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Abstract 
Author: Mia Svensson and Paula Krantz 

 

Title: ”Whose task is it otherwise?” A qualitative study about middle managers 

occupational role and their discretion in social work [Translated title] 

 

Supervisor: Peter Hultgren 

 

Assessor: Torbjörn Forkby 

 

The aim with this study was to examine how middle managers in their position in the 

middle of an organization perceive their occupational role and its possibilities and 

limitations in the light of leadership in social work. Our study was conducted by 

qualitative research through semi-structured interviews in a middle-sized municipality 

in the southern part of Sweden. A total of eight middle managers were interviewed, four 

operating within the care of older persons and four operating within the care of persons 

with disabilities. The results showed that the middle managers felt like several groups 

had different expectations of their occupational role and most of them found that the 

solution was to prioritize and to be able to decide themselves how their work should be 

executed. Role conflicts could arise when the expectations between different groups or 

between other expectations and the middle managers’ expectations of themselves 

collided. These role conflicts became especially clear when the middle manager did not 

agree with what the political administration demanded. Conversely, the middle 

managers also mentioned advantages with operating in a political organization. 

Generally, the middle managers expressed adequate opportunities to influence their 

organization and occupational role, despite having several rules and guidelines to 

follow. Furthermore, the middle managers operating within the care of older persons 

had their offices together with the staff, whereas the middle managers operating within 

the care of persons with disabilities had their offices together with other middle 

managers. While their geographical positions were this different, both sides were 

generally content with their current position and expressed that it was positive for their 

leadership and role. Steadily having to balance different tasks and live up to different 

expectations was expressed as both a difficulty and as the aspect that made the 

profession enjoyable. 
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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till enhetscheferna som har tagit sig tid att dela med sig av sina 

upplevelser och erfarenheter, utan er hade denna studie inte varit möjlig! Vi vill även 

tacka vår handledare Peter Hultgren för vägledning under hela skrivprocessen och 

insiktsfulla åsikter. Sist men inte minst tackar vi också varandra för ett gott samarbete, 

stöttning när arbetet känts svårt och för många skratt!  

 

TACK! 

 

Maj 2018 
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1 Inledning 

I detta kapitel beskriver vi bland annat problemets karaktär, därefter presenteras 

forskningsproblemet, studiens syfte samt frågeställningar. 

 

1.1 Problemformulering 

Enhetschefer inom vård och omsorg ska se till att insatser utförs på ett sätt som är 

tillfredställande för brukare, anhöriga och personal. Samtidigt ska de se till att 

verksamhetens mål och uppdrag från högre chefer och politiker följs (Socialstyrelsen 

2006, s.7,9). Yrkesrollen är stor och komplex och innehåller många pusselbitar som ska 

passa ihop. Med enhetschef, även kallat första linjens chefer, menas chefen som har 

ansvaret för omsorgspersonalen; den chef som har positionen närmast personalen och 

har det direkta ansvaret för såväl personal som ekonomi och verksamhet 

(Socialstyrelsen 2003, s.16). 

 

Hans Lindgren (2012, s.9) menar att mellanchefer, som är den kategori enhetschefer går 

under, befinner sig i ”skärningspunkten” mellan aktörer som har olika förväntningar på 

dem som chefer. Författaren menar att det ställs krav uppifrån på goda resultat och 

effektivitet i verksamheten, medarbetarna förväntar sig att de ska bli bekräftade och 

sedda för sitt arbete. I Socialstyrelsens rapport (2006, s.9) belyses det att det ofta är 

svårt att leva upp till alla de förväntningar som finns på enhetschefer. Detta på grund av 

förutsättningarna för enhetschefer att göra ett gott arbete inte alltid finns; det kan handla 

om att arbetsbelastningen är orimlig och avsaknad av administrativt stöd. Vidare menar 

Socialstyrelsen att en god organisation leds av de chefer som kan påverka och ta tillvara 

på de möjligheter och resurser som finns i verksamheten (ibid.). 

 

Lindgren (2012, s.151) menar att han genom sitt arbete med mellanchefer märkt genom 

deras beskrivningar av sina upplevelser att situationen förändrats. Författaren anser att 

under de senaste decennierna har det utvecklats en överbelastning för mellanchefer på 

grund av att många organisationer har blivit ”plattare”; det finns högre förväntningar på 

mellancheferna att ta hänsyn till underställda och klienter samtidigt som flera beslut 

gällande verksamheten flyttas nedåt i organisationen och andra flyttas uppåt. Även 

Maria Wolmesjö och Annelie Gollungberg (2011) anser att förväntningarna på 

enhetschefer inom offentlig vård och omsorg har höjts under de senaste åren. Bodil 
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Ekholm (2012, s.204) menar att de olika uppgifterna och ansvarsområdena som är unika 

för en enhetschef, till exempel implementera politiska beslut i verksamheten och att 

vara bärare av etiska värderingar betyder att enhetscheferna ställs inför etiska dilemman 

då de olika förväntningar som ställs på dem inte alltid stämmer överens och kan leda till 

rollkonflikter. 

 

Socialstyrelsen (2006, s.7) menar att om enhetschefen inte kan utföra sitt uppdrag på ett 

tillfredsställande sätt blir ekonomin lidande men även kvalitén av servicen. Vi anser att 

på grund av den stora påverkan enhetschefen har på organisationen och omsorgstagarna 

blir deras situation central och intressant att diskutera. Fackförbunden för chefer belyser 

hur viktig chefen är; en bra chef som inte bara uppfyller sitt uppdrag utan även har 

förtroende från medarbetarna skapar en bättre arbetsmiljö och kvalitet (Vision, 2017). 

Cecilia Axelsson (2017) skriver en artikel för Akademikerförbundet SSR och belyser att 

chefer inom vård och omsorg i dagens läge har dåliga arbetsvillkor och för hög 

arbetsbelastning. I en undersökning från 2017 gjord av Novus på uppdrag av 

Akademikerförbundet SSR intervjuades 1000 chefer inom omsorgsverksamhet och 

resultaten visade att många av cheferna funderat på att byta jobb på grund av för hög 

arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. Akademikerförbundet SSR (2017, ss.4,6) menar 

att om förutsättningarna och möjligheterna för mellancheferna inte förbättras riskerar 

verksamheterna att förlora chefskompetens vilket påverkar hela verksamheten. Det hör 

till fackförbundens uppgift att belysa sina medlemmars arbetssituation och det innebär 

att andra grupper inte nödvändigtvis har samma uppfattning om situationen, dock visar 

det på att mellanchefernas situation är ett aktuellt ämne. 

 

Det finns särskilda villkor för chefer inom äldreomsorgen och omsorgen av personer 

med funktionsnedsättning, vilket gör dem intressanta. Socialstyrelsen (2015) menar att 

när det finns riktlinjer och regler som styr verksamheten riskerar de att begränsa 

insatserna och kan göra att man ser till dessa istället för individens behov; detta i sin tur 

leder till att det rapporteras vara ojämlikheter runtom i landet gällande insatserna inom 

omsorgen för personer med funktionsnedsättning. Även om det är biståndshandläggare 

som bedömer behov, ansvarar enhetschefen för verkställande av insatser och måste ha 

en dialog om denne upplever till exempel att beslutet från handläggaren är felaktigt. 

Socialstyrelsens lägesrapport för äldreomsorgen 2018 visar på att det finns flera 

förbättringsområden för äldreomsorgen i Sverige. Bland annat krävs det ett mer 
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inkluderande arbetssätt på verksamheten och höjd kompetens hos personalen 

(Socialstyrelsen 2018, s.84), ansvarsområden vilket båda faller på enhetschefen. De 

båda områdena har likheter i att de båda handlar om verksamheter i 

människobehandlande organisationer (Johansson, Dellgran & Höjer 2015, s.28) och vi 

kommer rikta in oss på offentliga organisationer på båda omsorgsområdena. Däremot 

skiljer de sig åt gällande till exempel kraven på kvalitét enligt lagen; äldreomsorg går 

under Socialtjänstlagen (SoL) där det är krav på ”skälig levnadsnivå”, medan Lag om 

stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) kräver ”goda levnadsvillkor” för de 

insatser som beviljas enligt denna lag (SFS 2001:453; SFS 1993:387). Positionen som 

enhetschef i mitten av en organisation är densamma, och vi anser att två olika 

omsorgsområden dels ger oss en bredare bild men också möjligheter för jämförelse. 

Inom tidigare forskning (se kap. 3 forsknings- och kunskapsöversikt) ryms mycket 

material kring hur mellanchefers situation ser ut och de omständigheter som de har. Vi 

ser också i tidigare forskning att omsorgsområden så som äldreomsorgen och omsorgen 

av personer med funktionsnedsättning ofta analyseras som en och samma grupp snarare 

än att de jämförs. Vi anser att det är angeläget att undersöka inte bara hur enhetschefer 

ser på sin yrkesroll och sitt handlingsutrymme, utan också hur detta ser ut i ljuset av 

socialt arbete.  

 

Med hjälp av handlingsutrymme och rollteori fokuserar denna studie på att undersöka 

hur enhetschefer inom offentliga organisationer reflekterar kring förväntningar som 

finns på dem och hur de upplever sina möjligheter att kunna göra egna bedömningar. Vi 

har valt att utföra kvalitativa intervjuer med enhetschefer både inom omsorgen av 

personer med funktionsnedsättning och inom äldreomsorgen i en mellanstor kommun i 

södra Sverige. 

 

1.2 Syfte 

Den föreliggande studiens syfte är att undersöka hur enhetschefer i sin position i mitten 

av organisationen ser på sin yrkesroll och dess möjligheter och begränsningar i 

ledarskapet över socialt arbete. Därigenom vill vi belysa en viktig aspekt av det sociala 

arbetets villkor i moderna organisationer. 
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1.3 Frågeställningar 

1. Hur resonerar och reflekterar enhetscheferna kring de förväntningar som finns 

på deras yrkesroll? 

2. I vilka situationer kan det uppstå rollkonflikter för enhetschefen? 

3. I vilken utsträckning upplever enhetscheferna att de kan göra egna bedömningar 

inom ramarna för rollutövande? 

 

2 Historisk utveckling av chefsrollen och lagrum 

I detta kapitel redogör vi för relevant historisk utveckling som påverkat chefsrollen för 

en större förståelse för varför deras situation idag ser annorlunda ut än vad den gjorde 

förr. Vi redogör också för de lagrum som äldreomsorgen och omsorgen av personer 

med funktionsnedsättning arbetar utefter; Socialtjänstlagen och Lag om stöd och service 

för vissa funktionshindrade, och hur dessa har utvecklats och ser ut idag. 

 

2.1 Historisk utveckling av chefsrollen 

Lindgren (2012, s.24) menar att chefsrollen har i stor utsträckning förändrats de senaste 

30-40 åren. Detta menar han börjar med att det uppkommer två fenomen i samband med 

ekonomins utveckling; mellanberoende och distribution av kontroll. Det första 

fenomenet innebär att individer, grupper, organisationer och stater i högre grad är 

beroende av varandra än vad de var innan. Vidare betonar Lindgren (2012, s.23) att 

detta beroende är ömsesidigt och dynamiskt, snarare än hierarkiskt eller ensidigt. Det 

blir alltså svårare för en individ att klara sig i en organisation utan någon typ av 

mellanberoende, samtidigt som det blir svårare för dem som styr att inte ta hänsyn till 

starka individer eller grupper (ibid., s23). 

 

Det andra fenomenet benämner Lindgren (2012, s.23) som distribuerad kontroll, vilket 

innebär att styrningen av en organisation sprids ut och där idealet är att samtliga delar 

av ett system deltar i kontrollen av detta. Stora logistiker fungerar inte utan distribuerad 

kontroll, menar författaren. Dock förekommer fortfarande styrning, då vissa 

organisationer gör vissa saker; och ingenting annat. Författaren menar att våra 

organisationer idag inte styrs baserat på centralstyrningens principer, utan via ledning, 

överenskommelser, sanktioner och kontroll (Lindgren 2012, s.24). 
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Denna förändring i styrning menar Lindgren (2012, s.24) lägger grund till förändringen 

i chefsrollen eftersom det är på mellanchefernas nivå som balansen mellan styrning och 

det så kallade mellanberoendet skapas. De tar del av distribuerad kontroll men ska även 

själva distribuera kontroll längre ner i organisationen för att man även där ska få ta 

större ansvar och få mer makt. Lindgren menar att chefsrollen har inneburit i sig olika 

roller under olika tidsperioder; under 1950-talet skulle mellanchefen vara en lojal 

anställd, under 1960-talet en god tekniker, under 1970-talet skulle cheferna abdikera, 

under 1980-talet skulle cheferna utveckla mänskliga resurser och 1990-talet inleddes 

med att cheferna skulle rehabilitera sin personal. Lindgren (2012) menar att antalet 

arbetsuppgifter som inkluderas i chefsrollen har ökat snabbt och innefattar idag allt, 

utom möjligen riktig påverkan i strategiska frågor. Detta, i samband med 

mellanberoende och distribuerad kontroll ökar kraven för kommunikationsförmåga hos 

chefen, både uppåt och nedåt i den organisatoriska hierarkin (ibid., s.25). 

 

2.2 Socialtjänstlagen 

Någonting som förändrade förutsättningarna för äldreomsorgen var den så kallade 

Ädelreformen som infördes 1992. Detta innebar att kommunerna tog över stora delar av 

äldreomsorgen från landstingen, för att skapa tydligare ansvarsfördelning och för att det 

fanns problematik kring samarbetet mellan kommuner och landsting (Larsson & 

Szebehely 2006, s.413). 

