det är lika naturligt att t.ex. fika med dem som 

med någon av sina chefskollegor. För vissa andra chefer skulle detta dock vara otänkbart. 

”Går vi ut och äter julbord, t.ex. om vi går ut flera, med medarbetare, det är väl klart (.) då 

vet jag någon som sa, det här är flera år sedan, ´Vart ska vi sitta?´ Då tänkte jag, vad är det 

för fråga? (.) Ja men jag sitter väl med mina grupper. Nej, det tyckte inte min kollega var helt 

naturligt.”(Informant 5)  

Informanterna lyfter problemet med att inte kunna vara prestigelös som chef, även när det 

kommer till kunder. Ett annat exempel som ges är att en kund kanske är bättre på att stava än 

vad den intervjuade enhetschefen är, och hon menar att hon inte har något problem med det. 

För henne spelar det ingen roll om en person är bättre än henne på en viss sak, då kan hon ju 

bara be den personen om hjälp när hon själv inte kan. Dock menar hon att det inte är något 

som alla skulle göra: 

”/…/ har du ett problem med att vara prestigelös, alltså då (.) då funkar ju inte det. Om du 

inte kan blotta dina dåliga sidor (.) jag har inte några större problem med det. Och det tror 

jag också är bra chefsledarskap, att man måste kunna visa att man (.) ja men det här kan inte 

jag, men jag tar gärna reda på det och jag ser till att det blir gjort. Men jag inte svara nu, 

eller jag kan inte göra det här, för jag vet inte. Jag har ingen aning. Och det måste man 

kunna stå och säga. Det finns väl någon annan som kan.”(Informant 2) 

Dessa informanter menar alltså på att en del enhetschefer kan ha svårt för att släppa in andra 

och exempelvis be om hjälp med saker. Att en del vill tydligt markera att de är chef och skilja 

det på att vara medarbetare eller kund. Några av informanterna menar att de inte förstår sig på 

andra som är på detta viset och tror att det kan handla om osäkerhet och trygghet, hur trygg 

man är i sig själv. I detta sammanhang görs kopplingar till makt. 

”/…/ Jag är satt att vara chef, men jag utövar inte makt (.) Utan jag får jobbet att gå framåt, 

och nå de mål vi har (.) Vissa blir ju också chefer för att man är sugen på makt. Visst, i vissa 

lägen kan man utnyttja sin makt, det kan jag ju. Jag kan ju genomdriva saker, i den position 

jag har. Men man måste ju också (.) vara lite ödmjuk (.) När använder jag den?” (Informant 5) 

Det uppstod ganska naturligt under intervjuerna en del prat om makt, och det som flera 

nämnde var just att ödmjukhet är centralt när man befinner sig i en chefsposition. Att man bör 

vara ödmjuk inför den roll man har och den makt man faktiskt besitter. Det är viktigt att se 

över sitt ledarskap och hur man förvaltar det. Just att det kan skilja sig åt en del på hur chefer 

arbetar och hur de är som personer kommer tydligt fram genom denna undersökning.  

5.5 Avsaknad av arbetsbeskrivning 
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Under undersökningens gång kom det fram att enhetscheferna i denna studie saknar en 

arbetsbeskrivning från sin kommun, och att det i sin tur har påverkat dem i deras chefs- och 

ledarskap. Utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar är detta relevant och därför har 

”avsaknad av en arbetsbeskrivning” fått ett eget tema som behandlar vad det innebär med två 

kategorier. Den första är ”negativa konsekvenser” och den andra är ”positiva konsekvenser”. 

Negativa konsekvenser 

Det framkom under intervjuerna att alla chefer hade åsikter om det faktum att de saknar en 

arbetsbeskrivning. De upplevde mycket liknande saker, som inte var positivt alla gånger. De 

menar att det är svårt att veta vad man ska prioritera och att alla väljer att prioritera det som de 

känner för, är bra på osv. Att det kan skilja sig åt väldigt på den fronten. Flera uttrycker det 

som att mycket är luddigt vad de ska göra och vad de inte ska göra. Det finns inte mycket till 

tydlighet och struktur, utan det tycks vara mycket upp till en själv hur man arbetar. En 

informant uttrycker det följande: 

”Jag tror det skulle vara bra att ha en arbetsbeskrivning. Jag har nog upplevt att det har 

varit ganska luddigt det här (.) Saker och ting tar ju längre tid tror jag. (.) Ja men det är ju 

typ, ´Här har du de här enheterna, och så har du budgetansvar för det.´ Jaha, okej, vad 

innebär det? ´Ja att du ska hålla budget.´ Jaha, okej. Det är ungefär dem 

ramarna.”(Informant 4) 

Denna enhetschef, men även flera av de andra, menar att det som är tydligt uttalat är att 

enhetscheferna ska hålla budget. Däremot finns inte några vidare direktiv för hur man som 

chef ska gå tillväga och man får göra mycket efter bästa förmåga. Enhetscheferna får från sin 

ledning reda på att de ska göra vissa saker, men de får inte alltid reda på hur. Alla tar reda på 

det på sitt sätt och om de frågar varandra visar det sig att de flesta gör på olika sätt. En 

informant menar att vid ledningsmöten kan de ha bestämt något som ska göras, men att halva 

gänget ändå inte gör något för att de gör som de själva tycker i alla fall. 

