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Abstract 
 

Authors: Tova Andréasson & Sofia Andersson  

 Title: Social work degree or other academic education that the employer considers equivalent 

- A quantitative study of first line managers' actions in elderly care. [Translated title] 

 Supervisor: Lars Sörnsen 

 Assessor: Kerstin Arnesson 

 

Previous research shows that first line managers in elderly care act in different ways and it 

can affect both employees and the elderly. The purpose of this study was to investigate why 

first line managers act differently in elderly care, by analyzing the relationships between 

education and first line manager's actions. We also wanted to investigate whether managers 

act on the basis of education or guidance documents. To achieve the purpose of this study, a 

quantitative approach was used. All first line managers in elderly care in Kalmar County, 

Blekinge County and Kronoberg County were given the opportunity to answer a survey 

online. We analyzed the answers by performing different analyzes with the program SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences). To analyze the results of the study, concepts of 

leadership and profession were used. The study concluded that the first line managers with 

social education acted more alike than other professions. It also showed that first line 

managers with more experience used guidance documents to a greater extent than first line 

managers with less experience.  
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Förord  
Vi vill framföra ett stort tack till alla enhetschefer inom äldreomsorgen som har tagit sig tid 

att besvara vår enkät, utan era kloka tankar och svar hade vi inte kunnat genomföra denna 

studie. Vi vill även rikta ett tack till enhetschefernas chefer som har stått för 

kommunikationen mellan oss och enhetscheferna, samt för ert tålamod med våra påminnelser. 

Ett särskilt tack till våra handledare som vi hade under den verksamhetsförlagda utbildningen 

hösten år 2017, vi är väldigt tacksamma för all värdefull kunskap ni som enhetschefer givit 

oss. Ett speciellt tack vill vi rikta till vår handledare Lars Sörnsen. Tack för ditt engagemang, 

vägledning och för att du delat med dig av värdefull kunskap i vårt arbete med SPSS. Utan 

din tålmodighet och humor skulle vi inte ha haft lika roligt under vårt uppsatsskrivande, även 

om dina handskrivna anteckningar kunde få oss att rycka av oss håret stundtals. Vi får även ta 

tillfället i akt och tacka varandra för ett gott samarbete och för att vi stöttat varandra, samt haft 

tålamod och förståelse inför varandra. Genom öppen kommunikation och högt i tak har denna 

uppsats utvecklats på ett intressant och givande sätt. 

 

Tova Andréasson & Sofia Andersson 
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1.1 Problembakgrund och problemformulering 
Statistik visar att bristen på utbildade socionomer har ökat de senaste tio åren. Den mest 

drastiska ökningen har skett sedan år 2013. År 2016 ansåg nio av tio arbetsgivare att 

socionomer var en bristvara (SCB 2016). En sökning på arbetsförmedlingens hemsida i 

skrivande stund visar att cirka 1500 arbetsgivare eftersöker enhetschefer inom olika områden i 

socialt arbete (AF 2018).   

 

Ett område där bristen på socionomer är extra stor är inom äldreomsorgen. Höglund (2016) 

lyfter att under en rekrytering i Mariestads kommun, uppgav arbetsgivaren att det fanns en 

tydlig dragkamp om utbildade socionomer till enhetschefspositionerna inom äldreomsorgen. 

Bristen på enhetschefer inom just äldreomsorgen märks av i hela Sverige menar Höglund 

(2016). Behovet av att rekrytera enhetschefer till äldreomsorgen har ökat och kommer 

fortsätta öka på grund av pensionsavgångar och den stora konkurrensen vid rekrytering av 

enhetschefer (Arenius 2016). Vi har genomfört en egen förinventering för att få kunskap om 

vilken utbildning som är önskvärd bland arbetsgivarna. Resultatet visade att sex av sju 

kommuner i Kalmar län söker personer med socionomutbildning eller annan 

akademisk/adekvat utbildning som bedöms likvärdig. Trots att arbetsgivarna uttrycker att de i 

första hand söker socionomer, visar det sig att endast 40 % av enhetscheferna inom 

äldreomsorgen i Kalmar län är socionomer. Det låga antalet anställda socionomer kan tänkas 

bero på den rådande bristen på socionomer och att det inte ses som attraktivt att arbeta inom 

äldreomsorgen.  

 

Forskning säger att under 2000-talet har kraven på enhetschefer inom äldreomsorgen ökat 

(Wolmesjö, 2005). Rollen som enhetschef är väldigt komplex och kräver stor kunskap för att 

kunna balansera krav och förväntningar från omsorgstagare, medarbetare, kollegor, 

överordnade och politiker (Henrikson & Wennberg 2011). Enhetschefers ledarskap påverkar 

arbetskulturen och ett bra ledarskap skapar utvecklingsmöjligheter och ökar välbefinnandet 

hos medarbetare och omsorgstagare (Jeon, Melyn & Chenowth 2010). Enhetschefer behöver 

vara självständiga i sin yrkesroll, fatta snabba beslut och göra individuella bedömningar 

(Johnsson, Laanemets & Svensson 2008). Hjalmarson, Norman och Trydegård (2004) 

påpekar att enhetschefer inom äldreomsorgen har olika arbetssätt och agerar olika. De menar 

att det beror på vilken typ av kompetens enhetscheferna besitter. Forskningen säger också att 

användningen av styrdokument bli mer frekvent bland offentliga organisationer. 
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Styrdokument kan minska kravet på akademisk utbildning och motverkar individuella 

ageranden (Johnsson, Laanemets & Svensson 2008). 

 

Den rådande bristen på socionomer och enhetschefer inom äldreomsorgen, kan tänkas leda till 

att arbetsgivare anställer personer med annan utbildning istället. Wolmesjö och Gollungberg 

(2011) menar att kraven på framtidens ledningsgrupper inom äldreomsorgen kommer fortsätta 

att öka. Författarna menar att de framtida kraven innefattar krav på akademisk utbildning och 

kunskap om den offentliga sektorns sociala arbete. Det lämnar oss med frågan - varför är inte 

arbetsgivarnas krav, på utbildade socionomer med kompentens inom just den offentliga 

sektorns sociala arbete, hårdare vid rekryteringar? Betyder den stora variationen av 

utbildningsbakgrunder och det låga antalet anställda socionomer att arbetsgivarna inte är 

medvetna om forskningsläget? Forskningens syn på det ökande kravet på kompetens i socialt 

arbete hos enhetschefer och den stora variationen av utbildningsbakgrunder, ger oss farhågor 

kring att eventuella felrekryteringar kan leda till mindre bra beslut och val av agerande. Det 

kan få konsekvenser för medarbetare, omsorgstagare, anhöriga eller samverkande kollegor. 

Johnsson, Laanemets och Svensson (2008) förklarar att socionomer utbildas för att kunna 

hantera handlingsutrymme och göra individuella bedömningar i komplexa situationer. 