 

Enligt 5 kap 4-5 §§ SoL ska omsorgen av äldre inriktas på att äldre personer får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande, de äldre ska få möjlighet att leva och bo 

självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 

gemenskap med andra. Den äldre ska i den mån det går kunna välja när och hur stöd och 

hjälp i boendet ska ges. 4 kap 1 § 4st SoL betonar att den enskilde ska tillförsäkras en 

skälig levnadsnivå (SFS 2001:453). Det är bland annat detta enhetscheferna inom 

äldreomsorgen ska förhålla sig till när de verkställer beslut. 

 

2.3 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

1994 genomfördes den så kallade handikappreformen genom att lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS (1993:387) trädde i kraft. Detta 

innebar att kommunerna övertog mycket verksamhetsansvar som tidigare legat hos 

landstingen, ett av de mest betydande syftena med detta var att personer med 
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funktionsnedsättning skulle få ett större inflytande över de insatser som de ges 

(Socialstyrelsen 2002, s.26). 

 

Enligt 5 § 1 st LSS ska verksamhet enligt denna lag främja jämlikhet i levnadsvillkor 

och full delaktighet i samhällslivet. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva 

som andra. 6 § 1 st LSS belyser att verksamheten enligt LSS ska vara av god kvalitet 

och bygga på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. Detta ska ske i 

samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. 7 § 2 st LSS betonar att 

den enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkor genom insatserna. (SFS 1993:387). 

Till skillnad från äldreomsorgens enhetschefer som ska förhålla sig till skälig 

levnadsnivå ska enhetscheferna inom LSS säkerställa att deras omsorgstagare uppnår 

goda levnadsvillkor. 

 

3 Forsknings- och kunskapsöversikt 

I detta kapitel redogör vi för tidigare forskning om situationen för enhetschefer inom 

socialt arbete. Forskningen är inriktad på vård och omsorg men även generellt socialt 

arbete, men vi anser att denna forskning är relevant då själva positionen i organisationen 

är densamma med aktörer att ta hänsyn till både uppåt och nedåt i organisationens 

hierarki. Vidare är forsknings- och kunskapsöversikten uppdelad i fyra teman; 

enhetschefens arbetssituation, mittpositionen, förutsättningar och utmaningar, samt 

kompetenskrav. Forskarna använder sig av olika begrepp för enhetschef, mellanchef 

eller första linjens chefer. Vi använder oss därför av olika begrepp beroende på vilken 

författare vi refererar till, men vår tidigare nämnda definition är densamma. Vi har 

använt oss av databaserna Google Scholar, SwePub samt Social Science Premium 

Collection. Vi avgränsade våra sökningar genom följande sökord; leadership, social 

work, socialt arbete, mellanchef, enhetschef och ledarskap. 

 

3.1 Enhetschefens arbetssituation 

W. Patrick Sullivan (2016) diskuterar i sin artikel rollen som enhetschefer inom socialt 

arbete har. Han menar att det blir skärpta krav på servicens kvalitet, samtidigt som 

resurserna dras in och inte längre är tillräckliga; det blir ett måste att kunna gör mer med 

mindre resurser. Kopplat till att hantera resurser menar John Lawler (2007, ss.127-128) 

att enhetschefer nu har en mer influerande roll i att hantera kostnadseffektivitet. 
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Författaren betonar att sedan reformer under 80-talet har enhetschefer generellt sett fått 

en mer organisatorisk roll, snarare än att ses som administratörer eller professionella. 

Kerstin Larsson (2008, s.9) instämmer och menar att mellanchefer inom vård och 

omsorg har ansvar för att kvalitén ska vara bra och att verksamheten samtidigt ska vara 

kostnadseffektiv. Vidare menar författaren att enhetscheferna har ansvar för att 

brukarnas behov tillgodoses och att medarbetarna har en bra arbetsmiljö, samtidigt som 

det finns nya krav på att verksamheten ska utvecklas. Traditionellt sett faller 

utvecklingsfrågorna på chefer högre upp, men ansvaret ligger ändå på enhetschefen 

vilket gör att deras befogenheter och förutsättningar att hantera frågorna är väldigt 

begränsade (ibid.). 

 

I sin studie av ett antal enhetschefer inom äldreomsorgen och omsorgen av personer 

med funktionsnedsättning menar Wolmesjö och Gollungberg (2011, s.43) att flera 

intervjuade hade svårt att definiera vad deras chefsroll innebär och vad de gör. Även 

Ekholms (2012, s.205) intervjustudie med enhetschefer inom äldreomsorgen visar att 

cheferna har flera arbetsuppgifter som de pendlar emellan i det dagliga arbetet. Sullivan 

(2016, s.54) menar att brukargruppen för samtliga enhetschefer inom socialt arbete blir 

allt mer varierande och komplex, samtidigt som förväntningarna kan bli orealistiska. 

Det finns många interna och externa faktorer som gör att första linjens chefer måste 

”jonglera” många olika saker i sitt arbete. 

 

Det finns alltså svårigheter med enhetschef som roll redan i grunden i samband med 

många varierande arbetsuppgifter och höga förväntningar på prestation och ansvar. 

 

3.2 Mittpositionen 

När man talar om enhetschefers arbetssituation blir det också aktuellt att tala om den 

speciella position de befinner sig i. Larsson (2008, s.14) menar att utmärkande för 

mellancheferna inom socialt arbete är att de befinner sig i en position där de har krav 

från flera olika håll; från överordnade chefer och politiker, men också från anställda, 

brukare och anhöriga. 

 

En viktig uppgift för enhetscheferna inom socialt arbete är enligt Ekholm (2012, s.204) 

att implementera politiska beslut och kommunicera till resten av verksamheten olika 

etiska värderingar och även samhällets värderingar. Politikerna har det yttersta ansvaret 
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för att verksamheterna har de förutsättningar som krävs för att ge vård och omsorg av 

hög kvalité (Larsson 2008, ss.98-99). Vidare belyser Wolmesjö och Gollungberg (2011, 

s.45) att formulera mål och policybeslut är politikernas ansvar och eftersom politiker 

byts ut innebär det även att mål och policys förändras. Detta innebär att enhetschefer 

inom socialt arbete är inblandade i organisatorisk planering i förhållande till den 

rådande politiska miljön. Det finns också krav på öppenhet och insyn i verksamheterna 

inom offentlig sektor, vilket sätter ytterligare press på verksamheten och dess 

enhetschef (ibid., s.45). 

 

I Larssons (2008 ss.97, 217) studie om mellanchefers utvecklingsarbete uppger samtliga 

mellanchefer att stödet från överordnade chefer är viktigt. Vidare menade cheferna att 

det var väsentligt att både överordnade chef och politiker var tydliga med vilka regler 

och ramar som gäller. Ett par av de intervjuade upplevde att deras överordnade chefer 

inte var lyhörda för deras problem och behov och att de kände sig ”överkörda” av 

chefen. 

 

De intervjuade i Wolmesjö och Gollungbergs (2011, s.49) studie betonade att deras 

viktigaste instrument som första linjens chefer är dialogen med personalen och att det är 

genom kommunikation med medarbetarna de kan starta processer som utvecklar 

verksamheten. Vidare anser enhetscheferna i Ekholms (2012, s.205) studie att en av de 

centralaste delarna i att vara enhetschef är att vara tillgänglig; inte bara för personal utan 

även för brukare och anhöriga. Både personal och mellanchefer i Ekholms (2012, 

ss.205, 209) studie anser att det är viktigt att chefen är geografiskt nära arbetsplatsen 

och är tillgänglig för att svara på frågor och ge feedback. Att göra medarbetarna 

delaktiga i organisationens utvecklingsarbete är essentiellt, menar Larsson (2008, 

s.217). Således måste enhetschefen se till att förutsättningarna för delaktighet hos 

medarbetarna finns och att de känner sig trygga, däremot innebär detta inte 

nödvändigtvis att medarbetarna vill vara delaktiga och chefen kan möta motstånd 

(ibid.). 

 

Wolmesjö och Gollungberg (2011, s.51) menar att inom vård och omsorg är det ofta 

medarbetarna som arbetar ”på golvet” som tar de svåraste besluten angående brukarna 

och deras vård, alltså de beslut som sker i det dagliga arbetet som kan vara mer eller 

mindre akuta. Det är också oftast omsorgspersonalen som har lägst utbildning, därför 



  
 

9 

faller det på enhetschefen att stödja omsorgspersonalen i att ta dessa beslut. Författarna 

(2011, ss.43, 49) visar vidare i sin studie att en av de intervjuade jämför sin chefsroll 

hon har idag med den hon hade för 20 år sedan som att hon förr hade direktkontakt med 

brukarna, men idag är hennes uppgift att genom personalen se till att brukarna får god 

omsorg. För att första linjens chefer ska uppnå sina mål i verksamheten ska de kunna 

lita på medarbetarna och att de utför sina arbetsuppgifter på ett bra sätt, vilket ibland 

kan ge upphov till dilemman (ibid., ss.43, 49). Maria Wolmesjö (2005, s.181) menar att 

det är väsentligt att chefen stöttar personalen i utbildning på så sätt att deras kompetens 

motsvarar kraven på äldre-och funktionsnedsättningsomsorg, dock visar det sig att det 

är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Sullivan (2016, s.56) anser att 

mellanchefens uppgift gentemot personalen är att ge dem rätt villkor och verktyg, att ge 

tydliga arbetsbeskrivningar, se över arbetet på ett stöttande sätt och att ta bort hinder. 

 

Ekholm (2012, s.205) betonar att enhetschefer ofta upplever en rollkonflikt i deras 

arbete. Detta på grund av att personal förväntar sig att chefen ska representera dem och 

deras åsikter högre upp i hierarkin, samtidigt som högre ledning och politiker förväntar 

sig att enhetschefen dels ska förmedla deras mål nedåt i verksamheten, men också se till 

att de uppnås. Larsson (2008, s.35) menar att ytterligare en svårighet är att medarbetarna 

ofta upplever att det är mellanchefen som presenterar beslut och påbud, fastän chefen i 

själva verket lyder order uppifrån. 

 

Enhetschefer får uppdrag från högre chefer och politiker men forskningen visar på att de 

inte alltid känner sig stöttade av dem. Samtidigt ska enhetschefen göra sin personal 

delaktig och vara tillgänglig för såväl personal som omsorgstagare och anhöriga. Detta 

kan leda till att många enhetschefer upplever en inre konflikt gällande vilken av 

aktörerna de ska vara lojal emot. 

 

3.3 Förutsättningar och utmaningar 

I samband med de olika krav enhetschefer har på sig blir det viktigt att diskutera vilka 

förutsättningar som kan finnas eller inte för att individen ska kunna arbeta på ett bra 

sätt. Som enhetschef inom vård och omsorg är man omgiven av flera olika professioner 

som ofta har två uppdelningar; medicinsk tradition och social tradition (Wolmesjö & 

Gollungberg 2011, s.47). Larsson (2008, ss.102-106) visar i sin intervjustudie att det 
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kan finnas svårigheter för de olika professionerna att samarbeta, då de har olika 

kompetenser och olika intressen beroende på deras yrkesroll. 

 

Samtidigt som första linjens chefer ska medla mellan flera olika grupper, både på 

arbetsplatsen och gentemot högre positioner är det aktuellt med kostnadsfrågor och 

budgetbesparingar vilket kan göra det svårt att utföra andra chefsuppgifter (Wolmesjö & 

Gollungberg 2011). Eftersom beslut om besparingar ofta kommer uppifrån i hierarkin 

kan mellanchefen uppleva ett dilemma då de ser de praktiska konsekvenserna av 

besparingarna för personal och brukare, i och med att de befinner sig närmare den 

operativa verksamheten (Larsson 2008, ss. 34-35). Wolmesjö (2005, s.252) belyser att i 

samband med att chefsrollen inom socialt arbete blir allt mer fokuserad på verksamhets- 

och budgetansvar finns det risk att det får prioritet över ledarskapet och relationen 

mellan ledaren och de som leds. 

 

Besparingar kan ofta vara någonting som begränsar enhetscheferna i deras arbete och 

det blir därför väsentligt att belysa att olika enhetschefer kan ha olika förutsättningar att 

utöva sin yrkesroll och nå verksamhetens mål samtidigt som de förhåller sig till alla 

aktörer. 

 

3.4 Kompetenskrav 

Det kan visa sig svårt att vara en bra chef även med rätt förutsättningar i arbetet, om 

individen inte har tillräcklig utbildning och kompetens att ta tillvara på dessa 

förutsättningar. Enligt Sullivan (2016, s.52) är chefens jobb att se över det dagliga 

arbetet, arbetsuppgifter och rutiner. Inom ramen av detta dyker det upp kvalitéer som 

analytisk förmåga och hårt arbete. Wolmesjö (2005, s.134) har gjort en enkätstudie med 

tjänstemän och politiker om vilka egenskaper de tycker är viktiga hos en chef. Studien 

visar att både tjänstemän och politiker anser att de viktigaste färdigheterna hos en chef 

är att kunna lösa problem, motivera och att kunna ge och ta kritik. 

 

Spencer (1959 se Sullivan 2016, s.53) menar att tills socialarbetare har den kunskap och 

färdigheter som krävs för att uppfylla de krav som finns på mellanchefer i de sociala 

serviceverksamheterna de är verksamma i, kommer allmänheten se ner på socialt arbete 

som antingen en sub-profession eller som en profession som endast finns till för att 

stödja andra professioner. Sullivan (2016, s.53) menar att detta fortfarande är ett aktuellt 
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ämne. Han betonar att många socialarbetare med chefspositioner har tagit sig an dessa 

utan tillräcklig utbildning eller erfarenhet inom ledning och chefskap (Sullivan 2016, 

s.58). Ekholm (2012, s.205) delar denna syn och menar att många vårdare inom 

äldreomsorgen blir erbjudna en chefsposition inom organisationen på grund av gott 

arbete, vilket många gånger gör att de är mer fokuserade på sin relation med 

medarbetare och har därför svårigheter med att uppfylla krav från överordnade chefer 

och politiker. Wolmesjö (2005, s.45) har däremot funnit att många av första linjens 

chefer både har yrkeserfarenhet inom vården samt en social omsorgsutbildning, eller 

motsvarande, på högskolenivå. 