”Konsekvenserna är ju att vi gör olika saker, vi prioriterar olika saker. Om man ska 

generalisera så kan det ju vara att, ja men jag gör ju det som jag är bra på och kanske lägger 

(.) det jag inte tycker är så roligt, eller det jag är mindre bra på åt sidan. En del kanske bara 

håller på med ekonomi och jag är mera ute på enheterna, för jag tycker att den sociala biten 

är också är viktig. Så vi har ju inte ett tydligt ledarskap (.) Det vi vet egentligen, det är att vi 

har (.) personalansvar, budgetansvar (.) och att följa våra krav i våra avtal. Det är väl den 

arbetsbeskrivning vi har.” (Informant 5) 

Konsekvenserna av att inte ha en arbetsbeskrivning blir att vissa delar tar längre tid än vad det 

skulle behöva, att det blir en hel del merarbete. Det går åt tid till att ta reda på hur saker och 

ting ska vara, hur man hittar information, regler, blanketter osv. just för att det inte finns 

någon struktur och tydlighet. Flera av enhetscheferna tycker också att de tar på sig saker som 

de kanske inte ska utföra, just för att de inte vet exakt allt de ska göra. De menar att de inte 

alltid vet vad de ska prioritera men att man ofta får höra att de ska kunna prioritera eftersom 

de är chefer. En informant menar att hon är ”alltifrån fastighetsskötare till samtalsterapeut” 

och anser att det därför är svårt att ha en detaljerad arbetsbeskrivning, när man har så många 
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olika arbetsuppgifter. Samtidigt ifrågasätter cheferna om vissa uppgifter verkligen ingår i 

jobbet och det händer att de tvistar om det med varandra. 

Detta kan ses i ljuset av att i en målstyrd organisation är själva sättet man utför saker på inte 

lika styrt då resultatet är det centrala. I kommande diskussionsavsnitt analyseras detta mer 

ingående, men det som kortfattat här kan sägas är att detta leder till att arbetsuppgifter på 

olika sätt måste förhandlas – vad man ska göra och inte göra, hur det ska göras osv. vilket 

tycks stämma in i enhetschefernas fall. Följderna av detta kan dock bli att medarbetare och 

kunder drabbas negativt. Några av informanterna uttrycker det som att de inte är konsekventa 

ute i verksamheterna. Det kan bli olika kulturer beroende på vem det är som är chef och var, 

och att det kan bli olika bemötande gentemot kund och medarbetare. De menar att det beror 

på vad de prioriterar som chefer, att olika chefer säger och tillåter olika saker. Informanterna 

menar att personal har klagat och undrat varför de jobbar så olika. De har menat på att när de 

byter chef, så blir det något annat och saker och ting förändras i verksamheten. En annan 

negativ aspekt av att inte ha en arbetsbeskrivning som lyfts fram är att det blir besvärligt för 

den som kommer ny som chef. Det uttrycks att det skulle vara bra att få gå med en erfaren 

chef på grund av detta som kan lära en, istället för att bli inkastad i jobbet. Det upplevs svårt 

att veta hur man ska göra vissa saker och hur man tar reda på det, vilka förväntningar man har 

på sig och att det tar längre tid att komma in i jobbet.  

Positiva konsekvenser 

Trots att alla enhetschefer är överens om att det skulle vara bra att ha en arbetsbeskrivning 

som stöd, så framkommer det under intervjuerna att vissa delar inte är helt och hållet negativt 

med att inte ha en arbetsbeskrivning. Några utav informanterna menar att det kan vara svårt 

att ha en detaljerad arbetsbeskrivning som chef. Som nämndes ovan gör cheferna så mycket 

olika saker att det faktiskt inte är lätt att i detalj beskriva vad de ska och inte ska göra. Ibland 

kanske det helt enkelt måste få vara lite flytande. Något som också upplevs som positivt av 

cheferna är att de får möjlighet att disponera sin tid och bestämma mycket över innehållet och 

utformningen av sina arbetsuppgifter. De har eget ansvar. 

De beskriver att avsaknaden av en detaljerad arbetsbeskrivning också är något som ger dem 

stort handlingsutrymme och frihet att bestämma hur något ska göras. T.ex. menar en av 

enhetscheferna att det medfört att hon inte blivit stoppad så mycket utan kunnat gå sin egen 

väg och göra det hon tror är rätt, vilket beskrivs som positivt. Min uppfattning utifrån 

intervjuerna är att förtroendet cheferna har och friheten de känner gör att de förvaltar detta på 

ett bra sätt. I sin tur bidrar det till att de trivs i arbetet som chef och ledare. 

5.6 Faktorer som anses påverka arbetet som chef och ledare 

Detta avsnitt belyser vilka faktorer som intervjupersonerna anser viktiga för att bli en bra chef 

och ledare. Faktorerna har delats upp i två teman; ”utbildning” samt ”egenskaper och 

kunskaper”. 

Utbildning 
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Som tidigare nämnts har tre av intervjupersonerna högskole- eller universitetsutbildning inom 

socialt arbete. På frågan om hur informanterna såg på vikten av utbildning när man arbetar 

som chef svarade samtliga fem att utbildning är väldigt viktigt. Det intervjupersonerna lyfte 

fram som en betydelsefull aspekt av universitetsutbildningen var att de i och med denna fått 

med sig kritiskt tänkande, som de såg som en värdefull tillgång i sitt arbete som chef. Kritiskt 

tänkande definierade de som en förmåga att kunna vrida och vända på saker och se på något 

utifrån olika perspektiv, att inte nöja sig med ett för enkelt svar 

Vad gäller vikten av arbetslivserfarenhet inom socialt arbete fanns olika synpunkter på hur 

viktig den var.  Samtliga informanter menade på att yrkeslivserfarenhet är väldigt värdefullt 

att ha som chef, enbart utbildning innebär inte att man blir en bra chef. Vissa menade att 

arbetslivserfarenhet visserligen är bra men att det tillsammans med avsaknad av utbildning 

också kan bli negativt då man kan färgas av sin syn på verksamheten av att ha ’varit med så 

länge’. Detta kunde, menade man, leda till en stagnation för både chefen och för 

verksamheten som inte rör sig framåt. Att utbildning alltid är positivt är informanterna 

överens om, men de är också är överens om att det inte automatiskt avgör om du passar som 

chef. 