Författarna uttrycker att det finns en stor risk att den växande användningen av styrdokument 

standardiserar hur enhetscheferna agerar. Wolmesjö och Karlsson (2016) lyfter en 

kunskapslucka och menar att det krävs fortsatt forskning genom vinjetter, som är frågor 

utformade av uppdiktade fall där värderingar ställs emot varandra, genom olika 

svarsalternativ. Författarna menar att vinjetter kan förklara hur yrkesverksamma agerar utifrån 

sina värderingar. Brante (2014) menar i sin tur att utbildning ger yrkesgrupper samma 

värderingar och kompetens. Med utgångspunkt i författarnas resonemang kan vi tänka att 

olika utbildningar mynnar ut i olika typer av ageranden hos de yrkesverksamma. Enhetschefer 

har ett stort handlingsutrymme och en tydlig maktposition, vilket vi anser ställer höga krav på 

att agera rätt. Därför vill vi genom en kvantitativ studie, innehållandes vinjettfrågor, utforska 

om utbildning påverkar hur enhetschefer agerar i olika fall. Äldreomsorgen är en av 

samhällets större välfärdstjänster. Vi anser att det är väsentligt att enhetschefer har rätt 

utbildning eftersom de ansvarar för att kontrollera, granska, följa upp och utveckla den vård 

och omsorg vi ger till våra äldre. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka varför enhetschefer inom äldreomsorgen agerar olika 

och om det finns ett samband mellan agerandet och deras utbildning. Vi vill uppnå detta 

genom att analysera skillnader i enhetschefernas ledarskap och prioriteringar, samt utifrån om 

enhetschefer agerar med utgångspunkt i utbildning eller kommunala styrdokument. 

 

1.3 Frågeställningar 
1. Hur prioriterar enhetschefer med olika utbildningar sin arbetstid?  

2. Hur agerar enhetschefer i verklighetsförankrade fall och finns det något samband 

mellan agerandet och enhetschefernas utbildning?   

3. Hur kan begreppet ledarskap förklara enhetschefers ageranden? 

4. Till hur stor del använder enhetschefer kommunernas styrdokument och till hur stor 

del använder de den teoretiska kunskapen från sin utbildning i uppdiktade fall? 

 
1.4 Definitioner av begrepp i studien  
I denna studie använder vi begreppet enhetschef, som syftar till första linjens chefer inom 

äldreomsorgen, det vill säga den närmsta chefen för undersköterskor och vårdbiträden. En 

enhetschef har ingen chef under sig. Ordet utbildningsbakgrund syftar till vilken utbildning 

respondenterna i studien har. Med akademisk utbildning menar vi en utbildning med examen 

från ett universitet eller högskola. Styrdokument menas som kommuners förtydliganden, 

riktlinjer och policys. Det är dokument som förklarar hur och varför enhetschefer ska ta vissa 

beslut.  En utbildningsgrupp i studien heter "Social utbildning" och är ett samlingsbegrepp för 

socionomer, de med social omsorgsutbildning och de med socialpedagogisk utbildning. I 

tidigare forskning lyfts begreppet handlingsutrymme. Johnsson, Laanemets och Svensson 

(2008) skriver att socialarbetares uppdrag formas av olika organisationer och att deras 

handlingsutrymme är deras frihet att agera inom organisationens ramar. Ett annat begrepp 

som kan vara viktig att förstå i studien är deprofessionalisering eller avprofessionalisering. 

Meeuwisse, Sunesson och Swärd (2006) menar att deprofessionalisering betyder minskad 

akademisering och att uppdrag tas över av outbildade. Studiens begrepp vinjetter kan 

förklaras som ett sätt att ställa frågor på, för att se hur professionella agerar i uppdiktade fall. 

Dessa fall är korta historier som karaktäristiskt beskriver en person, ett skede eller en situation 

(Jergeby 1999). 
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1.5 Uppsatsens disposition 
I det kommande kapitlet kommer vi presentera en forskningsöversikt kring vårt ämne. 

Kapitlet är indelat i teman, som vi presenterar i inledningen till kapitlet. I anslutande kapitel 

redogör vi för våra teoretiska begrepp. Vi har valt att använda professions-och 

ledarskapsbegreppet. Uppsatsens nästa kapitel är vårt metodkapitel. Här redovisas vårt val av 

kvantitativ forskningsmetod. Vi beskriver också hur vi genomfört vår studie, bland annat hur 

vi har gått till väga med vår datainsamling och hur vi har tänkt när vi har analyserat vårt 

material. I resultat-och analyskapitlet presenterar vi de relevanta svaren vi fått genom vår 

datainsamling. I kapitlet analyserar vi också materialet utifrån våra teoretiska begrepp. 

Avslutningsvis finns vår slutdiskussion. Här diskuterar vi centrala resultat, besvarar våra 

frågeställningar och tar ställning till vårt val av metod och teoretiska begrepp. I 

slutdiskussionen ger vi avslutningsvis förslag till fortsatt forskning.  
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2 Tidigare forskning  
I detta avsnitt redovisar vi tidigare forskning inom ämnena – utbildning, styrdokument, 

handlingsutrymme och ledarskap. Avsnittets disposition är teman utifrån nedanstående 

forskningsgrenar. Första grenen är betydelsen av akademisk utbildning inom socialt arbete. 

Den andra grenen är det sociala arbetets profession och möjlig deprofessionalisering i 

förhållande till styrdokument/standardiserade manualer. Enhetschefers handlingsutrymme och 

etiska dilemman i relation till olika styrdokument är forskningsöversiktens tredje gren. Den 

fjärde grenen är kompetens och ledarskapstyper hos enhetschefer inom äldreomsorgen. 

Utbildningens betydelse för enhetschefers värderingar är forskningsöversiktens femte gren.  

 

2.1 Betydelsen av akademisk utbildning inom socialt arbete  
Johnsson, Laanemets och Svensson (2008) skriver om bedömningar i socialt arbete och varför 

professionen socionomer har legitimitet i sin yrkesroll. En socionom hanterar människors liv, 

deras rättigheter och värnar om deras välbefinnande, samtidigt som deras funktion också är 

kontrollerande. Yrkesrollen kräver bedömningar som sker mellan det offentliga och det 

privata och som är starkt präglade av politiken. Socionomer är länken till samhällets utsatta 

människor, vilket gör dem dels till organisatoriska representanter, men också den som 

bedömer, nekar eller tillgodoser människors olika behov. Socionomers uppdrag bottnar i att 

på olika sätt fördela samhällets resurser, utifrån lagar och riktlinjer. Eftersom lagar och 

riktlinjer som gäller människor inte alltid är detaljstyrda, uppstår ett handlingsutrymme. 