 

Sullivan (2016, s.59) menar att eftersom professionen utsätts för många förändringar är 

kompetensen som krävs för en chef inom socialt arbete idag inte nödvändigtvis 

densamma som kompetensen som behövs imorgon. Förändringarna i krav på kompetens 

för mellanchefer anser Ekholm (2012, s.205) belyser de problem som finns med vem 

som rekryteras som mellanchef. Även Lawler (2007, s.130) betonar vikten av att kunna 

anpassa sitt arbete till förändringar i strukturer och policys. 

 

Forsknings- och kunskapsöversikten kring kompetens och utveckling tycks vara relativt 

enig om att det dels ställs extremt höga krav på mellanchefer, samtidigt som de som 

anställs oftare än sällan inte når upp till de kompetenskrav som finns för att hantera 

positionen. 

 

3.5 Sammanfattning 

Sammantaget har enhetschefen en position som upplevs som komplex och 

förväntningarna på dem kan ibland uppnå orealistiska nivåer (Sullivan 2016, s.54). Som 

enhetschef befinner man sig i en position som en medlare mellan flera olika aktörer som 

ställer olika krav; vilka inte alltid överlappar med varandra och kan leda till att 

enhetschefen upplever att det är svårt att veta vilken eller vilka aktörer de ska vara lojal 

gentemot (Ekholm 2012, s.205). Larsson (2008, ss.102-106) menar att arbetssituationen 

som enhetschefer har också handlar om att utöva arbete med flera olika professioner 

vilket kan innebära vidare intressekonflikter. I och med att enhetschefens arbetssituation 

är så pass krävande och komplex enligt ovanstående kan det bedömas viktigt att 

cheferna erbjuds kompetensutveckling och har den utbildning som krävs, men detta 

tycks inte vara fallet (Sullivan 2016, s.53; Ekholm 2012, s.205). Vad forskningen vi 
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sammanställt visar på är en komplex situation där enhetschefen måste ha många bollar i 

luften och ständigt ställs inför dilemman. Vad vi anser saknas inom forskning kring 

chefskap inom socialt arbete är hur olika enhetschefer hanterar denna situation genom 

olika sätt att tänka och handla, samt hur eventuella likheter och skillnader kan se ut 

mellan skilda verksamhetsuppgifter. 

 

4 Teoretisk ram 
I detta kapitel redogör vi för handlingsutrymme och även för rollteori. Inom rollteori har 

vi valt att rikta in oss på yrkesroll. I kapitel 3 redogör vi för tidigare forskning som visar 

på hur enhetschefernas roll och position ser ut, men inte hur deras yrkesroll kan 

upplevas och se ut i relation till det handlingsutrymme som finns.  

 

4.1 Handlingsutrymme 

Handlingsutrymme är ett begrepp som i stor utsträckning förekommer i tidigare 

forskning i olika kontexter och därför behöver vi belysa vad handlingsutrymme innebär 

i ljuset av vår studie och hur vi kommer att använda det. Peter Sohlberg (2013, s.86) 

betonar att ett teoretiskt begrepp, vilket vi anser är kategorin som handlingsutrymme går 

under, inte nödvändigtvis behöver ha en fast grund utan att teoretiska begrepp ger 

tolkningsfrihet. Detta anser vi väl beskriver handlingsutrymme eftersom det som 

tidigare nämnt är ett begrepp som bör ses ur sin kontext. 

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, s.15) menar att handlingsutrymmet är det 

som uppstår i samspelet mellan de gränser som organisationen sätter och den 

professionella kunskapen. Tony Evans och John Harris (2004, s.891) betonar att 

handlingsutrymme måste ses och tolkas i ljuset av kontexten; hur konstrueras 

handlingsutrymmet, av vem och i vems intresse? Det handlingsutrymme som 

enhetscheferna utövar kan det vill säga se olika ut beroende på om det utövas i 

förhållande till omsorgspersonal, omsorgstagare, kollegor eller högre ledning. 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, s.24) menar att handlingsutrymmet innebär 

att den anställde, i vår studie enhetschefen, har möjlighet att tolka de ramar som finns 

och bestämma hur denne ska handla utifrån organisationens uppdrag. Däremot betonar 

författarna att detta inte bara är en möjlighet, utan också ett ansvar för att bedöma sin 

egen kompetens och genom detta bedöma om handlingen är rimlig och rätt för vad 

situationen kräver. I samband med kompetens finns ytterligare en möjlighet, vilket är att 
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kunna påverka och utöka sitt handlingsutrymme. Enhetschefen har stor frihet men är 

samtidigt styrd av lagar, regler och riktlinjer. Friheten, men även ansvaret, ligger i hur 

enhetschefen hanterar utrymmet. (ibid., ss.17, 24). Vidare menar författarna att hur 

handlingsutrymmet ser ut och hur individen väljer att utnyttja det beror på en rad olika 

faktorer, så som rutiner, professionella tolkning, traditioner och individuella aspekter 

hos individen (2008, s.16). 

 

Det finns som tidigare nämnt en möjlighet att utnyttja sitt handlingsutrymme, beroende 

på vilken kompetens man har, men Evans och Harris (2004, s.888) menar på att regler 

och ramar kan tolkas på två olika sätt. Enhetschefen kan göra en tolkning av reglerna 

och på ett kreativt sätt skapa ett större handlingsutrymme för sig själv. Men denne har 

också friheten att neka till tolkningsmöjligheten och aktivt begränsa sitt 

handlingsutrymme (ibid.). Till exempel kan en enhetschef välja att inte tolka de 

organisatoriska ramarna mer fritt utan göra bedömningen att de själva inte kan påverka 

dem och göra det som rent ut sagt sägs. Evans och Harris (2004, s.892) menar att 

handlingsutrymme ofta är absolut nödvändigt för att arbetet ska kunna utföras kan det 

också innebära diskussioner om vem som ska ta ansvar eller bära skuld för någonting 

som utförts på ett felaktigt sätt. Författarna menar att genom att aktivt välja att inte tolka 

ramarna och begränsa sitt handlingsutrymme kan enhetschefen undvika att ta vissa 

svåra beslut och därmed även aktivt skapa ett försvar mot eventuell skuld (2004, s.889). 

 

Utifrån vad vi beskrivit ovan om handlingsutrymme tänker vi oss att enhetschefer 

upplever förväntningar från flera olika håll, men att de ändå har ett visst utrymme att 

själva bestämma hur de vill hantera dem och agera i olika situationer. Vi är inte ute efter 

att kategorisera enhetscheferna och deras handlingsutrymme baserat på deras utsagor, 

utan för att få en förståelse för vad var och en av enhetscheferna befinner sig i för 

situation och upplever den. Det som blir särskilt intressant i vår studie är att 

handlingsutrymme ofta används i samband med professioner så som 

biståndshandläggare, men mer sällan om hur det ser ut för enhetschefer. 

 

4.2 Rollteori 

Malcolm Payne (2015, s.317) beskriver rollteori som ett begrepp som har sin grund i 

socialpsykologin, vi anser att det är relevant för vår studie eftersom det kan visa på hur 

våra intervjupersoner agerar och hur yrkesrollen påverkar dem. Författaren beskriver 



  
 

14 

rollteori som teorin om att roller skapas genom att individer ger sig själva olika platser i 

sociala relationer. Vidare belyses två olika typer av rollteori; Goffmans dramaturgiska 

rollteori och strukturell-funktionell rollteori, av vilka den sistnämnda är den teori vi 

kommer att använda oss av i vår studie. Denna teori grundas i att människor har olika 

positioner i olika sociala strukturer, till exempel en organisation, och att var och en av 

dessa positioner har en roll knuten till sig. Dessa roller har i sin tur olika uppsättningar 

av förväntningar och beteenden kopplade till positionerna (ibid., s.318). Bosse 

Angelöw, Thom Jonsson och Jonas Stier (2015, s.47) menar att rollteorier belyser 

sociala rollers funktion och de förväntningar som finns på personer som har en bestämd 

ställning eller uppgift. Författarna beskriver också att de förväntningar som finns på 

individen från andra håll omformuleras av individen som sedan får egna förväntningar 

på sig själv (ibid., s.48). 

 

Johnsson, Svenssson och Laanemets (2008, s.95) menar att roller alltid har sin 

definition i det sociala, men beroende på hur man använder det tillsammans med sin 

teoretiska utgångspunkt kan begreppet roll få olika betydelser. En roll kan förstås enbart 

i sin kontext, det vill säga de sociala system som de befinner sig i, och i förhållande till 

de rättigheter och skyldigheter som finns i samband med positionen. I koppling till 

strukturell-funktionell rollteori kommer vi att belysa vad Johnsson, Svensson och 

Laanemets (2008) beskriver som yrkesroll. De relationer en individ har med andra 

spelar också en stor del av hur en roll kan förstås. Ett beteende är beroende av den 

situation som individen agerar i och rollen är relaterad till ett ömsesidigt utbyte i sociala 

nätverk och institutioner. Enhetscheferna agerar i sin roll gentemot andra roller, så som 

omsorgspersonal eller förvaltningschef; dessa roller är inom organisationen ordnade i en 

hierarki där enhetschefen befinner sig i mitten. Alltså kan yrkesroll kort definieras som 

en social roll med en viss position i en organisation samt är detaljerad och är styrd av 

formella regler och befattningsbeskrivningar (ibid., s.96). 

 

Yrkesrollen är den enhetscheferna får i samband med deras position som enhetschefer i 

sin organisation eller verksamhet. Johnsson, Svensson och Laanemets (2008, s.95) 

menar att yrkesrollen är beroende av hur enhetschefen tolkar och fyller denna roll, vilket 

bland annat beror på personlighet och livserfarenheter hos enhetschefen. Yrkesrollen 

har alltså grund i samspelet som utövas dels mellan personen i rollen och professionens 

förväntningar, dels mellan organisationens uppdrag och omsorgstagares behov; vilket 
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beskrivs som ett dilemma. Dessa fyra faktorer gör att en yrkesroll blir olika i olika 

organisationer och att de personer som ska fylla rollen gör detta på olika sätt, eftersom 

det i samband med rollen tillkommer ett handlingsutrymme för individen själv att tolka 

sin yrkesroll i förhållande till sina egna förväntningar och samspel med andra samt de 

förväntningar från samhället som finns på yrkesrollen (ibid., ss.95-96). Yrkesrollen 

formas och fylls genom den så kallade yrkesidentiteten och genom att visa på hur 

yrkesrollen formas och reflektera kring hur man förhåller sig till den och hur 

handlingsutrymmet används ser vi att det finns många olika kombinationer av hur 

yrkesrollen fylls (Jonsson, Svensson & Laanemets 2008, s.108). 

 

I samband med diskussioner kring roll blir det också aktuellt för oss att diskutera 

rollkonflikter. Som vi nämnt i tidigare forskning är det ett fenomen som förekommer för 

enhetschefer eftersom det finns förväntningar på dem från olika håll. Angelöw, Jonsson 

& Stier (2015, s.50) beskriver två olika typer av rollkonflikter. Den första är den intra-

rollkonflikter vilket innebär att individen i en och samma position möter olika 

förväntningar om vad som är det riktiga rollbeteendet. Till exempel kan olika 

enhetschefer ha olika uppfattningar om hur en enhetschef ska vara, vad som är viktigt 

och hur man bör agera. Det kan också vara att en enhetschef vet att det finns vissa 

förväntningar på denne, men att de inte håller med om det förväntade beteendet. Den 

andra rollkonflikten kallas inter-rollkonflikter och uppstår när en individ innehar flera 

positioner, och det riktas olika förväntningar mot dessa olika positioner eller roller. En 

enhetschef är för sin omsorgspersonal en chef och de har vissa förväntningar på hur en 

sådan ska vara, men för högre ledning är enhetschefen en anställd eller en verkställare 

och de har i sin tur andra förväntningar på enhetschefen. Genom dessa definitioner kan 

vi se att det finns risk för enhetschefer att hamna i båda dessa typer av rollkonflikter i 

sin yrkesroll. 

 

Vi vill undersöka hur enhetscheferna upplever sin yrkesroll och hur den uttrycker sig i 

förhållande till det handlingsutrymme som finns för respektive enhetschef, därför anser 

vi att rollteori är någonting som kan ge grund för vår studie och hjälpa oss att besvara 

våra forskningsfrågor. Som ovan nämnt ser yrkesrollen olika ut i olika organisationer 

och individer, därför blir vår studie intressant eftersom teorin i sig kan ge oss ytterligare 

verktyg för eventuell jämförelse mellan dessa områden och enhetscheferna i dem. 
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5 Metod och metodologiska överväganden 

I detta kapitel redogör vi för tillvägagångssättet och de metodologiska övervägandena 

för denna studie. Vi diskuterar val av metod i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar, urvalsförfarande, datainsamling och transkribering, studiens reliabilitet 

och validitet och de etiska överväganden som gjorts. Avslutningsvis redogör vi för vår 

inbördes arbetsfördelning. 

 

5.1 Metodval 

Då vår studie syftat till att undersöka hur enhetschefer i sin position i mitten av 

organisationen ser på sin yrkesroll och dess möjligheter och begränsningar i ledarskapet 

över socialt arbete gjorde vi bedömningen att en kvalitativ forskningsmetod var det 

optimala att utgå ifrån eftersom det är en metod där materialet som analyseras inte går 

att mäta. Ahrne och Svensson (2011, s.9) menar att kvalitativ metod är ett generellt 

begrepp för metoder som innefattar till exempel intervjuer, vilket ger kvalitativa data. 