”/…/Det är klart man behöver ha utbildning, absolut. Men det är inte alla med utbildning 

som passar som chefer för det (.) Så menar jag. Jag tror att man måste passa till det också, 

jag tror att man måste ha något visst, för att vilja vara chef.” (Informant 1) 

Informanterna menar alltså att varken utbildning eller arbetserfarenhet behöver vara 

tillräckligt för att vara en bra chef, att det inte är alla som passar att vara chef, och att det 

kanske inte går att lära sig det heller. Det uttrycks att vissa är den sortens människa som 

passar medan andra helt enkelt saknar det som krävs. Personlighet och social kompetens lyfts 

fram som något som är centralt när det kommer till att vara chef och ledare. I synnerhet inom 

socialt arbete, och då behöver inte utbildning spela roll menar man. 

”/…/Just att man har personkännedom. Det tror jag är jätteviktigt. Alltså du (.) du kan ju gå 

in i en högskoleutbildning och komma ut, få ett jobb som chef, men sen kan (.) Tänk om du 

helt saknar social kompetens. Vad hjälper utbildningen då?” (Informant 5) 

Kunskaper och egenskaper 

Egenskaper och kunskaper som informanterna anser att en chef bör ha är framför allt social 

kompetens. Man behöver vara social, kunna ta människor, uttrycka sig. De menar att det är 

viktigt att ha en förmåga att förstå människor och individer i en grupp, hur grupptryck och 

gruppsamverkan fungerar. En annan faktor som ses som central är att kunna tänka sig in i t.ex. 

medarbetarnas situation och förstå hur de har det. Flera av enhetscheferna själva har arbetat 

som vårdbiträde och boendeassistenter, något som de upplever har påverkat dem i deras 

arbete som chef. De menade att detta gjort dem mer ”ödmjuka” och att de också fått ett visst 

förtroende från sina medarbetare.  Några av informanterna framhåller att det är viktigt att ha 

medvetenhet om sig själv och se såväl till sina fördelar som till sina brister och försöka 

utnyttja det. 
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En god egenskap som också ansågs vara något en chef behöver ha är förmågan att vara 

strukturerad, men också att kunna påverka och utveckla. En chef ska vara någon som ”måste 

vilja förändra” och kunna ”driva saker framåt”. Något som ytterligare lyfts fram med att vara 

chef är att det är en ganska utsatt position som innebär att ofta vara ensam i beslut som ska 

fattas. Att kunna fatta beslut är därför centralt. Informanterna menar att det är många olika 

faktorer som bidragit till att de är på just det sättet de är på som ledare, men att mycket 

grundar sig i hur de har växt upp, deras uppfostran och vad de har med sig hemifrån. T.ex. 

värderingar, kunna resonera. De menar att erfarenheter de samlat på sig genom åren, den 

personlighet de har, har format hur de är som chefer och ledare. 

 

6. Avslutande diskussion 
I detta avsnitt presenteras en avslutande diskussion om undersökningens resultat. 

Inledningsvis summeras resultatet utifrån det föregående avsnittet. Därefter diskuteras och 

analyseras resultatet utifrån tidigare forskning, rollteori och de tre ledarskapsteorier, vilka 

tidigare har redogjorts för i uppsatsen. Slutligen diskuteras vilka slutsatser som kan dras av 

studien samt implikationer för vidare forskning. 

6.1 Summering 

Enhetscheferna i denna studie befinner sig i en mellanchefsposition vilket innebär att de måste 

hantera förväntningar från olika håll. De har alla olika uppfattning om vad deras roll är och 

vad som är viktigt. Avsaknad av en tydlig arbetsbeskrivning menar mina informanter har 

bidragit till att enhetscheferna jobbar väldigt olika och prioriterar olika. Intervjupersonerna 

lyfter fram att det skulle vara bättre om de arbetade mer lika och de har många gemensamma 

åsikter om vad som är viktigt i deras chefsskap. Som exempelvis att vara delaktig, kunna 

påverka samt utveckla. De betonar att det är roligt att se saker gå framåt och vikten av att ha 

med sig medarbetare. Något som enhetscheferna också lyfter fram är att en del administrativa 

sysslor ibland tar över, vilket gör att de inte är ute och lika delaktiga i verksamheterna som de 

önskar.  

Angående ledarskapet framkommer liknande åsikter. Chefen ska leda och fördela arbetet, 

medan medarbetarna är de som ska vara expert på kunderna samt få de rätta förutsättningarna 

för att de ska kunna bedriva en bra och säker vård. När det kommer till ledarskapsstilar är det 

lätt att uppfatta att informanterna känner till att det finns men inte ser sig ha någon särskild stil 

på sitt ledarskap. ”Jag är bara den jag är” menar flera. I detta sammanhang uttrycks det från 

vissa att det kan vara ganska olika från chef till chef, hur man exempelvis är mot sina 

medarbetare och kunder. De nämner att en del har svårt att vara prestigelösa och inte skulle 

kunna tänka sig att be andra om hjälp, inte sitta ihop med sina medarbetare och äta osv. 