Socionomers utbildning präglas av att förstå komplexiteten i att arbeta med människor, samt 

att hantera det handlingsutrymme som uppstår. Bedömningar och agerande inom socialt 

arbete är beroende av hur socionomer använder sitt handlingsutrymme. Akademisk utbildning 

enligt ovanstående är anledningen till varför socionomer har legitimitet att hantera 

yrkesrollens handlingsutrymme och de dilemman som kan uppstå när yrkesverksamma 

hanterar och beslutar om människor och deras liv (Johnsson, Laanemets & Svensson 2008). 

 

2.2 Det sociala arbetes profession och möjlig deprofessionalisering i 

förhållande till styrdokument/standardiserade manualer 
Johnsson, Laanemets och Svensson (2008) påpekar att det krävs god kompetens för att göra 

bedömningar som socionom. För att göra bedömningar krävs autonomi, det vill säga att man 

är självständig i sitt arbete som i sin tur kräver ett handlingsutrymme. Författarnas avhandling 
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bottnar i att belysa problematiken mellan stor autonomi och motsatsen - starka organisatoriska 

riktlinjer och styrdokument för hur socialarbetare ska bedöma och agera. Organisationers 

styrdokument kan bidra till att yrkesverksamma socionomer arbetar efter standardiserade 

metoder och därför minskar deras handlingsutrymmet. Denna standardisering kan bidra till en 

deprofessionalisering, vilket kan minska kravet på akademisk utbildning inom det sociala 

arbetet (Johnsson, Laanemets & Svensson 2008). 

 

I äldrecentrums rapport (2004) skriver Hjalmarson, Norman och Trydegård att styrdokument 

innefattar bland annat lagar, avtal, politiska beslut, riktlinjer, tillämpningsanvisningar och 

delegationsordningar. Författarna menar att styrdokument tillsammans med ekonomiska 

förutsättningar utgör spelregler och att grunden till enhetschefernas uppdrag skapas inom 

dessa spelreglers ramar. I rapporten beskriver Hjalmarson, Norman och Trydegård (2004) att 

enhetschefers uppfattning kring deras uppdrag och specifikt deras styrdokument är olika. En 

del anser att uppdraget saknar en arbetsbeskrivning och en del anser att verksamhetsmålen 

beskriver deras uppdrag. När det gäller kommuners styrdokument anser vissa enhetschefer i 

rapporten att dessa är ett bra stöd i arbetet, medan vissa tycker att styrdokumenten är svåra att 

tolka och förstå. Många enhetschefer poängterar att förvaltningens stödfunktioner är ett bra 

komplement om det uppstår problem vid tolkning av, eller agerande utifrån styrdokumenten. I 

rapporten beskriver vissa enhetschefer också att styrdokumenten är tydliga, men att de har 

stor frihet att kunna påverka inom spelreglernas ramar (styrdokument + ekonomiska 

förutsättningar) (Hjalmarson, Norman & Trydegård 2004). 

 

2.3 Enhetschefers handlingsutrymme och etiska dilemman  

i relation till olika styrdokument 
Wolmesjö och Richard (2010) har gjort en studie med syftet att svara på hur enhetschefers 

förutsättningar att hantera etiska dilemman ser ut inom socialt arbete och polisyrket. För att 

kunna svara på detta gjorde författarna en dokumentanalys på lagar, förordningar och etiska 

koder inom båda yrkesområdena. I dokumenten för etiska frågor uttrycks orden kan, bör och 

måste/skall. En skillnad mellan yrkena är att i polisens dokument står måste eller skall och i 

socialarbetarnas står det kan eller bör. Detta betyder att trots att lagen säger samma sak så ger 

organisationernas styrdokument socialarbetare ett större handlingsutrymme än poliser vid 

beslutsfattning i etiska dilemman (Wolmesjö & Richard 2010).   
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Wolmesjö och Richard (2010) uttrycker att enhetschefer har en position mellan olika 

organisationsnivåer. Detta betyder att enhetschefer har etiska koder, riktlinjer och föreskrifter 

att förhålla sig till gentemot ledningen. Samtidigt som enhetschefer i sitt handlingsutrymme 

också är förhandlare mellan organisationsnivåerna, det vill säga mellan medarbetarna och 

organisationens ledning. Enhetschefers beslut kan påverka medarbetarnas liv. Detta betyder 

att etiska dilemman uppstår i enhetschefers handlingsutrymme och på grund av deras ansvar 

gentemot alla nivåer (Wolmesjö & Richard 2010).  

 

Wolmesjö och Richard (2010) menar att första linjens chefer (enhetschefer) inom socialt 

arbete hanterar fler etiska dilemman nu än tidigare i sin yrkesroll. Författarna skriver att det 

har skett en förändring i enhetschefernas uppdrag som innebär att chefskapet har gått från 

ledarskap till ledning och från en operativ roll till en mer strategisk. Wolmesjös och Richards 

(2010) hypotetiska orsaksförklaring till ovanstående förändring är att new public management 

(NPM) har implementerats i människobehandlade organisationer. Inom NPM ligger fokus på 

ekonomiska normer och värderingar snarare än i demokratiska värden. Författarna förklarar 

vidare att etiska dilemman som berör enhetschefer bottnar i olika motsägelser. Utifrån det 

resonemanget i relation till NPM så förklarar Wolmesjö och Richards (2010) att det borde 

betyda att många av enhetschefers etiska dilemman kan orsakas av motsägelser mellan 

ekonomi och demokratiska värderingar i lagar och förordningar.  

 

Ingrid Karlssons (2006) avhandling berör ämnet - arbetsledares handlingsutrymme och 

handlingsfrihet inom äldreomsorgen. Avhandlingens empiri är två studier där författaren har 

undersökt hur första linjers chefer inom äldreomsorgen uppfattar sitt mandat att agera som 

chef och hur organisationens formella ramar påverkar arbetet. I den andra studien har 

författaren använt sig av vinjettmetoden för att undersöka chefers tankar kring hur dem agerar 

i olika konstruerade situationer. Resultaten i studien pekar på att enhetscheferna uppfattar att 

regulativa styrningsmekanismer (tvingande/kontrollerande regler) som socialtjänstlagen, 

arbetsrättsliga lagar och politiska beslut begränsar deras handlingsutrymme. Cheferna i 

studien menar att kontrollerande styrdokument, har en standardiserande effekt på hur cheferna 

ska utföra sitt arbete och agerar i olika situationer. Studien visar också att chefers lojalitet 

gentemot förvaltningen skiljer sig åt. Med lojalitet menar författaren om cheferna förhåller sig 

till förvaltningens styrning unga chefer och chefer med social omsorgsutbildning är mer lojala 

gentemot förvaltningen enligt studien (Karlsson 2006). 
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2.4 Kompetens och ledarskapstyper hos enhetschefer inom äldreomsorgen 
Hjalmarson, Norman och Trydegård (2004) har genomfört en studie som bland annat visar 

hur komplex rollen som enhetschef kan vara. Det är ett mångsidigt ansvar med många 

arbetsuppgifter. De har ett ansvar för att beviljade vård-och omsorgsinsatser blir verkställda 

och följs upp. De har även ett personalansvar som bland annat innehåller att se till att 

lagstiftningen kring arbetsrätt och arbetsmiljö följs. Enhetscheferna har också ett delegerat 

budgetansvar. Eftersom en enhetschef har många olika uppgifter så har författarna studerat 

hur stor del av arbetstiden enhetschefer lägger på sina olika arbetsuppgifter. Alla enhetschefer 

upplevde sina dagar som varierande och akutstyrda, vilket innebar att dagens planering oftast 

gjordes om under dagens gång. Det varierade hur mycket tid de lade på arbetsuppgifterna. 