För att förstå enhetschefernas upplevelser av deras yrkesroll och de förväntningar som 

ställs på dem har vi analyserat material så som känslor, upplevelser och tankar vilket 

gör att kvalitativ metod lämpat sig för vår studie (ibid.). Baserat på vad vårt syfte och 

frågeställningar efterfrågat har vi inspirerats av hermeneutisk idétradition, vilket innebär 

en process där narrativ tolkning görs; forskaren lyssnar på en berättelse och tolkar sedan 

detta för att skapa en egen förståelse (Öberg 2015, s.57). Eftersom vi tagit inspiration 

från hermeneutiken och därför tolkat vårt material är det viktigt att belysa att vårt 

resultat inte på något sätt är en sanning, utan ett försök att förstå enhetschefernas 

upplevelser genom våra egna. Men genom tolkning kan vi uppnå en viss förståelse för 

enhetschefernas tankar kring sin yrkesroll och sitt handlingsutrymme (Thomassen 2007, 

s.181). 

 

5.1.1 Semistrukturerade intervjuer och gruppintervjuer 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer i vår studie då det ger oss möjlighet 

att förstå enhetschefernas upplevelser och erfarenheter av sin yrkesroll genom samtal 

(Kvale & Brinkmann 2009, s.15). Alan Bryman (2016b, s.201) beskriver 

semistrukturerade intervjuer som en typ av intervju där den som intervjuar har ett antal 

generella frågor, men att det ändå finns utrymme att till exempel ställa följdfrågor eller 

formulera om frågorna beroende på vad intervjupersonen svarar. Vi anser att 
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semistrukturerade intervjuer passade syftet med vår studie då vi ville ha utrymme att 

kunna ställa mer djupgående följdfrågor om det skulle dyka upp någonting under 

intervjuerna som vi fann särskilt intressant. Eftersom vi varit ute efter upplevelser och 

tankar anser vi också att strukturerade intervjuer skulle ha riskerat att begränsa 

materialet. Vi kan visserligen inte uppnå full förståelse eller beskriva enhetschefernas 

situation fullt ut i vår studie, men vi kan reflektera kring vårt material och återge det på 

ett sätt som ger en bredare förståelse för hur enhetschefer förstår sin yrkesroll (Miller & 

Glassner 2011, ss.53,55). 

 

En kvalitativ intervju genomfördes i grupp med två enhetschefer närvarande då de hade 

ett delat ledarskap och önskade att göra intervjun tillsammans. Detta blev då en så 

kallad gruppintervju och Bryman (2016a ss.628-629) menar att det finns både för- och 

nackdelar med denna metod. Begränsningar kan vara att vissa deltagare kommer mer till 

tals än andra under intervjun, samt att deltagare kan känna ett större behov att uttrycka 

sig på ett sätt de tror är socialt korrekt istället för att vara ärliga i sina svar (ibid. ss.628-

629). Förtjänsten med intervjuer med flera deltagare är att det kan uppstå ett samspel då 

deltagarna diskuterar och det kommer fram intressanta aspekter och synpunkter som 

annars inte blivit synliga (Bryman 2016a, s.619). 

 

Vi upplevde att intervjupersonerna diskuterade med varandra kring frågorna och många 

gånger fyllde de i varandras meningar. Vissa frågor var det mer en av 

intervjupersonerna som svarade, men vi var ändå noga med att vända oss till den andra 

intervjupersonen för att även få deras åsikt i frågan. Ibland kunde en av dem reflektera 

och den andra nickade instämmande, vilket vi också tog som ett svar. Överlag upplevde 

vi intervjun som givande och intressant, samt att båda intervjupersonerna fick komma 

lika mycket till tals i frågorna. 

 

5.1.2 Förtjänster och svagheter med metodval 

Eftersom kvalitativa studier ofta har ett mindre urval än vad som är möjligt i 

kvantitativa kan en svaghet med kvalitativ metod vara att det kan vara svårt att 

generalisera delar av resultatet, utöver den specifika situation och miljö som det är 

undersökt i (Bryman 2016b, s.484). Vidare kritiseras kvalitativ forskning för att den är 

svår att replikera då resultatet av forskningen är högst beroende av forskaren och vad 

denne finner intressant och viktigt för studien, vilket gör att andra forskare kan ha olika 
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uppfattningar om vad som är väsentligt och därför blir resultatet inte detsamma 

(Bryman 2016b, s.484). Vad som trots detta gör att kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer lämpar sig till vår studie är att samtal gör att forskaren kan lära känna 

personerna och få kunskap om den värld de lever i (Kvale & Brinkmann 2009, s.15). 

Därför anser vi att denna metod är lämpligaste att använda för att få svar på våra 

frågeställningar. 

 

5.2 Urvalsförfarande 

Syftet med vår studie var att undersöka hur enhetschefer i sin position i mitten av 

organisationen ser på sin yrkesroll och dess möjligheter och begränsningar i ledarskapet 

över socialt arbete, därför har vi använt oss av vad Bryman (2016b, s.410) benämner 

som målinriktat urval. Det innebär att vi valde ut våra intervjupersoner baserat på att de 

var relevanta för våra forskningsfrågor. Baserat på vårt syfte och frågeställningar måste 

våra intervjupersoner vara verksamma som enhetschefer. Vi valde att rikta in oss på 

endast offentliga verksamheter och inom omsorg av personer med 

funktionsnedsättningar och äldreomsorgen, eftersom vi ville se hur den politiska 

styrningen tog form. Vi har intervjuat enhetschefer i en mellanstor kommun i södra 

Sverige, vi gjorde denna geografiska avgränsning då vi var bekanta med vilka 

omsorgscheferna var och medvetna om att det skulle vara möjligt att få tillräckligt med 

intervjupersoner för vår studie, alltså har vi gjort ett bekvämlighetsurval (Bryman 2016a 

s.243). Vi har valt att avidentifiera kommunen där vi gör vår studie då enhetscheferna 

inom våra områden är så pass få att det finns risk för att deras identitet röjs trots 

anonymisering i materialet. 

 

Vi mailade respektive omsorgschef för varje område och bifogade ett informationsbrev 

(Bilaga 1) som de sedan vidarebefordrade till sina enhetschefer. Efter detta fick 

enhetscheferna som var intresserade av att ställa upp höra av sig till oss för att boka in 

en tid. Inom äldreomsorgen fick vi svar från enhetschefer men då ingen enhetschef 

hörde av sig inom omsorg av personer med funktionsnedsättning valde vi att ringa till 

kommunens växel och be om namn på fyra enhetschefer inom området. Dessa ringde vi 

sedan upp personligen, två av dem tackade ja och av en av dem fick vi tips på ytterligare 

enhetschefer varav ytterligare två ville delta. Vi har låtit enhetscheferna bestämma var 

och när intervjun görs, detta för att de ska vara bekväma. Vi har haft en jämn fördelning 

mellan äldreomsorgen och omsorg av personer med funktionsnedsättning, fyra 
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intervjupersoner i varje område. Vi är medvetna om att eftersom vi endast har åtta 

intervjuer i en kommun i Sverige blir resultatet inte på något sätt representativt för 

enhetschefer inom äldreomsorgen och omsorgen av personer med funktionsnedsättning 

i Sverige. Däremot finns det generella aspekter i vårt material vilka kan tänkas vara 

överförbara på andra enhetschefers situationer i andra kommuner. 

 

5.2.1 Intervjupersonerna 

Vi har valt att i vår studie benämna intervjupersonerna som IP1, IP2 och så vidare för 

att vidare anonymisera dem och i detta fall står IP för intervjuperson. IP1-IP4 är 

enhetschefer som är verksamma inom äldreomsorgen och IP5-IP8 arbetar inom 

omsorgen för personer med funktionsnedsättning.  

 

5.3 Datainsamling och transkribering 

Intervjupersonerna fick i början av intervjuerna ge samtycke till att intervjun spelades 

in, vilket även framgick i informationsbrevet (Bilaga 1) och för inspelning använde vi 

varsin mobiltelefon för att ha en som reserv. Vi formulerade en intervjuguide (Bilaga 2) 

baserat på syfte och frågeställningar. Däremot förändrade vi under uppsatsens gång 

teoriavsnittet, syfte och frågeställningar, därför är vissa frågor i intervjuguiden inte lika 

relevanta för vårt syfte som andra. Vi valde att göra dessa förändringar då allteftersom 

vi gick igenom materialet märkte att de teorier vi hade inte svarade på 

frågeställningarna. Vi upplever trots detta att vårt material i samband med de teorier 

som används är relevant och hjälper oss att svara på våra forskningsfrågor. Vi delade 

inte strikt upp frågorna eller gjorde en av oss huvudansvarig för att ställa frågor, utan 

bara vissa av frågorna var bestämt vem av oss som skulle ställa. Bortsett från detta 

ställde vi frågor utifrån vad vi själva kände och eventuella följdfrågor varierade 

beroende på intervjun. Vi upplevde att detta var ett bra sätt då det gav en av oss 

utrymme att läsa i intervjuguiden medan den andra ställde en fråga, samtidigt kändes det 

mer naturligt i intervjun och inte för strikt eller uppstyltat. Intervjuguiden har stöttat oss 

i de tematiseringar som funnits i den, vilket inneburit att intervjupersonerna har kunnat 

svara fritt på våra frågor men ändå hållit sig inom ramarna för det vi ville belysa. Vi 

valde att fokusera våra frågor på hur snarare än varför, då Howards S. Becker (2008, 

s.70) menar att det friar intervjupersonen från ansvar att svara ”rätt” och ger mer 

spelrum för egna berättelser. 
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Som tidigare nämnt önskade två intervjupersoner att intervjuas tillsammans, även om vi 

från början tänkt göra enskilda intervjuer. De uppgav att eftersom de hade ett delat 

ledarskap kände de att de ville göra intervjun ihop och i och med att vi strävade efter att 

intervjupersonerna skulle känna sig trygga i intervjuerna valde vi att respektera deras 

önskemål. Samtliga intervjuer var mellan 30-50 minuter. Under intervjuerna hade vi 

möjlighet att sitta ostörda i ett eget rum vilket vi upplever var bra både för intervjuerna i 

sig, att inte bli avbrutna och för transkriberingen eftersom det inte förekom några 

störande ljud i inspelningarna. 

 

Bryman (2016a, s.577) menar att eftersom kvalitativa forskare ofta lägger stor vikt vid 

vad intervjupersoner säger och hur de säger ter det sig viktigt att vid analys ha en 

noggrann redogörelse över vad som sades under varje intervju. Därför har vi valt att 

transkribera inspelningarna av våra intervjuer. Vi genomförde i den mån det var möjligt 

transkriberingen av intervjuerna direkt efter intervjutillfällena, vilket vi ansåg gjorde 

transkriberingen enklare eftersom intervjun då fortfarande var färsk i minnet. För att 

sedan bli mer bekanta med vårt material läste vi igenom transkriberingarna flera gånger. 

 

För att strukturera upp och analysera vårt material har vi använt oss av vad Bryman 

(2016a, ss.702, 703) kallar för tematisk analys. Detta innebär att vi har arbetat på ett 

visst sätt för att identifiera olika teman i vårt material som sedan analyserats. Vi har letat 

efter repetitioner, likheter och skillnader i materialet (ibid., s.705). Sedan har vi gjort en 

bedömning om dessa mönster har varit relevanta för vårt syfte och därefter valt ut ett 

antal citat inom dessa teman. Vi har ytterligare sållat citaten och använt de som vi anser 

gav en bild av enhetschefernas uppfattningar. Vi har till viss del bearbetat de citat som 

använts på det sätt som Bryman (2016a, s.581) beskriver och redigerat när 

intervjupersonerna till exempel stakar sig, försöker formulera sig eller överdrivet 

använder ord som ”liksom” och ”ju”. Detta är för att öka läsbarheten av citaten och vi 

har försökt att göra denna redigering utan att ändra innebörden av citatet. I kapitlet 

resultat och analys förekommer citat med klamrar, detta för att citatet annars blivit för 

långt, eller att intervjupersonerna har sagt någonting som kan röja deras identitet. 

 

5.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet och validitet är begrepp som härstammar från den kvantitativa forskningen 

och det har diskuterats om de ska användas inom kvalitativ forskning. Kvale och 
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Brinkman (2009, ss.262-263) menar däremot att i förhållande till intervjustudier är det 

begrepp som används inte bara metodologiskt utan moraliskt kring om studien är 

pålitlig eller inte, därför har vi valt att använda dessa begrepp utan att ändra deras 

betydelse, men med mindre vikt på aspekten kring mätning för att de ska vara relevanta 

för vår kvalitativa studie (Bryman 2016a, s.465). 

 

Det förstnämnda begreppet, reliabilitet, syftar till resultatet och dess tillförlitlighet och 

ofta frågar man om andra forskare kan utföra studien på samma sätt och få samma 

resultat. Gällande intervjuer handlar det då om intervjuarens reliabilitet; om 

intervjupersonen hade gett samma svar till en annan intervjuare (Kvale & Brinkman 

2009, s.263). Vi har strävat efter att inte ställa ledande frågor och reflekterat kring hur vi 

har ställt våra frågor, dock kan vi inte garantera att en annan intervjuare hade fått 

samma svar från intervjupersonerna, även om det är vår förhoppning. 

 

Validitet handlar om att studien ska undersöka det som det som är avsett och att 

resultatet alltid ska vara kopplat till studiens syfte (Kvale & Brinkman 2009, ss.264, 

268). Vårt syfte och frågeställningar har varit centralt i hur vi arbetat med och 

analyserat vårt material, för att stärka validiteten i studien. Den så kallade externa 

validiteten har att göra med i vilken utsträckning våra resultat kan generaliseras till 

andra sociala miljöer. Eftersom vi har valt att göra en fallstudie är vi medvetna om att 

vårt resultat inte är överförbart på andra enhetschefers situationer, däremot finns det 

likheter med andra kommuner eftersom de alla har samma lagstiftning och alla 

enhetschefer arbetar i en verksamhet som är politiskt styrd. Vissa generella 

uppfattningar från enhetscheferna eller aspekter av deras roll kan ändå ses som 

överförbart på enhetschefer i andra kommuner.  