Det som har belysts är att enhetschefernas avsaknad av en arbetsbeskrivning medför 

konsekvenser på olika vis. I viss grad är det positivt då cheferna har handlingsutrymme och 
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frihet att disponera sin tid och lägga upp sina dagar som de vill. Det är också svårt att ha en 

detaljerad arbetsbeskrivning eftersom de är och gör så mycket som chefer. Emellertid är det 

till stor del negativt att inte ha en arbetsbeskrivning. Lite hållpunkter önskas. Särskilt 

besvärligt blir det för nya som kommer och ska jobba som enhetschef. Över lag är det svårt att 

veta vad man ska och inte ska göra, och när enhetscheferna frågar varandra kan en och samma 

fråga få flera olika svar. Faktorer som anses påverka arbetet som chef och ledare har 

enhetscheferna tyckt till om. De menar att högskoleutbildning är väldigt viktigt och 

grundläggande. Utbildningen bidrar bl.a. till kritiskt tänkande och förmågan att kunna se ifrån 

olika perspektiv. Dock lyfter informanterna också fram att bara för att en person har 

utbildning kanske personen inte passar som chef för det. Mycket hänger på personlighet, att 

ha personkännedom, social kompetens och att kunna ta människor, vilket är några av de 

viktiga egenskaper som illustreras. 

6.2. Övergripande diskussion 

Chefsrollen 

I avsnittet tidigare forskning beskrevs att få chefer är medvetna om hur många roller de har. 

Ahltorp (1998) menar att det bland yrkesrollerna finns de funktionella rollerna som är 

formella och ganska tydliga. De kan urskiljas i befattningsbeskrivningar och vid fördelning av 

ansvarsområden. Andra roller som finns är de informella rollerna som författaren menar 

präglas av ett uppifrånperspektiv eller ett nerifrånperspektiv. Förväntningar från överordnade 

chefer, från medarbetare och chefens egna förväntningar på själv skapar informella roller. 

Enhetscheferna i denna studie har en formell roll då de formellt sett har titeln enhetschef men 

det är ingen tydlig roll eftersom de saknar en befattningsbeskrivning. Någon tydlig fördelning 

av ansvarsområden finns inte heller och det är därför oklart vem som ska göra vad, och vad 

som ingår i jobbet som chef. Eftersom de befinner sig i en mellanchefsposition har de också 

förväntningar från olika håll, vilket informanterna menar ofta fungerar bra men att det ibland 

känns som att ”man äts upp från alla håll och kanter”. Detta stämmer överens med 

beskrivningen av mellanchefens position i rollteorin som görs av Angelöw och Jonsson 

(2000). De menar att det är en svår chefsroll att ha då den innebär förväntningar från olika 

håll, vilket kan skapa rollkonflikter. En rollkonflikt innebär att en person har flera roller mot 

vilken det riktas förväntningar och krav. (ibid 33-34) 

Cheferna i denna studie visar medvetenhet om att de har en mängd olika roller. Det uttrycks 

att de är ”alltifrån fasighetsskötare till samtalsterapeut”. De får brottas med vilken roll de har i 

olika sammanhang och de prioriterar arbetsuppgifter väldigt olika. Detta är, menar de, en 

konsekvens av att de saknar en formaliserad arbetsbeskrivning, något som gjort att de är 

hänvisade till att själva skapa sina egna mer informella roller. Enligt rollteorin går det att 

skilja på tre aspekter; positionen, rollen och beteendet (ibid:32). Denna studie visar att 

positionen som mellanchef skapar särskilda förväntningar som vetskapen om positionen 

framkallar, vilket är uppifrån, nedifrån och från sig själva. Olika roller uppstår som ett svar på 

dessa förväntningar. Beteendet syftar till hur de som rollinnehavare uppför sig. (ibid) Dessa 

tre aspekter; position, roll och beteendet kan användas för att förstå skillnader mellan olika 

chefer, exempelvis i deras relationer till medarbetare och kunder. Ett exempel på detta är hur 
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en enhetschef berättar om att sitta och äta julbord med sina medarbetare medan hennes 

kollega inte tyckte det var naturligt att sitta med dem. Detta exempel illustrerar olikheter i hur 

cheferna ser på sin roll, hur detta påverkar hur personerna agerar i olika situationer och vilken 

relation man har till dem man är chef över.  

Att vara chef betyder också att ha formell och informell makt och enhetscheferna förhåller sig 

till sin maktposition på olika sätt. En av cheferna menar att hon inte utövar makt utan att hon 

får jobbet att gå framåt och nå de mål de har, men medger senare att hon i vissa lägen kan 

utnyttja sin makt för att genomdriva saker. Vad gäller utövande av makt ligger betoningen på 

att vara ödmjuk och se över när den används. Detta uttalande belyser dilemmat med att ha en 

position med makt. Det är också intressant eftersom det beskriver det som Skau (2001:37) 

framhåller, att makten inte behöver utövas för att existera. Den består i själva möjligheten att 

driva igenom ”sin vilja”. 

Cheferna i undersökningen trycker på att kunna påverka, vara delaktiga och utveckla som 

centrala aspekter av att vara chef. Detta kan kopplas till de föreslagna roller Ahltorp (2003) 

redogör för i den tidigare forskningen, vilka är teambyggare, innovatörer, nätverkare och 

dirigenter. Som författaren också menar är det inte så att en chef bara har en av dessa roller 

utan det kan variera beroende på personlighet och vilken situation chefen befinner sig i. Detta 

kan också illustreras med det som framkom i resultatavsnittet, som även nämnts ovan, att 

cheferna i denna studie är ”alltifrån samtalsterapeut till fastighetsskötare”. Det ger en 

indikation på att enhetscheferna är lite ”allt i allo” och har just dessa föreslagna roller den 

tidigare forskningen tar upp. 