Arbetstid som lades på omsorgstagare varierade mellan två och trettio procent, samtidigt som 

verksamhetsledande arbete varierade från noll till fyrtiosex procent. Detta varierande resultat 

kan tyda på att det finns flera olika typer av ledarskap. Det tycks vara ett individuellt val som 

tas efter personlig bedömning och intresse och som kan bottna i enhetschefers typ av 

kompetens (Hjalmarson, Norman & Trydegård 2004). 

 

Enligt Jeon, Melyn och Chenoweth (2010) är ett bra ledarskap från både enhetschefer och 

förvaltning avgörande för att organisationer ska ha en positiv arbetskultur och 

utvecklingsmöjligheter i relation till arbetsmetoder och forskning. Författarna menar att 

organisatoriska investeringar för att öka enhetschefers kunskap och förmågor kring ledarskap 

ökar medarbetarnas trivselkänsla, förbättrar kvalitén på vård-och omsorgsinsatserna och ökar 

omsorgstagares känsla av välbefinnande. Dessa positiva förändringar leder indirekt till 

minskad budgetbelastning, genom förbättrad frisknärvaro och arbetsglädje.  

 

Wolmesjö och Gollungberg (2011) har gjort en studie för att kunna kartlägga vilken typ av 

kompetens som behövs bland ledningar på olika nivåer i människobehandlade organisationer. 

Deras slutsats är att ledningsgrupper och enhetschefer inom äldreomsorgen har gått från ett 

operativt ledarskap till ett mer strategiskt ledarskap, som nämnt tidigare. Ett strategiskt 

ledarskap handlar om att hela organisationen har en vision som medarbetarna arbetar mot 

under 1-5 år. Operativt ledarskap har ett kortare tidsperspektiv och fördelar ansvar/uppdrag på 

olika delar av organisationen. Författarna menar att olika organisationsformer kräver olika 

ledarskapstyper men framförallt olika kvalifikationer och kompetens. Deras gemensamma 

utmaning, oberoende av ledarskapstyp, är utvecklingen av socialvården i äldreomsorgen. 
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Wolmesjö och Gollungberg (2011) förklarar att organisatoriska ledningsgrupper och 

enhetschefer förväntas att i framtidens socialvård vara: Transformativa - arbeta med 

förbättringar på organisationsnivå och med utveckling av medarbetarna. Reflekterande - ”för 

att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv”. Utbildningsorienterad - ansvara för att 

höja kompetensen bland de anställda genom att vara en del av pågående forskning och bidra 

till kunskapsutveckling utifrån det. Kreativa – ”tänk nytt, tänk annorlunda”. Utifrån dessa 

förväntningar på framtidens äldreomsorg väcks många krav och efterfrågningar på kompetens 

hos ledningsgrupper och enhetschefer. Bland annat kravet på akademisk utbildning eller 

möjligheten till kompletterande utbildning för att få ökad kompetens inom den offentliga 

sektorns sociala arbete. Enhetscheferna i studien uttrycker också ett behov av ett socialt 

arbetsperspektiv, vilket präglar socionomutbildningen. 

 

2.5 Utbildningens betydelse för enhetschefers värderingar  
Wolmesjö och Karlsson (2016) har genomfört en studie vars syfte är att se hur enhetschefers 

utbildningsbakgrund påverkar deras syn på sitt ledningsuppdrag. De har valt att kategorisera 

de olika yrkesgrupperna efter vilken grund utbildningen ger för yrkesutövningen. I gruppen 

som de kallar vårdutbildning ingår sjuksköterskor och fysioterapeuter. Till gruppen med 

social utbildning hör socionomer och de med examen från sociala omsorgsprogrammet. Det 

var inga större skillnader mellan gruppernas svar.  Både de med social utbildning och 

vårdutbildning ansåg att det är viktigt att stå för den man är och ens egna värderingar. De med 

vårdutbildning värderade plikt, utifrån regler, högre än de med social utbildning. 

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
I kapitlet om tidigare forskning förklarar Johnsson, Laanemets och Svensson (2008) att 

socionomer är utbildade för att hantera komplexiteten i att ta beslut om och arbeta med 

människor. Författarna påvisar att bedömning och agerande är beroende av hur socialarbetare 

använder sitt handlingsutrymme. För att kunna göra bra bedömningar krävs god kompetens 

menar författarna. Hjalmarson, Norman och Trydegård 2004 menar att kompetens avgör 

vilket typ av ledarskap enhetschefer praktiserar och att ledarskapet avgör hur enhetschefer 

agerar och fördelar sin arbetstid. Ledarskapet bland enhetschefer har gått från ett operativt 

ledarskap allt mer strategiskt ledarskap (Wolmesjö & Richard 2010) (Wolmesjö & 

Gullungberg 2011). Äldreomsorgens framtida utveckling av socialvård innebär att det 

kommer ställas högre krav på enhetschefer och deras kompetens inom den offentliga sektorns 
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sociala arbete menar Wolmesjö och Gullungberg (2011). Avslutningsvis kan vi se i tidigare 

forskning att utbildning och kompetens är viktigt för hur enhetschefer använder sitt 

handlingsutrymme och då hur man agerar i sin yrkesroll. Vi upplever dock att det finns 

bristande forskning på om det skiljer sig i agerandet mellan enhetschefer med olika skild 

utbildningsbakgrund, samt hur den skillnaden ser ut, vilket är syftet med vår studie.  
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3 Teori  
I detta kapitel ämnar vi att presentera de begrepp vi har valt att använda oss av för att kunna 

analysera vårt resultat. Vi börjar med att presentera professionsbegreppet. Det har vi valt 

eftersom det kan hjälpa oss att förklara hur enhetschefers utbildning påverkar hur de agerar i 

olika uppdiktade situationer. Därefter presenterar vi ledarskapsbegreppet och 

ledarskapsorienteringar. De hjälper oss att förklara hur kompetens avgör vilket typ av 

ledarskap enhetschefer praktiserar och hur de kan påverka deras agerande. 

 

3.1 Professionsbegreppet 
Vi anser att professionsbegreppet kan hjälpa oss att förklara hur profession kan påverka 

enhetschefers agerande, då kompetens skiljer sig åt beroende på utbildning och att kompetens 

enligt tidigare forskning avgör hur man agerar. 