 

Någonting som kan påverka reliabiliteten för vår studie är den förförståelse vi bär med 

oss sedan tidigare erfarenheter i vårt område. Förförståelse eller en tolkning av 

någonting kan aldrig vara helt objektivt, men vi kan sträva efter att inte låta den påverka 

vårt resultat (Thomassen 2007, ss.194-195). Vi har varit så sakliga som möjligt genom 

studiens gång och trots att hermeneutiken menar att förförståelse är det man använder 

för att skapa ny kunskap får vi inte låta den göra resultatet subjektivt (ibid., s.194). Vi är 

trots detta medvetna om att de tolkningar vi gjort av intervjupersonernas svar inte 
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nödvändigtvis uppfattas på samma sätt av andra och kan därför misstolkas, detta är 

någonting som kan vara svårt att komma ifrån i denna typ av studie. 

 

5.5 Etiska överväganden 

Vår studie omfattas inte av 3-4§§ i Lag om etikprövning av forskning som avser 

människor (SFS 2003:460) och därför har det inte behövts göras en etikprövning av vår 

studie. Däremot betyder detta inte enligt Göran Hemerén (2017, s.15) att forskning kan 

utföras utan att först göra etiska överväganden. Vi har inte utfört en formell etisk 

prövning och enligt vår bedömning kan enhetscheferna inte ses som en särskilt utsatt 

grupp, däremot är det viktigt att vi genom studien varit noggranna med hur vi agerat 

under intervjuerna och på vilket sätt vi hanterat materialet. I en situation som enhetschef 

kan man befinna sig i en känslig position om det till exempel sägs negativa saker om 

andra chefer, personal eller organisationen i sig. Detta är något vi har tagit hänsyn till 

när vi valt vilket material vi ska använda. 

 

Individskyddskravet preciseras i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å., s.6). Vi har som 

tidigare nämnt skickat ut ett informationsbrev till intervjupersonerna där det framgår 

vilket syfte vår studie har och hur den kommer användas. Det framgår att deras 

deltagande är helt frivilligt, att de inte behöver svara på frågor om de inte vill och att de 

när som helst kan välja att inte delta. Vi har varit tydliga i informationsbrev och under 

intervjuerna att deras deltagande är frivilligt och därmed uppfyller vår studie både 

informationskravet och samtyckeskravet (Bilaga 1, Vetenskapsrådet u.å.). 

 

Intervjupersonerna har avidentifierats och benämns som ”intervjuperson 1, 2, 3…”. 

Materialet har förvarats på ett sätt som säkerställer att det inte har varit tillgängligt för 

obehöriga och materialet har endast använts av oss till vår studie, samt att vår 

handledare och examinator har haft möjlighet att ta del av materialet. Efter att 

examinationen av uppsatsen är klar kommer materialet raderas. Genom detta uppfylls 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet i vår studie (Vetenskapsrådet u.å.). 

 

5.6 Arbetsfördelning 

Vi har tillsammans diskuterat kring vilket forskningsområde vi valt och gemensamt 

formulerat både syfte och frågeställningar. Vi har var för sig sökt relevant fakta för vår 
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studie och delat upp läsningen av tidigare forskning, denna information har vi sedan 

diskuterat ihop. Intervjuerna har genomförts med oss båda närvarande och i viss mån 

har vi bestämt vem som ställer vilka frågor, däremot har följdfrågor varierat beroende 

på intervju. Transkribering av intervjuer har delats upp jämlikt emellan oss. All text har 

vi skrivit tillsammans och vi upplever att vi båda haft ett jämlikt inflytande på studien 

och det blir svårt att peka ut vem som har gjort vad i detta. Eftersom vi hela tiden satt 

ihop och arbetade på studien möjliggjorde det ständiga diskussioner kring studien vilket 

vi anser har höjt kvalitén, detta var särskilt tydligt när vi upplevde behovet att 

omformulera syfte och frågeställningar samt teoretisk ram. Vi upplevde det som 

givande att tillsammans diskutera hur vi kunde lösa det på ett bättre sätt och att detta i 

slutändan gav vår uppsats en tydligare röd tråd och intressanta infallsvinklar.  

 

6 Resultat och analys 

I detta kapitel presenterar vi vår studies resultat och analys. Vi kopplar vårt resultat till 

valda teorier men även till tidigare forskning. Vi har valt att sätta resultat och analys i 

samma kapitel då vi anser att det gör texten mer sammanhängande och lättläst. Resultat 

och analys har vidare delats upp i teman som utgår från syfte och frågeställningar. 

Dessa teman är följande; möjligheter och utmaningar, förväntningar från olika håll, 

samt att tillgodose skälig levnadsnivå eller goda levnadsvillkor.  

 

6.1 Möjligheter och utmaningar 

Detta tema behandlar de förutsättningar som enhetscheferna upplever att de har och hur 

de resonerar kring vilka möjligheter eller utmaningar som förutsättningarna kan skapa. 

 

6.1.1 Förväntade arbetsuppgifter 

De flesta av intervjupersonerna, både inom äldreomsorgen och inom omsorgen av 

personer med funktionsnedsättning, hade svårt för att beskriva hur en vanlig arbetsdag 

kunde se ut för dem och menade att alla dagar är väldigt olika. Majoriteten av dem 

tyckte också att denna aspekt var en charm med jobbet, men att det också kunde vara en 

svårighet ibland, inte minst gällande att få gjort saker som behöver göras när andra 

saker dyker upp under dagen. I detta anser enhetscheferna att det är en viktig del i 

arbetet att ha möjlighet och förmågan att prioritera för att de ska hinna göra allt. 
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Jag kan nog inte ge några bra svar på vad jag gör under dagen riktigt. Därför 

att det är så märkliga saker man gör ibland. Att man tänker; men herregud, 

är det min uppgift? Och då börjar jag tänka såhär, ja, vems uppgift är det 

annars? Och då kan jag inte hitta någon annan som skulle ha den uppgiften 

och ja, då är det min uppgift. Då ligger det på mig i alla fall. (IP1) 

 

Jag tror att kommunhuset matar oss med massa grejer vi måste utföra och 

ibland tänker jag, är det verkligen det jag måste jobba med? (IP3) 

 

Angelöw, Jonsson och Stier (2015, s.50) menar att inter-rollkonflikter uppstår då en 

individs yrkesidentitet inte stämmer överens med hur förutsättningarna för dennes 

yrkesroll ser ut. Till exempel menar IP3 att hen hellre vill fokusera mer på sin personal 

och ”coacha” dem, men att ledningen ställer andra administrativa krav som hen inte 

upplever som viktigast. En annan intervjuperson, IP2, menar att det ibland kan vara 

svårt att se meningen med vissa möten eller andra arbetsuppgifter och därför kan kännas 

onödiga. Fenomenet som IP1 och flera andra intervjupersoner beskriver, att inte veta 

exakt vilka arbetsuppgifter som tillhör rollen, återkommer även i tidigare forskning. 

Detta beskriver både Sullivan (2016, s.54) och Wolmesjö och Gollungberg (2011, s.43) 

som någonting mellanchefer upplever som problematiskt, särskilt i samband med höga 

förväntningar från olika håll. Ytterligare ett exempel är att ett antal enhetschefer inom 

äldreomsorgen upplever att de idag är mer låsta vid sin dator som chefer än innan och 

att det är väldigt många system. IP3 undrar varför det finns så pass många system som 

hen måste arbeta i; ”[…] är det på grund av att de (förvaltningen) förväntar sig att jag 

kan lära mig tiotusen olika system, jag vet inte”. Den andra enhetschefen betonar att hen 

hellre spenderat mer tid ute i verksamheten bland sin personal än att hantera olika 

system på datorn. Även här finns det skillnader mellan de förväntningar som finns på 

enhetscheferna och vad de själva anser är viktigt i deras arbete, vilket skapar 

rollkonflikter (Angelöw, Jonsson & Stier 2015, s.50). Även Ekholms (2012, s.205) 

studie visar på att alla de olika arbetsuppgifterna som ska genomföras och de 

förväntningar som ska levas upp till från olika grupper kan orsaka rollkonflikter för 

cheferna. Enhetscheferna kan ibland tycka att deras arbete är otydligt i konturerna, men 

också i de förväntningar som finns på vad de kan tänkas behöva göra i sin yrkesroll. 
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Den lösning de flesta av enhetscheferna, både inom äldreomsorgen och inom omsorgen 

av personer med funktionsnedsättning, hade för detta var att prioritera sitt arbete för att 

kunna strukturera upp det. IP4 beskriver också vikten att låta sig själv ta raster och 

lunch, och hen menar att man hinner lösa många problem genom detta. Vidare betonar 

IP2 att hens jobb går ut på att ”man ska jonglera och man väntar ibland på vilken boll 

som ska komma ner och hur man ska hantera den” och anser att det viktigaste i detta är 

att minnas vem man som chef är till för. IP2 uttrycker att hen är till för sin personal och 

framförallt sina omsorgstagare. Trots att enhetscheferna måste utföra sina 

arbetsuppgifter har de alltså mandatet att välja hur och i vilken ordning det ska göras, 

vilket majoriteten av dem ansåg var väldigt viktigt. Detta går i linje med vad Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008, s.24) beskriver angående handlingsutrymme, att 

enhetschefen har möjlighet att tolka sina arbetsuppgifter och de ramar inom vilka de ska 

genomföras för att sedan själv bestämma hur de ska handla. Värt att belysa är också att 

detta enligt författarna även är ett ansvar och det gäller att enhetscheferna hanterar detta 

handlingsutrymme på rätt sätt, det vill säga att även om de kan prioritera och själva 

välja hur de ska strukturera sitt arbete ska ändå allting bli gjort. 

 

6.1.2 Närvarande chef 

Majoriteten av enhetschefer inom äldreomsorgen hade sina kontor tillsammans med 

personalen där de kunde möta sin personal mer eller mindre dagligen. Inom omsorgen 

av personer med funktionsnedsättning befann sig däremot enhetscheferna på kontor 

ifrån verksamheten där de satt tillsammans med andra enhetschefer. 

 

Jag tror inte att jag behöver vara med, de sköter sitt jobb själva. Jag tror att 

det är mycket frågor jag inte får, som jag inte behöver ha heller för de löser 

det själva på ett alldeles utmärkt sätt. (IP6) 

 

Det kan ju skapa en viss otrygghet för dem, […]. Hur det påverkas annars? 

Lite större möjlighet att inte behöva ge ett svar direkt till medarbetare, 

skulle jag nog säga. Kanske lite mer genomtänkt. (IP5) 

 

IP5 är en enhetschef för personlig assistans och har därför inte möjlighet att ha ett 

kontor i verksamheten, och hen beskriver både för- och nackdelar med detta. 

Intervjupersonen menar på att det kan skapa otrygghet för ny personal som kan uppleva 
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det som ett stöd att ha en enhetschef på plats, men att det ger hen som chef inte bara ett 

större andrum, utan även en möjlighet att kunna reflektera med kollegor. IP6 befinner 

sig även hen på ett kontor tillsammans med andra enhetschefer, och beskriver detta som 

positivt. Enhetscheferna inom omsorg för personer med funktionsnedsättning ansåg 

överlag att det fanns flera fördelar med att sitta ifrån verksamheten, även om ett antal av 

dem också menade att det kunde finnas svårigheter i att inte se allt som pågår i 

personalgruppen. Däremot menade de att även om de inte alltid får reda på konflikter så 

fort som de hade önskat förhindrar deras geografiska placering också att de blir 

inblandade i småsaker som egentligen enligt dem inte är deras ansvar. Samtliga 

enhetschefer inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning betonar ändå vikten 

av att vara tillgänglig i den mån det går för sin personal, antingen via mail eller också 

telefon, och att vara ute i verksamheten ofta. IP6 menar att personalen är bra på att lösa 

sina konflikter själva och att hen inte behöver vara på plats, dock anser hen ändå att det 

finns ett ansvar att hjälpa personalen att lösa det, men att det är personalens ansvar att 

reda ut själva konflikten. 

 

Så det är stora möjligheter för mig som sitter så nära min personal och att de 

också finns så nära, om man säger till exempel för att gå in och fika. Det är 

stora möjligheter för oss att faktiskt mötas och det är jättebra tror jag. Alltså 

för mig i mitt chefskap och för dem i sitt medarbetarskap att det är så. (IP1) 

 

IP1 har sitt kontor tillsammans med personalen och betonar genomgående vikten av ”de 

små mötena”, att kunna säga hej på morgonen och att sitta med personalen på raster. 

Hen uttrycker att även om hen träffar sin personal på arbetsplatsträffar och andra möten 

så är det enligt IP1 inte då hen kan se de problem som finns, utan det viktigaste anser 

hen är i ”de små mötena”. Trots att IP1 är så pass närvarande i sin verksamhet önskar 

hen mer synlighet utåt då hen tycker att ett bra sätt att arbeta som enhetschef är att 

finnas där och bekräfta personalen. IP1 menar också att det gör det möjligt att se 

konflikter i tid och kunna åtgärda dem skyndsamt, innan de har växt och blivit ett stort 

problem. 