Något som dock lyfts fram är att det skulle behövas hållpunkter och klarare direktiv uppifrån 

så informanterna vet vad som förväntas av dem i deras roll som chef. Samtidigt är det viktigt 

att inte glömma bort att se från det andra perspektivet. I resultatavsnittet kommer det fram att 

det tvistas bland cheferna vad som ingår i deras jobb, om de ska göra vissa saker och att det är 

ifrågasatt. Detta kan tolkas på så vis att det är en målstyrd organisation och sättet man utför 

saker på är inte lika styrt då resultatet är det centrala, vilket leder till att detta på olika sätt 

måste förhandlas, vad man ska och inte ska göra, hur det ska göras osv. Dessutom har ju 

cheferna formella regler såsom lagstiftning som de följer. En förklaring till styrning som 

Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2005:33) gör är att den dels kan ske i utformning 

av organisationsstrukturen och relationen till omgivningarna, dels i målrationella handlingar 

inom dessa ramar. I olika grad kan organisationsledningen påverka sitt eget och andras 

handlingsutrymme, och i viss utsträckning vara i stånd till att även utnyttja detta 

handlingsutrymme. 

Cheferna i studien menar att det som är uttalat från ledningens håll är att enhetscheferna ska 

hålla budget, och så länge de gör det så är det vad som är det centrala. Sett till fördelarna med 

detta är att för mycket styrning då kanske skulle vara negativt. Och det som informanterna 

nämnt som positiva konsekvenser med avsaknaden av en arbetsbeskrivning, är att de har 

handlingsutrymme och möjlighet att lägga upp sitt arbete och planera sin tid själva. 

Handlingsutrymmet kan förklaras med att det innebär en möjlighet att utifrån det utrymme 

organisationens uppdrag sätter, välja hur man ska agera. Det innebär även att ha en 
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professionell hållning och kunskap som har inflytande på vilka handlingar som är 

meningsfulla och rimliga. Således skapas handlingsutrymmet i samspel mellan organisationen 

och professionen. Å ena sidan sätter organisationens givna ramar gränser, å andra sidan kan 

professionen också sätta egna gränser och påverka de organisatoriska. (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008:24) Ett exempel på det sistnämnda är att cheferna i denna undersökning 

framhåller att de känner att de blir lyssnade på från sin ledning och har möjlighet att påverka. 

Denna flexibilitet cheferna har i detta fall kompenserar kanske då mot att inte ha en 

arbetsbeskrivning. Att ha en balans mellan styrning och handlingsutrymme kan dessutom ses i 

ljuset som väsentligt för att kunna trivas med sitt arbete.  

En viktig aspekt som har belysts i resultatet är svårigheten att komma som ny chef, och att det 

framför allt försvåras genom bristen på en arbetsbeskrivning. Som det sett ut i den här 

organisationen som enhetscheferna i studien arbetar inom, har nya chefer i princip blivit 

inkastade i jobbet och det uttrycks att det kan skötas på bättre sätt. Det som skulle vara bra, 

som också efterfrågas, är mentorskap. Alltså att den nya chefen får gå med en mer erfaren 

chef som agerar mentor och som lär upp den nya. Hansson (2011:149) menar också att det är 

särskilt angeläget för nya chefer att få stöd då osäkerheten i rollen och bristande erfarenhet 

påverkar arbetsledningen negativt. 

Ledarskap och ledarskapsstil 

I den tidigare forskningen som har använts i denna uppsats, beskrivs att det saknas en allmän 

definition av ledarskap och att ledarskap har kommit att tolkas på olika sätt i socialt arbete 

(Lawler 2005). Detta kan relateras till min studie då enhetschefernas brist på en 

arbetsbeskrivning gjort att de har fått stort utrymme att själva tolka sin chefsroll och sitt 

ledarskap. Detta har i sin tur resulterat i att de arbetar olika, eftersom de har olika 

personligheter. Utifrån vad de själva tycker är viktigt gör de prioriteringar och det kan skilja 

sig väldigt mycket. Det finns inte alltid mycket till enhetlighet. Den tidigare forskningen 

betonar också att modeller som tagits fram för att generalisera och objektifiera ledarskap till 

viss del hjälper oss att utveckla vår förståelse. Samtidigt har modellerna betydande 

begränsningar eftersom de visar vilka kvaliteter som ses som viktiga i ett effektivt ledarskap, 

men inte hur det går att nå fram till att bli en sådan ledare. (ibid)  

Detta kan också gå att dra paralleller med resultatet i min undersökning. Från ledningens håll 

saknas ofta direktiv. Enhetscheferna får reda på vad de ska göra, men de vet inte alltid hur de 

ska göra det, som kan ha att göra med målstyrning vilket ovan har nämnts. Följderna av det 

blir dock olika tillvägagångssätt och förmodligen en del merarbete. Konsekvenser som har 

lyfts med ledarskapet är att det kan bli olika bemötande gentemot kund och medarbetare från 

chefernas håll. Det blir olika bud beroende på vem som är chef. Cheferna säger olika saker, 

tillåter olika saker och medarbetarna har klagat på att cheferna jobbar så olika. Tolkningen 

som kan göras av detta är att medarbetarnas arbete i sin tur försvåras. Utifrån 

kundperspektivet kan det ses som särskilt problematiskt. En informant pratar t.ex. om att det 

är väldigt viktigt att förhålla sig på ett speciellt sätt kring vissa kunder, att det annars kan 

innebära negativa saker för den kunden. Om då cheferna arbetar på olika sätt och har helt 

olika typ av ledarskap kan det medföra att kunderna drabbas negativt om cheferna och/eller 
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medarbetarna inte intar det särskilda förhållningsätt som krävs. Holosko (2009) menar att det 

kan vara så att begreppet ledarskap är svårfångat då litteraturen har en svaghet med att 

särskilja vilka aspekter av ledarskap som är mer eller mindre viktiga än andra. Jag konstaterar, 

i enlighet med den tidigare forskningen, att förväntningarna om ledarskap inom socialt arbete 

borde diskuteras mer.  