 

Professionsbegreppet syftar på att förstå hur abstrakt kunskap kan användas i yrkespraktiken. 

Allmänt har samhället tillit inför olika professioners områdeskunskap och anses av samhället 

som den grupp som är bäst lämpad att utföra en viss service till samhället (MacDonald 1995). 

 

Brante (2009) menar att profession kan förstås med dessa punkter: 

• Användning av färdigheter, vilka har sin grund i teoretisk kunskap. 

• Utbildning samt träning i sådana färdigheter. 

• En professionells kompetens blir garanterad genom examina. 

• Innehavande av en handlingsetik som säkerställer yrkeslegitimitet. 

• Ett utförande av services för samhällets bästa. 

• Organiserade medlemmar i en yrkesgrupp. 

Profession ses som den främsta kunskapen inom ett område. Renodlad vetenskaplig kunskap 

ligger till grund för begreppet profession. Yrkesverksamma inom en profession delar 

värderingar, har ett gemensamt språk och identifierar sig med sin profession. Professioner är 

yrkesgrupper som konverterar teoretisk kunskap till handling. Medborgare ser professioner 

som kompetenta och förtroendeväckande. De har varit en stor del av välfärdens utveckling 

(Brante, 2014).  

 

Sundin och Hedman (2005) förklarar att professionbegreppets kärna är teoretisk kunskap, 

relationer mellan olika yrkesgrupper, samt legitimiteten och möjligheten att tillämpa specifik 
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kunskap inom sin yrkesgrupp. Att tillhöra en profession och ha fördjupad kompetens ställer 

krav på professionella lösningar som anses socialt accepterade. Vad man behöver veta beror 

på vad andra förväntar sig att man ska veta menar Sundin och Hedman (2005). Arbetsplatsen 

har en stor påverkan på de yrkesverksammas teoretiska kunskap. Författarna menar att 

konkurrerande professionella intressen, maktförhållanden och yrkesidentiteter utmanar den 

teoretiska kunskapen. Ett enklare sätt att uttrycka författarnas poäng är att teori och praktik 

inte är oberoende av varandra och att de kan ske krockar mellan de olika kunskaperna (Sundin 

& Hedman 2005). 

 

3.2 Ledarskap 
Vi har valt begreppet ledarskap för att i analysen kunna förklara vårt resultat. Anledningen till 

det är att tidigare forskning talar för att olika ageranden bottnar i olika typer av ledarskap. 

Ledarskapet är i sin tur beroende av vilken typ av kompetens man besitter (Hjalmarson, 

Norman & Trydegård 2004). Wolmesjö och Richard (2010) skriver också att chefskapet 

innebär ett allt mer strategiskt ledarskap. Vi vill med ledarskap kunna förklara varför 

enhetschefer agerar som de gör och vilket ledarskap de utifrån sina ageranden praktiserar. Då 

får vi chansen att instämma med tidigare forskning eller lyfta fram ett nytt 

forskningsperspektiv.  

 

Larsson, Lundin och Zander (2017) förklarar att man blir en ledare genom sitt sätt att vara. 

Man kan vara en informell ledare som personer valt att följa/lyssna på och som därmed har 

fått mandat av en grupp. Det finns också formella ledare där ledarskapet ligger i ens uppdrag, 

exempelvis genom en chefsbefattning.  

 

Enligt Larsson, Lunden och Zander (2017) finns det över 130 olika definitioner för begreppet 

ledarskap. Det är omöjligt att hitta en rätt och sann definition av ledarskap (Bass & Bass 

2008). Det togs fram en definition av ledarskapsbegreppet av 84 forskare från 56 länder 

genom forskningsprojektet GLOBE, de menar: 

"Ledarskap är en persons förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra 

till effektiviteten och framgången hos den organisation de tillhör" (House et al. 1999). 
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En annan definition som är omtalad är: 

"Ledarskap är dels processen att påverka andra att förstå och vara överens om vad som 

behöver göras och hur det kan göras effektivt, dels processen att underlätta individuella och 

kollektiva ansträngningar att nå delade mål" (Yukl 2002). 

 

Ledarskapsorienteringar 

Szücs och Andersson Bäck (2015) skriver att chefskap och ledarskap inom 

människobehandlande organisationer är komplexa. Att leda människobehandlande 

organisationer innebär bland annat att chefer, utöver verksamhetsansvaret (ekonomi & 

personal) också lägger mycket tid på administrativa och strategiska chefsuppgifter. Den höga 

belastningen bidrar mer än sällan till stress och frustration hos de ansvariga.  

Szücz och Andersson Bäck (2015) har skapat en modell som beskriver att chefer kan vara mer 

eller mindre uppgiftsorienterade respektive människoorienterade, vilket besvarar frågan "vem 

styr". Ledarskapet kan också vara mer eller mindre processorienterat respektive 

resultatorienterat, vilket besvarar frågan "hur väl styr ledaren". Hur man är orienterad som 

chef avgör vilket typ av ledarskap man praktiserar menar Sücz och Andersson Bäck (2015). 

 

Figur 1. En modell av ledarskapsorienteringar och ledarskapstyper 
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Uppgiftsorienterade chefer har antingen en tydlig uppdragsbeskrivning eller prioriterar 

självmant ansvar som bottnar i budgetering, organisering, koordinering, 

verksamhetsplanering, administrativ kommunikation och implementering. Det är alltså 

uppgifterna som styr och inte beaktandet av mänskliga behov och relationer. 

Människoorienterat chefskap karakteriseras av mänskliga möten, empati, bemötande, 

lyhördhet, motivation och kompetensutveckling. Det människoorienterade chefskapet betonar 

relationsskapande och förtroendeskapande. Resultatorientering präglas av administrativ 

måluppfyllelse, kvalitetsuppföljningar, prestationer, mätbar effektivitet och granskning. En 

resultatorienterad chef fokuserar inte på moraliska grunder och processer som inte genererar i 

positiva utfall för mål och resultat. En vanlig övervägning som en resultatorienterad chef gör 

är måluppfyllelse i förhållande till resursanvändning. Processorientering syftar på att en chef 

lägger mer tid och fokus på betydande processer, som exempelvis vetenskaplig evidens, 

samhällets lagar och regler, professioners normer, värderingar och ideal. Mindre viktigt är 

effektivitetsutvärderande granskning utifrån måluppfyllelse i förhållande till resurser (Sücz & 

Andersson Bäck 2015).  

 

Motpolerna i denna modell är uppgifts-och människoorientering, samt resultat-och 

processorientering. Sücz och Andersson Bäck (2015) menar att mellan dessa två 

motpoolsdimensioner skapas olika typer av ledarskap, vilket illustreras i röd text på bild 1.  