 

I Ekholms (2012, ss.205, 209) studie menar både mellanchefer och personal att det är 

viktigt att chefen är geografiskt nära och tillgänglig, för inte bara personal utan även för 

omsorgstagare och anhöriga. Även Wolmesjö och Gollungberg (2011, s.49) menar att 
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det är viktigt för mellanchefer att föra dialog med personalen för att kunna starta de 

processer som utvecklar verksamheter. Vad resultatet visar på är att enhetscheferna på 

båda håll upplever att de kan göra detta, oavsett var de har sitt kontor någonstans. Det 

var väldigt olika åsikter kring detta, de flesta såg både för- och nackdelar med sin 

situation men alla intervjupersoner utom en uttryckte att de var nöjda med hur de är 

placerade idag. Den intervjuperson som inte var nöjd med sin geografiska placering är 

verksam inom äldreomsorgen och önskade att hen kunde ha sitt kontor tillsammans med 

sin personal. Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, s.95) menar att en yrkesroll för 

en och samma position, i detta fall enhetschef, kan se ut på många olika sätt beroende på 

personen som ska fylla rollen, dennes personlighet och erfarenheter. Det innebär enligt 

författarna ett handlingsutrymme för att själv tolka sin yrkesroll och göra den till sin 

egen (ibid., ss.95-96). Detta syns tydligt i frågan om geografisk placering, eftersom trots 

att enhetscheferna hade olika uppfattningar upplevde ändå alla utom en intervjuperson 

att de var nöjda med placeringen och att det var bra för både dem och deras chefsroll 

och för deras personal. 

 

6.1.3 Stöd från omsorgschef och kollegor 

De flesta av intervjupersonerna upplevde att de hade tillräckligt med stöd från sin chef, 

att denne fanns tillgänglig om enhetscheferna behövde stöttning eller hjälp även om de 

inte träffar chefen dagligen. Även Larssons (2008, s.97) studie visar på att stöd från sin 

chef är väsentligt för mellanchefer. Även om ingen av intervjupersonerna uttryckte att 

de inte hade tillräckligt med stöd från chefen är deras uppfattningar kring stödet olika. 

 

Jag tycker att min chef finns när jag behöver henne. Och ja, jag tänker också 

att det är mitt eget ansvar. Jag tror att jag har kollegor som väntar på att 

chefen liksom ska höra av sig. Jag kan ju höra när kollegor säger ’ja, chefen 

hör ju aldrig av sig’, nej, tänker jag. Sitter du där och väntar på det så får du 

nog vänta, där tycker jag att man har ett eget ansvar. (IP4) 

 

Detta är ett citat som visar på att enhetscheferna inom kommun X eventuellt har olika 

förväntningar på den yrkesroll som är omsorgschef. Precis som Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008, s.95) beskriver ser en yrkesroll olika ut beroende på vem som fyller 

den, vilket också betyder att individer kan ha olika uppfattningar om vad en yrkesroll 

innebär även om det inte nödvändigtvis är den yrkesroll de själva innehar. IP4 tolkar 
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omsorgschefens och sin egen yrkesroll och lägger ansvaret på sig själv att höra av sig 

till omsorgschefen om hen behöver hjälp, men hen upplever inte att alla kollegor har 

samma uppfattning. En annan intervjuperson inom äldreomsorgen svarar både ja och 

nej på frågan och uttrycker att stödet finns men att det ändå kan vara svårt att driva 

igenom saker och ting i en politisk organisation eftersom beslutskedjan är längre. 

 

Det som var utmärkande genom intervjuerna var att många av intervjupersonerna 

uttryckte att de upplevde ett stort stöd hos kollegorna och lade många gånger mer vikt 

på det stödet än det från chefen. Kollegorna uttrycktes som hjälpsamma i att reflektera 

och bolla idéer med, men också att ventilera om arbetet upplevs som stressigt eller 

frustrerande. IP7 och IP8 som hade delat ledarskap över sina verksamheter belyste i stor 

utsträckning hur bra de tyckte att detta arbetssätt var eftersom de kunde hjälpa varandra 

i stor utsträckning. 

 

Den stora fördelen är ju både att vi har varandra för att kunna stötta 

varandra men även för att ersätta varandra och stötta upp om det är 

någonting. (IP7) 

 

IP8 håller med och tillägger: 

 

Det är mycket saker vi gör, IP7 och jag, som jag vet att hade jag varit själv 

så hade jag aldrig orkat dra alla de tårtorna. 

 

IP7 och IP8 beskriver också att en av fördelarna med delat ledarskap är att det är lättare 

för omsorgspersonalen eller andra att få tag i dem eftersom de är två som har samma 

ansvarsområde. De beskriver att om någon vill få tag i dem går det oftast att nå 

åtminstone en av dem. Både enhetschefer och omsorgspersonal i Ekholms (2012, s.205) 

studie menar att en av de viktigaste kvalitéerna hos en enhetschef är att vara tillgänglig, 

inte bara för omsorgspersonal och för att ge feedback, utan även för omsorgstagare och 

deras anhöriga. Payne (2015, s.318) och Angelöw, Jonsson och Stier (2015, s.47) menar 

att en roll alltid har en uppsättning förväntningar kopplade till sig. Eftersom IP7 och IP8 

har delat ledarskap som enhetschefer kan de också hantera förväntningarna som finns på 

dem tillsammans. 
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Många av intervjupersonerna uttryckte ett stort förtroende för sin chef, men det 

tydligaste stödet som framgick i de allra flesta intervjuer var stödet från andra 

enhetschefer. IP2 uttrycker att när hen behöver hjälp med något hittar hen den som är 

bäst på det; ”vem är bra på schema, vem är bra på att strukturera möten och då går jag 

till dem”. Det som blir intressant är att enhetscheferna själva har handlingsutrymme att 

välja vem de vill stötta sig emot och vem som kan hjälpa dem. 

 

6.1.4 Konklusion 

Resultatet visar att det uppstår rollkonflikter hos enhetscheferna när deras yrkesidentitet 

inte stämmer överens med hur villkoren för deras yrkesroll faktiskt ser ut. Detta uppstår 

när deras arbetsuppgifter är oklara och när de anser att andra förväntar sig att de ska 

utföra någonting när de själva upplever att något annat är viktigare. En generell metod 

för att hantera oklara arbetsuppgifter och olika förväntningar menar enhetscheferna är 

att kunna prioritera, och de menar att det finns ett visst utrymme för dem att bestämma 

hur de ska utöva sin roll. I diskussionen kring geografisk placering blir det tydligt att de 

olika intervjupersonerna tolkar sin yrkesroll på olika sätt, och har handlingsutrymmet att 

göra detta. 

 

6.2 Förväntningar från olika håll 

I detta tema belyser vi hur enhetschefer ser på de olika förväntningar som finns på dem 

och hur det kan forma deras rollutövning. I tidigare forskning har vi nämnt ett flertal 

aktörer som finns runt en enhetschef och som har olika förväntningar på dem men det vi 

lyfter fram i vårt resultat och analys är de aktörer som enhetscheferna själva lyft upp 

och anser spelar en stor roll i deras arbete. 

 

6.2.1 Mål och uppdrag från förvaltningen och politiker 

Ekholm (2012, s.204) belyser att enhetschefens roll är att implementera politiska beslut 

i sin verksamhet och att kommunicera till de i verksamheten vilka värderingar som 

finns. Samtliga enhetschefer berörde omsorgsförvaltningen och politiker som aktörer, 

men de hade olika sätt att handskas med förväntningarna. Alla intervjupersoner menar 

på att det som politikerna säger måste följas, men intervjupersonerna har olika strategier 

och vissa av dem väljer att finna egna lösningar inom de regler och ramar som finns. 
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[…] man får vända lite på reglerna. Det ser för jäkligt ut hemma hos någon 

och då får man väl skicka dit en undersköterska med extrajobb för att städa 

lite för att det ska se lite mer drägligt ut. Man får bända lite. (IP2) 

 

Intervjupersonen ifråga talar om de riktlinjer som finns från kommunen om hur ofta en 

omsorgstagare ska få hjälp med städning, förutsatt att det inte gäller särskilda 

omständigheter. Här menar hen att det ibland inte räcker och att hen känner att hen som 

enhetschef har ett ansvar att göra någonting åt det eftersom möjligheten finns. Detta är 

enligt Evans och Harris (2004, s.888) ett sätt att vidga sitt handlingsutrymme genom att 

göra en viss tolkning av de ramar som finns. IP2 vet vilka riktlinjer som gäller, men 

också att hen har möjlighet att göra en egen bedömning och sedan skicka ut en 

undersköterska för att städa extra hos omsorgstagaren, eftersom hen har ett ansvar 

gentemot denne. Wolmesjö och Gollungberg (2011, s.45) betonar att det är politikernas 

ansvar att formulera policys och mål, men att dessa ständigt förändras eftersom 

politikerna byts ut genom val. Kommun X har i detta fall innan haft en annan policy där 

omsorgstagarna fick hjälp med städning oftare än vad de får nu, vilket kan innebära att 

enhetscheferna ser resultatet av denna policyändring på ett annat sätt än politikerna och 

förvaltningen. 

 

Ett antal av intervjupersonerna, fördelade mellan äldreomsorgen och omsorgen av 

personer med funktionsnedsättning upplevde dock att det politikerna eller förvaltningen 

begärde var någonting som de inte kunde påverka.  Svensson, Johnsson och Laanemets 

(2008, ss.17,24) betonar att den anställde alltid är styrd av lagar, regler och riktlinjer, 

däremot menar Evans och Harris (2004, ss.888, 889) att man kan välja att tolka dem på 

olika sätt. Författarna menar att handlingsutrymme även innefattar friheten att inte 

utnyttja tolkningsmöjligheten och genom detta begränsa sitt handlingsutrymme. Att 

säga att man inte kan påverka kan vara ett sätt att inte behöva ta svåra beslut om man 

tror att det kan leda till att man får skulden för att beslutet inte har tagits på rätt sätt. 

 

Många av intervjupersonerna uttrycker ändå att det är bra att det finns övergripande mål 

från förvaltning och politiker eftersom det inte ska vara skillnader i omsorgen mellan 

olika enheter. Däremot fanns det åsikter kring att förvaltningen och politiker inte förstod 

hur verksamheterna såg ut ”i verkligheten”, även om flera intervjupersoner uttryckte en 
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upplevelse av att det fanns en nyfikenhet och ett intresse hos dem att veta mer om 

verksamheterna. 

 

Det är inte alltid verklighetsförankrat (det politiska styret). Det är ju 

tjänstemännen som jobbar i organisationen och ser vilka följder som blir och 

så. Sen är det ju personer som kanske inte har koll på alla frågor, utan de är 

generella. […]. Ibland blir det bra och ibland blir det mindre bra. (IP5) 

 

Enhetscheferna är styrda av de organisatoriska ramar som finns och har ett 

uppdrag gentemot förvaltningen och politiker, men även gentemot verksamheten 

och dess omsorgspersonal och omsorgstagare. Det kan uppstå en rollkonflikt när 

enhetschefen måste utföra ett uppdrag från förvaltningen som är baserat på 

någonting som enhetschefen inte anser fungerar i verkligheten och praktiken 

(Angelöw, Jonsson & Stier (2015). Detta kan också kopplas till det dilemma som 

Svensson, Jonsson & Laanemets (2008, ss.95-96) beskriver, att organisationens 

uppdrag inte stämmer överens med omsorgstagarnas behov. 

 

6.2.2 Önskemål och förväntningar från medarbetarna 

Vad de flesta av enhetscheferna lyfte fram mest var att de kände ett ansvar för sin 

omsorgspersonal, för att lyfta deras behov och åsikter till högre ledning så att 

medarbetarna kan utföra sitt arbete och må bra. 

 

De kommer och droppar in på ett annat vis. Och det kan naturligtvis vara 

jobbigt, därför att jag har mycket att göra, men då får jag också kanske 

stänga min dörr och säga att jag kan inte nu. Och det kan jag ju säga redan 

på morgonen att idag kommer jag att sitta med det och det arbetet, 

jättetacksamt om ni inte stör mig i onödan, jag kommer ut och fikar, ta det 

med mig då. (IP1) 

 

I början av citatet refererar intervjupersonen till då hen inte satt i direkt anslutning till 

personalen och menar på att medarbetarna kan ”droppa in” nu när hon sitter närmre. 

Hen beskriver ändå att personalen kan ta väldigt mycket tid och att det kan vara jobbigt 

att bli störd när hen planerat att göra andra arbetsuppgifter. Detta kan tolkas som en så 

kallad inter-rollkonflikt när medarbetarna förväntar sig att IP1 ska finnas tillgänglig om 
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det är någonting de vill prata om, samtidigt som IP1 vet att hen har arbetsuppgifter som 

måste slutföras. Här finner hen en lösning genom att tydligt kommunicera och göra det 

tydligt för personalen att hen kommer att lyssna, men att hen måste göra någonting 

först, på så sätt kan hen leva upp till förväntningarna. Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) menar att det måste finnas ett handlingsutrymme eftersom allt inte 

kan styras av organisationens ramar, i detta fall ger det IP1 möjlighet att själv göra en 

lösning som passar just hen och situationen, istället för att ha ett strikt sätt att lösa det 

på. 

 

Det var jag som chef, hon ville inte, men jag som chef sa: du måste. (IP2) 

 

IP2 beskriver en situation då ingen av medarbetarna ville utföra en arbetsuppgift, men 

att den måste utföras. Hen kollade då vem av medarbetarna som hade tid och delegering 

för uppgiften och sa att hon ska göra det, även om hon inte ville. Hen menar att man 

måste kunna sätta ned foten och bestämma för att de ska komma igenom en situation, 

och i detta fall behövde arbetsuppgiften utföras hos omsorgstagaren. Medarbetarna kan 

ha en förväntan att IP2 ska finnas till för deras skull och IP2 förklarar vikten av att vara 

rättvis mot personalen, men i detta fall var hen tvungen att ”tvinga” någon att utföra 

arbetsuppgiften, detta för att i hens yrkesroll ingår det att omsorgstagarens behov måste 

uppfyllas även om medarbetarna inte är villiga. Larsson (2008, s.9) menar att 

enhetschefen har ett ansvar för att omsorgstagarnas behov tillgodoses, men också att 

medarbetarna har en bra arbetsmiljö. IP2 väljer inte bara ut en omsorgspersonal, utan 

ser till att det är någon som har tid och har delegering. 