Denna uppsats syftar inte till att bevisa att en viss stil på ledarskap är rätt eller fel, men det är 

intressant att reflektera över och på vilket sätt en viss typ av ledarskap och bemötande kan 

tänkas påverka chefernas medarbetare och kunder samt nätverket kring kunden. 

Ledarskapsstil är ett begrepp som diskuteras inom ledarskapsforskning. Ahltorp (2003) menar 

att cheferna visar hur de prioriterar bland sina arbetsuppgifter genom olika ledarskapsstilar. 

Hon menar dock att en chef naturligtvis inte bara har en stil utan flera, och att dessa kan 

variera både beroende på personlighet men också beroende på vilken situation chefen befinner 

sig i. I viss mån anser jag att detsamma kan sägas i min studie, även om det dock är svårt att 

definiera ledarskapsstilar. Utifrån resultatet går det att tyda att enhetscheferna inte anser sig ha 

någon särskild stil. De uttrycker att de är ”den de är”. Jag menar att det kanske är just det som 

är deras stil, att de är ”den de är”. Enligt mig går det också att dra paralleller till de tre olika 

ledarskapsteorier som ger en överblick och förståelse för hur man kan se på deras ledarskap. 

Något som en av informanterna i denna studie exempelvis tar upp är att hon har ett annat sätt 

att leda i den av hennes grupper som domineras av flest män. I denna grupp menar hon att hon 

är lite mer bestämmande, vilket betyder att hon anpassar sitt sätt att vara chef efter gruppens 

konstellation och efter situation. Dvs. hon utövar ett situationsanpassat ledarskap. Enligt 

Thylefors (2007:68) medför detta ledarskap krav på att chefen ska besitta egenskaper som 

flexibilitet, lyhördhet, realitetsanpassning samt analytisk förmåga för att kunna bedöma 

situationen. Vidare berättar informanten också att i hennes andra grupper är hennes ledarskap 

på ett helt annat sätt, mer diskuterande eftersom personerna i den gruppen är på det viset. Det 

går att konstatera att denna enhetschef beskriver sig själv som att ha förmåga att kunna 

bedöma situationen och anpassa sig därefter, i enlighet med det situationsanpassade 

ledarskapet. Det som har illustrerats av flera informanter är att de anpassar sig bra och inte har 

svårt för att tänka sig in i medarbetarnas situation, och heller inte har problem med prestigen. 

Detta skulle också kunna utläsas vara situationsanpassat ledarskap. 

Enhetscheferna har tryckt mycket på möjligheten att kunna påverka, vara delaktiga och 

utveckla verksamheterna. Emellertid anser cheferna att de inte är lika delaktiga i 

verksamheterna som de skulle vilja. T.ex. är de inte längre med och utformar kundernas 

genomförandeplaner utan bara där det finns behov. Det uttrycks att de gärna skulle vara på 

sina verksamheter mer ofta för att träffa kunder och medarbetare. Nu krävs det mer från dem, 

i form av dokumentation, uppföljningar osv. som cheferna menar tar över. Det som 

framkommer i sammanhanget är vikten av relationen till sina medarbetare och att kunna skapa 

de rätta förutsättningarna för dem att kunna göra ett bra jobb gentemot kunderna. Detta kan 

tolkas som att de också använder sig av det transformatoriska och det utvecklingsinriktade 

ledarskapet. Dessa teorier tar upp snarlika aspekter av ledarskap men har lite olika fokus. I det 

transformatoriska ledarskapet ska ledaren jobba för att skapa individuella och organisatoriska 

förutsättningar som stimulerar till förändring och utveckling. Ledarskapet bör kunna fånga 
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olika förändringar och händelser i verksamheten. I det utvecklingsinriktade ledarskapet är det 

av vikt att ledaren skapar förutsättningar för att medarbetarna ska kunna vara delaktiga i 

beslut som rör verksamhetens och organisationens utformning. (Larsson 2008:47-48) Några 

av cheferna i denna studie har uttryckt det som att det är väldigt roligt när de ”får vara med 

och skörda av sin egen frukt”,  och har då bl.a. syftat på när de har fått med sig medarbetare 

på en särskild uppgift eller förändring inom verksamheten och sedan ser att det ger positivt 

resultat. Denna typ av ledarskap skulle kunna ses som det transformativa, som avser att 

påverka (tranformera) medarbetarnas moraliska värderingar och att uppbåda deras energi och 

resurser till att på arbetsplatsen vilja arbeta med förändringar (ibid:46). 