 

Ideologiskt ledarskap – Den typen av ledarskap där en chefskapet präglas mer eller mindre 

av process- eller uppgiftsorientering. Ideologiskt ledarskap innebär bland annat att ideologier, 

policys och riktlinjer är styrande i hur verksamheter bedrivs. Vård och omsorgsboende är ett 

exempel där ideologiskt ledarskap är vanligt. Ideologin om äldres värdegrund är dels politiskt 

beslutat och dels lagstadgat utifrån äldres rätt till insatser enligt socialtjänstlagen. 

Äldreomsorgen bedrivs majoritetvis av kommunen vilket också kräver det 

uppgiftsorienterande chefskapet genom fokus på budget, verksamhetsplanering, administrativ 

kommunikation, implementering, organisering (Sücz & Andersson Bäck 2015).   

 

Operativt ledarskap – Som operativ ledare finns utrymme för helhetssyn och 

individanpassning. Det är inte uppgifter eller mål som styr, utan chefernas handlingsutrymme 

är större vilket innebär att chefer kan hitta alternativa sätt att agera och anpassade lösningar. 

Det är bland annat personalorienterade processer som är i centrum för en operativ ledare 

(Sücz & Andersson Bäck 2015).  
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Strategiskt ledarskap – Ett strategiskt ledarskap är en blandning av uppgifts-och 

resultatorientering. Här leder man utifrån organisationers övergripande uppgifter och mål. 

Enhetschefers chefer leder ofta utifrån ett strategiskt ledarskap med administrativ 

budgetdisciplin och målstyrning utifrån nämndmål och verksamhetsmål (Sücz & Andersson 

Bäck 2015). 

 

Administrativt ledarskap - Här möts det resultat-och människoorienterande chefskapet. Det 

betyder att ledarskapet å ena sidan prioriterar administrativa arbetsuppgifter och å andra sidan 

personal och omsorgstagarfokus. För en administrativ ledare är granskning, uppföljning och 

utvärdering viktigt. Man arbetar med måluppfyllelse och goda resultat, vilket i kombination 

med det människoorienterade chefskapet kan innebära vissa mål och projekt. Exempelvis 

minskade delade turer för personalen, minskad sjukfrånvaro hos personalen genom att arbeta 

för en bättre arbetsmiljö, bättre uppfattad delaktighet hos omsorgstagarna eller ökad 

kontinuitet för omsorgstagarna (Sücz & Andersson Bäck 2015). 

 

3.3 Sammanfattning av teoretiska begrepp 
 
Valet av professionsbegreppet är som nämnt innan för att kunna förklara vårt resultat och för 

att kunna få svar på om utbildning avgör enhetschefers ageranden, samt för att se om samma 

utbildning genererar i samma agerande bland enhetscheferna. Enligt Sücz och Andersson 

Bäck (2015) avgörs enhetschefers typ av ledarskap av vilken kompetens de yrkesverksamma 

besitter. I vår mening kan kompetens vara en del arbetslivserfarenhet men också en del 

teoretisk kunskap ifrån utbildning. Med dessa två teoretiska begrepp vill vi kunna förklara 

vårt resultat och tydligt kunna se om enhetschefers agerande skiljer sig mellan de olika 

utbildningarna, akademiska eller inte. De teoretiska begreppen kan i relation till varandra 

förklara hur avgörande kompetens är och hjälper oss belysa betydelsen av akademisk 

utbildning inom socialt arbete bland enhetschefer inom äldreomsorgen.  
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4 Metod och metodologiska överväganden 
I detta kapitel kommer vi presentera vår metod. Vi börjar med att förklara vårt val av 

forskningsmetod och varför vi genomför en kvantitativ studie. Därefter beskriver vi hur vi har 

arbetat fram vår enkät och vårt urval. Följande del beskriver hur vi har analyserat vårt 

material, letat litteratur och hur vi fördelat arbetet. Avslutningsvis reflekterar vi kring studiens 

tillförlitlighet och forskningsetiska överväganden.   

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Val av kvantitativ metod 

Vår studie är kvantitativ med syftet att ta reda på varför yrkesverksamma enhetschefer inom 

äldreomsorgen agerar olika och om det finns ett samband mellan agerandet och utbildning. 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) betonar att kvantitativa studier är lättare att 

generalisera än kvalitativa studier. Det innebär att man kan dra slutsatser för en hel grupp 

även när man inte har studerat alla. Vi har valt att göra en kvantitativ studie för att kunna 

generalisera, se samband och signifikans. Sambanden vi valde att undersöka är bland annat 

utbildningars, ledarskaps och styrdokuments betydelse för hur man agerar och prioriterar som 

enhetschef. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) poängterar att de viktigaste 

frågeställningarna inom samhällsvetenskapen kräver statistik och siffror för att besvaras. En 

viktig del i samhällsvetenskapen är att klarlägga samband vilket innebär att man utvecklar 

statistik (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018).  

 

Val av enkät och formulerandet av enkätfrågor 

Innan vi påbörjade studien genomförde vi en inventering för att få fram aktuell statistik i 

Kalmar län. Den var kvantitativ med syftet att ta reda på hur många enhetschefer som är 

socionomer i Kalmar län, samt vilka andra utbildningar som finns bland de yrkesverksamma 

enhetscheferna. Datainsamlingen skedde i enkätform till alla verksamhetschefer i länet. Vi 

kontaktade tolv kommuners verksamhetschefer via mail, eftersom vi ansåg att det var det 

mest effektiva sättet. Sju kommuners verksamhetschefer svarade. Detta blev vår översikt av 

hur stor del av enhetscheferna som är socionomer i Kalmar län. 

 

Vi har tagit beslutet att använda oss utav en elektronisk enkät som datainsamlingsmetod. Vårt 

val grundar sig i att det är ett kostnadseffektivt och smidigt sätt att samla in datamaterial. Det 

är billigt att distribuera en elektronisk enkät och svaren behöver inte registreras separat till 
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skillnad från pappersenkäter. Det är även ett sätt att komma i kontakt med en stor grupp 

(Trost 2011). 

 

Kylén (2004) anser att en enkät tar tid att utforma, men är enklare att sammanställa än 

intervjuer. En annan fördel med att använda sig utav enkäter som datainsamlingsmetod är att 

den når många och alla får samma frågor, vilket krävs när man vill undersöka de samband vi 

var intresserade av. Med intervjuer hade vi inte kommit upp i den stora andelen respondenter 

som vi gjorde. Vi fick genom vårt val av enkät ett större material att arbeta med. Att bearbeta 

ett material av denna storlek hade också tagit avsevärt längre tid om vi valt intervjuer. Genom 

vårt enkätval hoppas vi också att vi minskade risken för tolkningar utifrån våra egna 

värderingar. Vi fick tydliga svar som inte kunde påverkas av kroppsspråk eller tonläge, eller 

skilda följdfrågor.   