 

IP8 upplever att medarbetarna ibland vill ha någon ”som slår näven i bordet och talar 

om ’däråt’”, men att hen tror att de bara vill det för att ha någon att skylla på i gruppen 

när de är missnöjda. IP8 menar att det då är bättre att coacha och fråga vad 

medarbetarna behöver för att göra en viss sak. IP2 sätter ned foten för att det inte fanns 

ett annat sätt att lösa situationen på, och de flesta av intervjupersonerna är eniga om att 

det är viktigare att guida och stötta än att ”peka med hela handen” som chef, även om 

det ibland är det som krävs av dem. Enhetscheferna har ett handlingsutrymme för att 

kunna sätta ned foten i olika situationer, vilket IP2 visar på är positivt när ett problem 

inte kan lösas på annat sätt. Med yrkesrollen följer enligt Svensson, Jonsson och 
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Laanemets (2008, s.95) ett antal rättigheter och skyldigheter. Som enhetschef finns en 

rättighet att bestämma, men också en skyldighet att uppfylla omsorgstagarnas behov. 

 

Är det så att nu har vi ett beslut och det här ska vi genomföra, att istället för 

att jag och IP8 har suttit och funderat ut att såhär ska vi göra för just den här 

verksamheten så involverar man dem (medarbetarna) i att nu är det det här 

beslutet och hur gör vi så att det blir bra här? […] Är man själv med och tar 

fram målen så är de ju också lättare och roligare att följa. (IP7). 

 

I detta citat instämmer även IP8 i vad IP7 säger. De menar att genom att arbeta på ett 

sätt som involverar medarbetarna i beslut och mål för verksamheten så undviker de i så 

stor mån som är möjligt att konflikter uppstår för att medarbetarna inte håller med. Som 

tidigare nämnt har enhetscheferna rättigheter att bestämma, men man kan hantera denna 

rättighet på olika sätt. Detta kan beskrivas som att IP7 och IP8 använder sitt 

handlingsutrymme och sina yrkesroller för att ge medarbetarna större 

handlingsutrymme i frågan, för att så många som möjligt ska vara med och påverka 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). De flesta av intervjupersonerna har ett 

liknande arbetssätt i samband med verksamhetsmål och väljer att arbeta med målen 

tillsammans med medarbetarna för att de ska passa just deras verksamhet. 

 

6.2.3 Konklusion 

Detta tema visar på olikheter i hur enhetscheferna utnyttjar sitt handlingsutrymme och 

sina tolkningsmöjligheter av de lagar och riktlinjer som styr deras rollutövande. Dessa 

riktlinjer kan dock kräva att enhetscheferna måste utföra ett uppdrag som förvaltningen 

eller politiker gett dem, men som de själva inte håller med om, vilket kan orsaka en 

rollkonflikt. Medarbetarna var en stor del av enhetschefernas arbete och det kunde 

ibland bli stressigt eller uppstå svårigheter. Detta är inte alltid aspekter som kan lösas 

genom riktlinjer och lagar utan enhetscheferna belyste det som positivt att de hade 

möjlighet att skapa egna lösningar för att hantera medarbetarna som passade just dem 

och deras verksamhet. Flera enhetschefer väljer att använda sitt handlingsutrymme och 

sin yrkesroll för att ge sin omsorgspersonal större utrymme i verksamheten, det finns en 

relation mellan enhetscheferna och omsorgspersonalen där de både ger och tar i sina 

roller. 
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6.3 Att tillgodose skälig levnadsnivå eller goda levnadsvillkor 

I detta tema behandlar vi hur enhetscheferna beskriver sitt arbete med att tillgodose 

skälig levnadsnivå eller goda levnadsvillkor, beroende på om de är yrkesverksamma 

inom äldreomsorgen eller omsorgen av personer med funktionsnedsättning. Ett mindre 

antal av intervjupersonerna hade yrkeserfarenhet inom båda områdena och därför har vi 

valt att fråga dem vilka skillnader de upplever mellan skälig levnadsnivå och goda 

levnadsvillkor. Vi betonar att deras svar inte är representativa, men vi har valt att 

diskutera kring deras upplevelser då de belyser en viktig skillnad mellan att jobba 

utefter LSS eller SoL. 

 

6.3.1 Verkställande av beslut 

Skälig levnadsnivå och goda levnadsvillkor finns båda reglerade i svensk lagstiftning, 

men exakt vilka insatser detta innebär och hur de ska utföras är däremot diffust och 

öppet för tolkning. IP2 belyser skillnader mellan kommun X och andra kommuner i hur 

de har valt att tolka skäliga levnadsvillkor, till exempel hur ofta städning ska ske eller 

om personalen ska följa med omsorgstagaren till sjukhuset eller inte. Som tidigare 

nämnt menar flera intervjupersoner att en fördel med en politiskt styrd verksamhet är att 

det blir jämlik omsorg för alla omsorgstagare, men eftersom lagen tolkas olika i olika 

kommuner kan det ändå se olika ut. Även bland intervjupersonerna som är verksamma 

inom omsorgen av personer med funktionsnedsättning fanns uppfattningen av exakt vad 

det innebär beror både på tolkning och på brukaren eller omsorgstagaren. 

 

Vad som är goda levnadsvillkor för det här barnet eller den här ungdomen 

eller vad tycker de här föräldrarna, det är ju ett ständigt pågående arbete. 

(IP8) 

 

IP8 och IP7 diskuterar detta med oss och varandra under intervjun och menar att till viss 

del måste det avgöras beroende på individen och dennes behov, även om det är lagstiftat 

och ska vara lika för alla. Detta gör de genom genomförandeplaner för att alla 

omsorgstagare ska få god omsorg och goda levnadsvillkor baserade på deras specifika 

behov och önskemål. Precis som Svensson, Johnsson och Laanemets (2008, s.24) 

betonar är enhetschefen trots sin frihet ändå styrd av lagar, men även om enhetschefer är 

verkställare och inte beslutstagare har de viss möjlighet i sitt handlingsutrymme att 

uttrycka sina åsikter kring insatserna. Ett mindre antal enhetschefer väljer att kringgå de 
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beslut som finns eftersom de finner det absolut nödvändigt för omsorgstagarens 

välbefinnande. Flera av intervjupersonerna menar också att det finns möjlighet att ha en 

dialog med den handläggare som skrivit beslutet, för att komma överens om vad som 

blir bäst för omsorgstagaren. Det kan också enligt flera av enhetscheferna behövas en 

dialog om en omsorgstagares behov förändras, antingen om de blir mindre eller större, 

vilket kan förändra hur omsorgen behöver se ut. Trots att det finns en policy i kommun 

X om hur lagrummen ska tolkas är det ändå individuellt när det skrivs 

genomförandeplaner och enhetscheferna har ett visst utrymme att göra tolkningar för att 

behoven ska uppfyllas hos omsorgstagarna i just deras verksamhet.  

 

IP7 och IP8 diskuterar kring de besparingar som krävs och menar att det är viktigt att 

bespara på rätt ställe. IP8 beskriver att ”det finns alltid saker man skulle kunna göra mer 

och bättre och annorlunda. Men att man är och tullar på de goda levnadsvillkoren… där 

är vi liksom inte”, vilket IP7 instämmer i. Larsson (2008, s.9) menar att det är 

enhetschefens uppgift att se till att omsorgens kvalité är god och att verksamheten är 

kostnadseffektiv. Flera intervjupersoner menar att även om besparingar ska ske, har de 

en viss möjlighet att påverka var i verksamheten besparingarna ska göras och hur målet 

ska uppnås. Detta gör att de har en större möjlighet att hålla verksamheten 

kostnadseffektiv samtidigt som omsorgen ändå håller en god kvalité, eftersom 

enhetscheferna själva kan se var i verksamheten det är möjligt att göra besparingar utan 

att det påverkar omsorgen negativt. 

 

6.3.2 Upplevda skillnader 

De intervjupersoner som hade yrkeserfarenhet inom båda områdena är idag verksamma 

inom äldreomsorgen och hade tidigare varit enhetschefer inom omsorg för personer med 

funktionsnedsättning. De upplevde vissa skillnader gällande skälig levnadsnivå och 

goda levnadsvillkor. 

 

Jag kan ju säga att ibland är man nästan hemma hos folk som inte behöver 

oss, medan i äldreomsorgen så skulle vi behöva vara där mer än vad vi är. 

Jag tycker också att det är betydligt tyngre för medarbetarna att jobba i 

äldreomsorgen så jag tycker att pengar är snedfördelade. (IP4) 
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Dessa skillnader kan styrkas med ett citat från en av enhetscheferna inom 

omsorgen för personer med funktionsnedsättning; 

 

Jag skulle säga att det är väldigt goda möjligheter att tillgodose goda 

levnadsvillkor. (IP5) 

 

IP4 beskriver att hen upplever att deras verksamhet uppfyller skälig levnadsnivå, men 

betonar att det generellt inom äldreomsorgen ibland kan vara svårt att tillgodose en 

skälig levnadsnivå för omsorgstagare eftersom det inte finns någon möjlighet, antingen 

på grund av otillräckliga ekonomiska resurser eller också brist på personal. IP5 

beskriver att de i hens verksamhet i största möjliga mån försöker att bemöta 

omsorgstagarnas önskemål och upplever att det finns goda möjligheter att göra detta. 

Handlingsutrymmet hos IP5 kan tolkas som stort ur hens synvinkel, eftersom hen 

upplever att det finns stora möjligheter och därmed tillräckligt med utrymme för att 

kunna tillgodose goda levnadsvillkor (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008, s.15). 

Situationen som IP4 befinner sig i kan beskrivas som en intra-rollkonflikt (Angelöw, 

Jonsson & Stier (2015, s.50). Organisationen och yrkesrollen sätter villkoren för hur hen 

ska arbeta, att hen ska verkställa beslut i en politiskt styrd verksamhet men 

handlingsutrymmet ger hen möjlighet att som professionell även se eventuella brister 

eller aspekter som hen vill förändra. IP4 uttrycker att hen anser att resurserna är 

snedfördelade, på så vis går det hen styrs av emot det hen själv tycker. 

 

6.3.3 Konklusion 

Enhetscheferna uttrycker att de har möjlighet att uttrycka sin åsikt kring de insatser som 

utförs i deras verksamhet även om de inte är beslutsfattare, ett handlingsutrymme för att 

uttrycka sin åsikt och se till att skälig levnadsnivå eller goda levnadsvillkor faktiskt 

uppfylls, som finns i deras yrkesroll som verkställare. Bland de intervjupersoner som 

har erfarenhet i att arbeta utefter både SoL och LSS fanns det en uppfattning om att 

resurserna är snedfördelade. Detta kan orsaka en rollkonflikt, eftersom enhetscheferna 

måste rätta sig efter de riktlinjer som gäller, trots att de som verksamma professionella i 

verksamheten kan ha en annan uppfattning. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel avslutar vi studien med en sammanfattning, avslutande diskussion samt 

förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

7.1 Sammanfattning 

Syftet med vår studie var att undersöka hur enhetschefer i sin position i mitten av 

organisationen ser på sin yrkesroll och dess möjligheter och begränsningar i ledarskapet 

över socialt arbete. Majoriteten av intervjupersonerna uttryckte att en av den största 

försvårande faktorn i att utföra deras arbete var den mängd av arbetsuppgifter som 

kunde dyka upp under dagen. Enhetscheferna förväntas få allt detta gjort, men det 

visade sig att de förväntningar som fanns på enhetscheferna inte alltid stämde överens 

med vad de själva ansåg ingick i deras yrkesroll, vilket kunde orsaka rollkonflikter. För 

att ändå kunna få gjort det som förväntades av dem ansåg de flesta av enhetscheferna att 

en viktig konst att kunna är att prioritera. Enhetscheferna ansåg också genomgående i 

intervjuerna att handlingsutrymmet att själva kunna bestämma hur och när de olika 

arbetsuppgifterna skulle utföras var något väldigt positivt i deras rollutövning. 

 

De flesta av intervjupersonerna uttryckte att de upplevde en förväntan på sig att vara 

tillgängliga som chefer, för medarbetarna och andra grupper. Alltså var detta en 

förväntan på deras yrkesroll som riktades både från andra grupper och från dem själva. 

Däremot fanns det delade åsikter mellan äldreomsorgen och omsorgen för personer med 

funktionsnedsättning kring vilken roll geografisk placering spelade. Samtliga betonar 

tillgänglighet och inom äldreomsorgen ansåg intervjupersonerna att det är viktigt att 

vara så nära personalen som möjligt och finnas där för feedback och stöttning, medan 

enhetscheferna inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning uttryckte att det 

fanns många möjligheter med att dela kontor med andra enhetschefer borta från 

verksamheten. Inom de båda områdena ansåg alla intervjupersoner utom en att deras 

geografiska placering idag var bra och möjliggjorde att de kunde göra ett bra arbete som 

chefer. En stor fördel som enhetscheferna inom omsorgen för personer med 

funktionsnedsättning lyfte fram med att dela kontorslokaler med kollegor var 

möjligheten att lösa problem tillsammans. Många intervjupersoner uttryckte hur viktigt 

stödet från kollegorna var och belyste detta mer än stödet från högre chef. Att kunna 

ventilera och bolla idéer med kollegor upplevde enhetscheferna som viktigt och 
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avlastande, speciellt de två enhetscheferna som hade delat ledarskap beskrev detta som 

oerhört positivt eftersom de kunde dela på arbetsuppgifterna på många sätt. Detta visade 

tydligt på hur olika individer fyller en och samma yrkesroll, enhetschef, på olika sätt. 