Faktorer som antas påverka arbetet som chef och ledare 

Faktorer intervjupersonerna ser som viktiga för att bli en bra chef och ledare inom socialt 

arbete har berörts. Det som framkommit är att relevant högskole- eller universitetsutbildning 

ses som viktigt av de som deltagit i denna studie. Intervjupersonerna menar att utbildning 

genererar kritiskt tänkande och förmåga att se saker från olika håll. Emellertid behöver inte 

utbildningen betyda att en person automatiskt passar som chef. Det som också anses ha stor 

betydelse är personliga egenskaper, vilket inte en utbildning kan ge dig. Personliga 

egenskaper som ses som viktiga är att ha personkännedom, vara social, ha social kompetens, 

kunna ta människor och förstå människor och individer i en grupp. Vidare anses det centralt 

för en chef/ledare att ha en förmåga att vara prestigelös, ha självkännedom om såväl ens 

fördelar som nackdelar samt vara ödmjuk. Det som den tidigare forskningen tar upp är att 

modeller tagits fram och listor över egenskaper, kompetenser, färdigheter och kvaliteter som 

bedöms vara nödvändiga för ett effektivt ledarskap (Lawler 2005). Begränsningar finns dock 

då de inte talar om hur man når fram till att bli en sådan ledare. I denna studie menar cheferna 

att alla inte kan bli ledare och att de tror att man någonstans har det med sig. De uttrycker, 

som ovan nämnts, att de från sin lednings håll får reda på vad de ska göra men inte alltid hur 

de ska göra det. I enlighet med den tidigare forskningen skulle jag vilja framhålla att själva 

hur man når fram till att bli en effektiv ledare alltså är något som behöver utforskas mer. 

Det leder in på der som den tidigare forskningen också nämner, att ledarskap inom socialt 

arbete är ett saknat inslag i utbildning inom socialt arbete (Holosko 2009). Jag kan bara uttala 

mig om hur det varit på socionomprogrammet i Uppsala under de år jag varit student, och 

utifrån det är min mening att programmet borde implementera ledarskap i större utsträckning. 

Det skulle t.ex. kunna finnas som valbara kurser för de personer som har ett intresse av det. 

Utbildning är ingen garanti för att en person skulle bli en bra chef eller ledare, men sett till 

både personen i fråga och till verksamheterna är det oftast gynnsamt och en trygghet om en 

person har utbildning. Dessutom bidrar det till att chefsskap och ledarskap kan diskuteras och 

utforskas mer, vilket är vad denna uppsats lyfter fram som något som behövs. 

Slutsatser 

Den använda metoden för att samla in empirin, i form av kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer, har fungerat bra i denna studie. Detta eftersom intervjuguiden var enkelt utformad 

med övergripande och öppna frågor. Det gjorde att många andra frågor och teman som kom 

upp kunde beröras, som senare visade sig att jag skulle få stor användning för i resultatet. En 
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svårighet jag haft i beaktande är risken för att tolka intervjupersonerna fel. Då vi träffades 

ansikte mot ansikte fanns dock möjlighet att gå in på djupet om intervjupersonernas 

upplevelser om vissa frågor, och försäkra mig om att ha uppfattat det som sades rätt. Utan 

intervjuer hade resultatet därför inte kunnat bli så pass djupgående som det blev. Den använda 

metoden har varit lämplig i förhållande till syfte och frågeställningar. Denna uppsats ville 

besvara tre olika frågeställningar:  

Hur ser enhetscheferna på sin roll som chef inom den organisation de arbetar inom? Vilka 

fördelar respektive nackdelar lyfts fram med organisatoriska förhållanden? Vilka faktorer ser 

enhetscheferna som centrala för att kunna vara en bra chef och en bra ledare? 

Med hjälp av intervjufrågorna och min analys anser jag att dessa områden har lyckats bli 

täcka och att de är väl besvarade i såväl resultatavsnittet som detta diskussionsavsnitt. Det 

som ljuset riktats särskilt på och som framkommer i resultatet, är att enhetscheferna saknar en 

arbetsbeskrivning från sin kommun vilket i stor utsträckning präglar deras chefsroll och 

ledarskap. Att de saknar en arbetsbeskrivning kan således ses som en bärande del i denna 

uppsats. Studien visar att enhetscheferna har liknande tankar och upplevelser vilket inte är 

alltför överraskande. Detta menar jag utifrån att de har det gemensamt att de befinner sig i en 

mellanchefsposition samt saknar en arbetsbeskrivning. Då kan det inte anses särskilt ovanligt 

om de ser och upplever vissa saker på liknande vis. Däremot blev mitt intryck att de är ganska 

olika typer av chefer, framför allt då de prioriterar på olika vis, vilket också lyfts i resultatet. 

De har sin egen utformade roll och arbetar utefter vad som passar för just hur de är som 

person. De har olika ledarskapsstilar eftersom de har olika personligheter. 

I avsnittet om tidigare forskning beskrivs att min förhoppning har varit att fylla en bit av 

kunskapsluckan om begränsningar och möjligheter som ledarskapet medför. Denna studie är 

liten, men har redovisat och debatterat ledarskapet utifrån erfarna enhetschefers upplevelser. 

Därmed har åtminstone en liten del kunnat fyllas i anser jag. Uppsatsen har kunnat redogöra i 

viss utsträckning för vad avsaknaden av en arbetsbeskrivning medfört för konsekvenser, och 

vad det kan innebära för chefer och deras ledarskap. Förhoppningsvis har detta i sin tur gett 

läsaren mer kunskap och ökad förståelse för vad arbetet som enhetschef inom socialt arbete 

kan innebära, i enlighet med uppsatsens syfte. 