 

Kylén (2004) berättar att det är viktigt att skapa en enkät på rätt sätt. Det kan ses som en 

fördel att vid en enkät ge respondenten möjlighet att se alla frågor så de får en helhetsbild om 

enkätens uppbyggnad. Det finns olika typer av frågor att använda sig av när man utformar en 

enkät. Öppna frågor är svåra att behandla men gör att respondenten kan använda sina egna ord 

och få fram sina åsikter tydligt. Frågor med bundna svarsalternativ är lättare att behandla, men 

det är viktigt att ha ett tydligt språk som inte påverkas av värderingar, så att respondenten inte 

leds mot något svar. Vissa frågor med bundna svarsalternativ kan involvera siffror indelade i 

skalsteg. Det är då viktigt att dela in skalorna på ett tydligt sätt eftersom det kan leda till 

förvirring hos respondenten när hen passar in i flera skalsteg. Vid användning av frågor kring 

bedömning som är indelade i skalsteg så är det en fördel att dela in svaren i samma skalor om 

det är flera sådana frågor. Detta görs för att inte förvirra respondenten i onödan (Kylén, 2004).  

  

Enkäten har 14 frågor med fasta svarsalternativ samt 14 öppna frågor, den består sammanlagt 

av 28 frågor (bilaga B). Vi gjorde vår enkät i Google formulär med anledning av att det är 

gratis, enkelt att distribuera till respondenterna och att programmet är lätt att arbeta med. 

Fråga 1 och 2 i enkäten är bakgrundsfrågor om kön och ålder. Fråga 3 handlar om vilken 

utbildning respondenten har. Fråga 4 och 5 är följdfrågor till fråga 3. Fråga 6 syftar till vilken 

kompetens respondenten själv anser att hen har fått från sin utbildning och fråga 7 besvarar 

vilken kompletterande utbildning respondenten skulle önska att få. Fråga 8 handlar om vilken 

kommun respondenten arbetar i, medan fråga 9 besvarar hur länge hen har arbetat som 

enhetschef inom äldreomsorgen. Fråga 10 och 11 är frågor där de kan välja flera alternativ, 
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och handlar om vilka områden i arbetet som respondenten upplever som styrda av 

styrdokument respektive vilka områden hen har stort utrymme att ta egna beslut. Fråga 12 är 

en följdfråga kring om hen önskar fler och bättre styrdokument inom något område. Fråga 13 

och 14 kommer från Wolmesjö (2005) för att se om vi genom vår studie kunde vidareutveckla 

deras forskning.  Frågorna 15-20 handlar om hur enhetscheferna fördelar sin arbetstid på olika 

delar av arbetet.  

 

Frågorna 21-26 är vinjettfrågor, vilka har syftet till att se hur respondenterna agerar i olika 

situationer. Jergeby (1999) skriver att vinjetter är korta historier som karaktäristiskt beskriver 

en person, ett skede eller en situation. Till de beskrivna historierna finns påståenden som 

respondenten sedan tar avstånd ifrån eller instämmer i. Med vinjettmetoden studeras och 

analyseras människors val och bedömningar av hypotetiska situationer som så långt som 

möjligt är verklighetsbaserade. Våra vinjettfrågor är hypotetiskt utformade men grundas på 

olika händelser som vi stött på i verkligheten under vår verksamhetsförlagda utbildning med 

enhetschefer inom äldreomsorgen. Kullberg & Brunnberg (2007) menar att en vinjettstudie 

kan synliggöra yrkesverksammas normer, värderingar, etiska ställningstaganden, attityder och 

bedömningar. Det kan även vara ett sätt att få den yrkesverksammas åsikter och bedömningar 

i olika frågor, som annars kan vara känsliga att svara på. Eftersom man använder ett 

hypotetiskt fall så behöver inte den yrkesverksamma känna sig orolig för att göra en 

felbedömning i ett känsligt fall. Fråga 21 handlar om rekrytering av personal. Syftet med den 

är att se om respondenterna prioriterar utbildning eller erfarenhet vid rekrytering. Fråga 22 

handlar om en medarbetare som vill vara tjänstledig. Meningen med frågan är att ta reda på 

hur respondenterna agerar när en medarbetares önskan går emot verksamhetens bästa. Fråga 

23 handlar om att klagomål har inkommit angående en medarbetare som bryter mot 

kommunens policy om rökning. Avsikten med frågan är att se hur respondenten agerar när det 

kommer klagomål kring en medarbetare. Fråga 24 handlar om ökad arbetsbelastning. 

Intentionen med frågan är att se hur respondenterna agerar för att balansera medarbetarnas 

bästa med budget. Fråga 25 kretsar kring en sjukskriven medarbetare. Syftet är att se hur 

respondenterna hanterar sjukskrivningar. Fråga 26 handlar om genomförande av politiska 

beslut. Den kan visa hur respondenterna ser på den politiska styrningen.  

 

Fråga 27 och 28 är inte vinjettfrågor. Det är avslutande frågor som handlar om hur 

respondenterna besvarande enkäten.  Avsikten var att få veta till hur stor del de besvarat 

enkäten utifrån sin utbildning eller utifrån sin kommuns styrdokument.  
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4.2 Urvalsmetod 
Då varje existerande fall inom det valda området är omöjligt att utforska, menar Becker 

(2008) att ett urval måste göras inom all forskning. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) 

förklarar att även vid stickprov så kan urvalet vara representativt och appliceras på hela 

populationen. Urvalet är en slags kompromiss och innebär att man måste acceptera en viss 

felmarginal. Det är en kompromiss som är värd att göra eftersom undersökningen kan 

genomföras både snabbare och till en lägre kostnad (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2018).   

 

Vi har gjort vårt urval med flera anledningar i åtanke. Som nämnt innan är behovet av att 

rekrytera enhetschefer till just äldreomsorgen i Kalmar kommun stort. Behovet beräknas 

fortsätta växa på grund av pensionsavgångar och den stora konkurrensen vid rekrytering av 

enhetschefer (Arenius 2016). På grund av detta har vi valt att avgränsa oss till enhetschefer 

inom äldreomsorgen. Vi valde att utföra studien i Kalmar län. På grund av få svar valde vi 

senare i studien även att inkludera grannlänen Kronobergs län och Blekinge län i studien. 

Bryman (2011) menar att det urval vi har gjort kallas för ett icke-sannolikhetsurval. 

 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) menar att population är den grupp vi har valt att 

studera. Eftersom vi har valt att utöka vår studie kan man säga att vår population är 

enhetschefer inom äldreomsorgen i Kalmar län, Kronobergs län och Blekinge län. Vi valde att 

bjuda in alla enhetschefer inom dessa län att delta. 

  

Vi fick sammanlagt 96 svar på vår enkätundersökning. Svarsfrekvensen låg på 41 %.  Enligt 

vad verksamhetscheferna uppgett så är 235 anställda som enhetschefer inom äldreomsorgen i 

Kalmar län, Blekinge län och Kronobergs län. Vi kan inte förutsätta att 235 enhetschefer fått 

enkäten till sig. Vi vet inte heller om en del av enhetschefer uteblev från resultatet på grund av 

semester, sjukskrivningar eller andra förhinder.  