Att de tolkar sin yrkesroll på olika sätt visar också på det handlingsutrymme som ger 

dem denna tolkningsfrihet. 

 

I samband med geografisk placering hade enhetscheferna också olika sätt att hantera de 

förväntningar som medarbetarna ställer på dem; de enhetschefer som befann sig närmre 

personalen upplevde i större grad att de behövde hantera konflikter och irritation i 

personalgrupperna, medan enhetscheferna inom omsorgen för personer med 

funktionsnedsättning uttryckte att de inte behövde hantera mindre konflikter på samma 

sätt. Detta kan dels bero på att enhetscheferna har olika uppfattningar om vad deras 

yrkesroll innefattar och vad som är deras ansvar, men också att medarbetarna ställer 

olika krav på dem vilket i sig formar deras yrkesroll och handlingsutrymme. 

Enhetscheferna uttryckte också att de arbetade tillsammans med medarbetarna med till 

exempel att formulera verksamhetsmål, där de upplevde att det var positivt att ge 

medarbetarna mer inflytande över detta. Enhetscheferna väljer alltså att använda det 

handlingsutrymme som följer med deras yrkesroll för att ge medarbetarna större 

handlingsutrymme i vissa frågor.  

 

Samtliga intervjupersoner upplevde att politikernas uppdrag måste följas, men det fanns 

olika sätt bland enhetscheferna att hantera dem och de upplevde olika möjligheter att 

påverka. En del av enhetscheferna menade att det för det mesta var möjligt att ha en 

dialog och till viss del påverka, medan andra uttryckte att de rättade sig efter de 

politiska besluten och sedan arbetade mer med att se till att det fungerade så bra som 

möjligt i verksamheten. Det visar på skillnader mellan enhetscheferna angående hur de 

använder sitt handlingsutrymme, men även hur de tolkar sin yrkesroll. När enhetschefen 

måste utföra ett uppdrag som de inte håller med om kan det orsaka en rollkonflikt, men 

med tolkningsfrihet kan denne välja att vidga sitt handlingsutrymme och hitta en 

kompromiss. En eventuell rollkonflikt kan också lösas genom att välja att vara lojal mot 

en av grupperna, till exempel sin personal eller förvaltningen, även om enhetschefen 

inte håller med om uppdraget. Ett handlingsutrymme att påverka eller åtminstone kunna 

uttrycka sin åsikt kan göra att en rollkonflikt inte tycks uppstå; krav på besparingar från 

förvaltningen upplevdes som acceptabla eftersom enhetscheferna uttryckte att de hade 
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viss möjlighet att påverka var i verksamheten och när besparingarna ska ske. Det fanns 

intervjupersoner med erfarenhet inom både äldreomsorgen och omsorgen av personer 

med funktionsnedsättning, vilka uttryckte skillnader i hur skälig levnadsnivå och goda 

levnadsvillkor såg ut. I detta fall kunde det också uppstå en rollkonflikt i att styras av en 

politisk agenda som enhetschefen i detta fall inte höll med om. 

 

Utifrån studiens resultat och analys kan slutsatsen dras att enhetschefer många gånger 

möts av olika förväntningar på deras yrkesroll. Dessa förväntningar kan komma både 

från sig själva men även från grupper från olika håll i hierarkin, så som 

omsorgspersonal eller förvaltningschef och politiker. När olika förväntningar på 

enhetschefen och dennes roll inte stämmer överens uppstår rollkonflikter som 

enhetscheferna måste hantera. I deras yrkesroll finns även ett handlingsutrymme, vilket 

var viktigt och gjorde att deras rollutövande blev enklare och skapade möjligheter. 

Handlingsutrymmet gjorde också att i vissa situationer där det skulle ha kunnat uppstå 

en stressande rollkonflikt, upplevde enhetscheferna istället att situationen var rimlig 

eftersom de hade ett visst handlingsutrymme att påverka eller uttrycka sig.  

 

7.2 Avslutande diskussion 

Det är tydligt att det finns flera olika förväntningar på enhetscheferna och deras 

yrkesroll och att våra intervjupersoner ansåg att det var viktigt att kunna prioritera. 

Frågan vi ställer oss är hur och vad man ska prioritera för att ändå leva upp till alla de 

förväntningar som finns, även de som enhetscheferna har på sig själva och sin egen 

yrkesroll. I grund och botten tycks det handla om vad var och en av enhetscheferna 

anser är viktigt i just deras verksamhet, men att det inte alltid stämmer överens med 

förväntningar som andra grupper har. Det är i dessa fall, när förväntningarna inte 

stämmer överens, som det kunde uppstå rollkonflikter för enhetscheferna. Det kunde 

röra sig om att enhetscheferna hade andra uppfattningar om sin roll, men också att 

förväntningarna från till exempel omsorgstagare eller omsorgspersonal inte gick hand i 

hand med det som förvaltningen ansåg. Det som tycktes underlätta och som alla 

enhetschefer upplevde som positivt var i de fall det fanns handlingsutrymme att själv 

påverka och ta beslut. Detta utrymme fanns inte alltid och alla enhetscheferna upplevde 

inte utrymmet på samma sätt, eller använde det på samma sätt, men i det fall 

enhetscheferna upplevde att de fanns, och att det var stort nog, uttryckte de det som 

positivt för både dem och för verksamheten. 
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Då vi läst mycket tidigare forskning där det framgår ofta att en av de viktigaste 

aspekterna hos en chef tycker både enhetschefer och omsorgspersonalen är att finnas 

nära verksamheten för att kunna ge feedback och se personalen, förväntade vi oss att 

enhetscheferna inom omsorgen för personer med funktionsnedsättning hellre velat sitta 

närmre verksamheten, men de upplevde sin position som positiv. Det var mycket 

intressant att båda sidor var nöjda med sin geografiska position och att den underlättade 

för dem att leva upp till sin yrkesroll, trots att de befann sig i ”motsatta” situationer. Vi 

ställer oss frågan hur enhetscheferna inom omsorgen för personer med 

funktionsnedsättning prioriterar när de besöker verksamheterna, ska det vara rättvist och 

lika många besök på varje eller ska enhetschefen prioritera en verksamhet där det finns 

fler problem? Däremot uttryckte enhetscheferna som satt tillsammans med kollegor att 

det var skönt att inte bli inblandad i ”tjafs” som egentligen inte var en riktig konflikt, 

och frågan blir i vilken utsträckning enhetscheferna på plats kan undvika att dras in i 

och lägga tid på konflikter som kan anses vara banala. 

 

I kapitel 2.1 reflekterar vi kring Lindgrens (2012) begrepp mellanberoende och 

distribuerad kontroll. Detta använde vi inte för att analysera materialet, men vi upplevde 

ändå att det var intressanta begrepp att diskutera kring. Vi såg tydligt mellanberoendet, 

att enhetscheferna är beroende av stöttning från kollegor och högre chefer men även av 

personalen när de vill driva igenom viktiga frågor för verksamheten. Den distribuerade 

kontrollen tog form i att använda sitt eget handlingsutrymme för att ge andra, så som 

medarbetarna, större handlingsutrymme i vissa frågor. Detta motiverades med att det 

dels var enklare men även att det var positivt för verksamheten som helhet att 

enhetschefen inte tar beslut utan att gå genom medarbetarna.  

 

Vi förvånades över att ingen av enhetscheferna i allmänhet ansåg att deras 

arbetsbelastning var orimligt hög. Många beskrev att det i vissa perioder kunde vara 

mer intensivt, men att det ändå inte var någonting som gjorde dem missnöjda. Vi hade 

med tanke på vad som framgår i vår problemformulering (se kapitel 1) om 

enhetschefers pressade arbetssituation förväntat oss att intervjupersonerna skulle 

uttrycka en högre stress och tyngre arbetsbelastning än vad de gjorde. Vidare var det 

intressant att många upplevde stödet från kollegorna som mer avgörande än stödet från 

chefen. Vi talar mycket om yrkesroller och det blir därför tänkvärt att reflektera kring 
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om anledningen för detta är att enhetscheferna identifierar sig med varandra eftersom de 

har samma yrkesroll. Trots att enhetscheferna fyller sin yrkesroll på olika sätt, kan det 

kanske vara enklare att stötta sig på någon som sitter i samma sits och att man upplever 

att man får mer förståelse därifrån än från en högre chef som har en annan yrkesroll. Vi 

såg detta stöd särskilt tydligt hos enhetscheferna med delat ledarskap. 

 

7.3 Vidare forskning 

Eftersom det var väldigt tydligt att enhetscheferna upplevde stödet hos kollegorna som 

avlastande och positivt anser vi att det hade varit intressant att utföra vidare forskning i 

delat ledarskap och vad det hade kunnat göra för enhetschef som roll. I vår 

problemformulering framgår det att det idag är en överbelastning på enhetschefer, och 

våra intervjupersoner med delat ledarskap beskriver en stor lättnad i att kunna stötta och 

ersätta varandra samt att kunna dela upp arbetsuppgifter sinsemellan. Ytterligare 

forskning kring vad enhetschefer anser om delat ledarskap skulle kunna bidra till en 

eventuell lösning till den arbetsbelastning som finns. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Paula Krantz och Mia Svensson och läser vid socionomprogrammet på 

Linnéuniversitetet. Under våren skriver vi vårt examensarbete, en studie som behandlar 

ämnet hur enhetschefer hanterar sin arbetssituation. Syftet med studien är att nå en 

förståelse för hur enhetschefer i sin position i mitten av organisationen hanterar de krav 

som olika aktörer samt organisatoriska förutsättningar och mål ställer på deras arbete. 

Vi hoppas att denna studie ska leda till en större förståelse för enhetschefens komplexa 

situation och hur den kan hanteras. 

Vår önskan är att få intervjua dig som är enhetschef inom äldreomsorgen eller omsorgen 

av personer med funktionsnedsättningar och få ta del av dina erfarenheter. Vi önskar 

utföra intervjuerna under veckorna 15-16 och intervjuerna beräknas ta högst en timme. 

Under examensarbetets gång kommer vi att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Vi vill poängtera att ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja 

att inte vara med. Vi förhåller oss till det så kallade konfidentialitetskravet, vilket 

innebär att personuppgifter anonymiseras i examensarbetet. Informationen ni lämnar till 
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mailto:ms224df@student.lnu.se
mailto:peter.hultgren@lnu.se


  
 

VI 

Bilaga 2 Intervjuguide 

Intervjuguide 
Inledning: 

Vi vill påminna dig om att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan välja 

att avbryta ditt deltagande. 

Samtycker du till att vi spelar in denna intervju och använder materialet i vårt 

examensarbete? 

Bakgrund: 

 Ålder? 

 Utbildning? 

 Tidigare yrkeserfarenhet? 

 Hur länge har du arbetat som chef? 

Arbetssituation: 

 Kan du beskriva en vanlig arbetsdag för dig? – Vad underlättar och vad 

försvårar för att utföra dessa arbetsuppgifter? 

 Hur upplever du din arbetsbörda? 

 Hur nära är du till den praktiska verksamheten och hur ofta befinner du dig ”på 

plats”? 

 Upplevde du när du började som chef att du hade rätt 

förutsättningar/verktyg/kompetens för arbetet? 

 Vad tycker du är några av de viktigaste sakerna att tänka på som enhetschef? 

 Tycker du att det finns tydliga mål för vad din verksamhet ska uppnå (både satta 

från ledning och politiska mål)? Hur arbetar du med dessa tillsammans med 

andra grupper i verksamheten? 

Organisatoriska förutsättningar 

 Hur upplever du att kraven på dig från olika aktörer ser ut? 

 Vilka utmaningar ser du med att du har många grupper att förhålla dig till? 

 På vilket sätt tycker du att organisatoriska förutsättningar påverkar ditt arbete? 

 Behöver du utföra uppgifter/genomföra beslut som du inte håller med om, i så 

fall hur hanterar du dessa? 

 Om du är missnöjd med någonting eller inte håller med ledning eller kollegor, 

hur agerar du? 

 Till vilken utsträckning anser du att du kan påverka verksamheten, och vilka 

förutsättningar anser du finns eller bör finnas? 

 Anser du att det finns sätt för dig att stärka ditt inflytande i organisationen, i så 

fall vilka? Hur förhandlar du fram dina egna idéer? 

 Upplever du att resurserna minskar, i så fall hur påverkar det verksamhetens 

förmåga att uppnå målen för skälig/god levnadsnivå för omsorgstagarna? 

Aktörer 

 Hur arbetar du och din arbetsgrupp/ledning med uppfyllandet av skälig/god 

levnadsnivå för omsorgstagare? 

 Hur skapar du en god arbetsrelation med din omsorgspersonal? 

 Hur arbetar du för att få omsorgspersonalen delaktig i verksamheten? 

 Upplever du att samtliga aktörer har den kompetens och vilja som krävs, om 

inte, hur gör du för att arbetet ändå ska bli gjort och de ska få kompetensen? 

 Upplever du att du får tillräckligt med stöd från din chef/chefer? 



  
 

VII 

 Erbjuds du möjligheter för ytterligare utbildning kring ditt arbete och har du 

möjlighet att ge din omsorgspersonal ytterligare utbildning? 

 Hur stor roll upplever du att politiker spelar i den direkta verksamheten och 

vilka fördelar och nackdelar finns med rollen de spelar? 

 Hur skulle du beskriva arbetsklimatet mellan de olika aktörerna och dig själv? 

 Upplever du att du behöver medla mellan de olika aktörerna om deras åsikter 

inte stämmer överens? 

 Hur arbetar du för att göra så många ”nöjda” som möjligt med verksamhetens 

riktning? 

 

 