6.3 Implikationer för forskning och praktik 

Sammanfattningsvis visar denna undersökning att de fem enhetscheferna ser det som positivt 

att ha mellanchefspositionen inom socialt arbete men ibland kan det vara besvärligt. Detta 

försvåras särskilt genom att inte ha en arbetsbeskrivning. För att underlätta för enhetscheferna 

skulle en arbetsbeskrivning behövas med åtminstone några hållpunkter som därigenom 

minskar otydlighet och förvirring samt gör chefsrollen och ledarskapet mer tydligt. Detta 

hänger ihop med det som tagits upp i den tidigare forskningen att ledarskap inom socialt 

arbete är otydligt och skulle gynnas av att debatteras mer. Såväl möjligheter som 

begränsningar med vad ledarskapet innebär bör undersökas och redovisas. Det skulle vara 

intressant att göra en större och mer omfattande studie inom denna uppsats ämne, exempelvis 

en kvantitativ, för att se om det skulle kunna gå att generalisera. Som nämndes i 
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metodavsnittet var min ambition från början att göra en jämförelsestudie på chefsrollen 

mellan enhetschefer och deras medarbetare. Detta vore därför spännande om vidare forskning 

kunde satsa på. Ahltorps studie (2003) skulle t.ex. kanske kunna utgöra en grund att bygga 

vidare på och utveckla. Det skulle också vara intressant att göra en studie om det skiljer sig på 

att vara chef inom socialt arbete jämfört med att vara chef inom en helt annan bransch. 

Denna undersöknings resultat skulle kunna bidra till motivation att utforma en 

arbetsbeskrivning för enhetschefer inom socialt arbete. Medvetenhet finns om att denna 

uppsats inte talar om exakt vad som bör stå i en sådan, men förhoppningsvis går det att plocka 

ut delar av det som lyfts fram av enhetscheferna i denna studie, och utifrån det formulera 

centrala hållpunkter som är viktiga inom chefsskap och ledarskap. 
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8. Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

Tack för att du har tagit dig tid till min intervju! Jag heter Beatrice Broberg och läser sista 

terminen på socionomprogrammet vid Uppsala universitet. Intervjuerna jag ska genomföra 

kommer vara en stor bidragande del i min C-uppsats där jag skriver om rollen som enhetschef 

inom socialt arbete. Då jag känner till att ni saknar en arbetsbeskrivning från er kommun 

tänkte jag utgå från detta och koppla det till vilken chefsroll man tagit sig an. 

Etiska ställningstaganden och ramarna för intervjun: 

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

en bekant, lugn och ostörd miljö. Har du något annat önskemål om plats där intervjun ska äga 

rum kan vi givetvis komma överens om det.  

Intervjun beräknas ta ca en timme och under förutsättning att du gett ditt samtycke kommer 

intervjun att spelas in. Syftet med att spela in intervjun är att det är svårt som intervjuare att 

hinna anteckna allt som sägs under en intervju. För att minimera risken för feltolkningar av 

dina svar är inspelningen viktig. Ingen obehörig kommer att få ta del av dina svar.  

Det är bara jag som kommer att ta del av de bandade inspelningarna och efter min 

examination kommer allt intervjumaterial att förstöras. 

Den inspelade intervjun kommer efteråt att skrivas ut och i samband med detta avidentifieras, 

dvs. ditt namn och andra uppgifter som skulle kunna användas för att identifiera dig (som 

specifika händelser, eller hänvisningar till vissa personer och platser) ändras eller utesluts. 

Detta görs för att säkerställa din anonymitet. Det kommer t.ex. inte framgå inom vilken 

kommun du verkar som enhetschef. För den som så önskar finns också möjlighet att i 

efterhand läsa utskriften av intervjun och kommentera denna.    

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

i studien. Du har också rätt att under intervjun avböja att svara på frågor som du känner att du 

inte vill eller kan svara på.  

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

Min önskan är att du kommer att besvara frågorna jag kommer ställa utifrån att du är chef 

inom socialt arbete och den här organisationen. Jag intresserar mig inte av vad som är rätt och 

fel, utan har som mål att få ta del av dina upplevelser och tankar kring mitt ämne. 
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Vid eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare! 

Beatrice Broberg, socionomstuderande 

Tel. nr: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxx@xxxxxxx 

Kitty Lassinantti, handledare 

Tel. nr: xxx-xxxxxxx 

E-post: xxxxxx@xxxxxxx 
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8.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

- Hur länge har du arbetat här? 

- Vad har du tidigare arbetat med? (Har du varit chef någon annanstans tidigare?) 

- Vad har du för utbildning? 

- Ålder? 

Chefsrollen 

- Kan du beskriva vad du gör som chef? Vad har du för arbetsuppgifter? 

- Vad är viktigt för dig i ditt chefskap? Vad försöker du tänka på som chef? 

- Vilka är dina styrkor respektive svagheter som chef? 

- Vad innebär det för dig som chef att inte ha en arbetsbeskrivning från kommunen? 

- Vet du vad som förväntas utav dig från din chef/organisationen? Från dina medarbetare? 

- Hur ser du på din position som mellanchef, med intressenter både under och över dig? 

- Är det något som du upplever är särskilt svårt/utmanande med att vara chef i den 

organisation som du är chef i?  

- Vad finns det för möjligheter och positiva aspekter med att vara chef i den organisation som 

du är chef i? 

Faktorer 

- Spelar utbildning någon roll för huruvida man är som chef tror du? 

- Vilken typ av kunskap är det viktigt att ha som chef inom socialt arbete anser du?  

- Vad tror du kan vara bidragande faktorer till att du är på just det sättet som du är som chef?  

Avslutning 

- Hur trivs du sammanfattningsvis med att arbeta som chef inom socialt arbete? 

- Är det något annat du skulle vilja ta upp? Något särskilt som du tycker borde belysas? 

 