 

4.3 Analysmetod 
Vi har valt att använda programmet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för att 

genomföra databearbetning i denna studie. SPSS är ett program som används för att göra en 

statistisk analys. Det finns en uppdelning som består av beskrivande statistik eller univariata 

analyser. Beskrivande statistik beskriver en variabel men en univariat analys är den 

beskrivande statistiken av variationen hos en variabel. En univariat analys kan även visa andra 
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egenskaper hos en variabel. Det finns fyra typer av variabler vara två är kvantitativa och två är 

kvalitativa. De kvantitativa är intervall och kvot, skillnaden mellan dessa är att kvot har en 

absolut nollpunkt. De kvalitativa variablerna är nominal och ordinal, skillnaden är att ordinala 

variabler går att rangordna. Den största skillnaden mellan kvalitativa och kvantitativa är att de 

kvantitativa kan mäta konkreta avstånd (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). 

 

Som nämnt innan har vi använt oss av programmet Google formulär när vi har skapat vår 

enkät. När vår datainsamling var klar stängde vi enkäten och exporterade våra frågor och svar 

till programmet Excel och sedan till programmet SPSS. Vi har kodat våra frågor och 

svarsalternativ i SPPS. När det var gjort la vi in varje enskilt svar med en variabel i SPSS. 

 

Vi valde att göra omkodningar på variabler för att kunna genomföra de analyser vi ville. Vi 

valde att skapa en ny variabel för att kunna göra en bra analys av utbildning. Vi valde att 

lägga ihop de som har läst sociala omsorgsprogrammet, socialpedagogiska programmet och 

de som är socionomer. Detta gjorde vi eftersom det finns många likheter i deras utbildning 

vilket gör att deras kunskap är mer lika än olika. Alla utbildningarna riktar sig till studenter 

som vill arbeta inom socialt arbete. Övriga yrkesgrupper fick fortsätta vara separerade 

eftersom de inte är skapade för att kunna ha samma arbetsuppgifter. Vi började med att 

genomföra fyra frekvensanalyser för att få information om vilka våra respondenter är utifrån 

ålder, erfarenhet, utbildning och kommun.  

 

Det finns olika typer av analyser som kan göras i SPSS för att testa samband. Vid ett 

orsakssamband så påverkar en variabel en annan. Det innebär att om det sker en förändring på 

den variabeln så måste även den andra förändras. Det ska finnas minst en beroende variabel 

och en oberoende variabel. Den oberoende variabeln är en förutsättning för att den beroende 

variabeln ska ske vid ett orsakssamband. Det finns två krav som måste uppfyllas för att det 

ska anses vara ett orsakssamband. Det första är att en förändring sker i den oberoende 

variabeln, innan det sker en effekt i den beroende variabeln. Den andra variabeln är vårt goda 

omdöme och den förförståelse vi har för hur vårt samhälle fungerar (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen 2018).  Vi anser att det är svårt att säkerställa i vårt material att till exempel 

erfarenhet, ålder eller utbildning har orsakat hur de väljer att agera i olika situationer. Vi har 

därför valt att göra bivariata analyser, där vi ser om det finns en korrelation mellan två 

variabler, det vill säga om det finns ett samband. För att genomföra de bivariata analyserna 

använde vi oss av korstabellsanalys med Pearson Chi-Square.  
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Vi gjorde fem korstabellsanalyser. De gjorde vi genom att korsa variabeln utbildning (fråga 3, 

se bilaga B) med fem vinjettfrågor (fråga 21-22 & 24-26, se bilaga B). För att se till hur stor 

del respondenterna hade besvarat enkäten utifrån kunskap erhållit genom utbildning samt sin 

kommuns riktlinjer gjorde vi två statistiska tabeller. (fråga 27 & 28, se bilaga B).  Vi gjorde 

även fyra korrelationsanalyser. Den första gjorde vi genom att korsa variabeln 

respondenternas erfarenhet som enhetschef (fråga 9, se bilaga B) med till hur stor del de 

besvarat enkäten utifrån sin kommuns styrdokument (fråga 28, se bilaga B). Den andra 

korrelationsanalysen gjorde vi genom att korsa variabeln respondenternas erfarenhet som 

enhetschef (fråga 9, se bilaga B) med till hur stor del de besvarat enkäten utifrån utbildning 

(fråga 27, se bilaga B). Den tredje korrelationsanalysen gjorde vi genom att korsa 

respondenternas erfarenhet som enhetschef (fråga 9, se bilaga B) med variabeln 

respondenternas ålder (fråga 2, se bilaga B). Den sista korrelationsanalysen gjorde vi med 

vinjett nummer sex (fråga 26, se bilaga B) och variabeln ålder (fråga 2, se bilaga B), eftersom 

vi ville jämföra det med Ingrid Karlssons (2006) avhandling som vi redogjort för i tidigare 

forskning. 

 

Bryman (2018) förklarar att Pearson Chi-Square mäter samband i bivariata analyser. Det är 

viktigt att använda sig av det eftersom det visar om det är möjligt att generalisera från ett 

urval till en population. Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) menar att när ett samband 

har upptäckts så måste det testas, genom ett så kallat sambandstest för att tillförsäkra att det 

inte är en slump, det vill säga att det är statistiskt signifikant. Pearson Chi-Square gör en 

jämförelse mellan observationens utfall och nollhypotesens utfall. Man kan förklara 

nollhypotesen som ett antagande att allt är ren slump. Testet går ut på att om det är en 

tillräckligt låg sannolikhet att sambandet är en slump avfärdar man nollhypotesen till fördel 

för vår egen hypotes om samband. När man gör ett sambandstest i en totalundersökning är 

syftet att se om sambandet är av betydelse. Det görs för att se om ett samband är tillräckligt 

starkt för att lyftas fram. Signifikansen ska vara lägre än ,05 för att den ska anses vara 

tillräckligt stark. Eftersom vi har utbildningsgrupper i vår studie som består av få 

respondenter, blir inte signifikansprövningen helt trovärdig. Det beror på att sambandet lätt 

blir signifikant på små grupper och därför väljer vi att inte lägga allt för stort värde på 

resultatet på våra signifikansprövningar.   

 

Vår enkät bestod av en del där respondenterna själva fick skriva fritt om vilken värdefull 

kompetens de fått från sin utbildning (fråga 6, se bilaga B). Denna fråga analyserade vi inte 
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genom SPSS. Vi sorterade dessa svar efter vilken utbildning de läst och skrev vilka ord som 

kom upp och räknade hur många som nämnde det. Vi gjorde det för att se ett samband i deras 

svar. Vi kunde se att socionomer, de som hade läst sociala omsorgsprogrammet och 

socialpedagogiska programmet svarade väldigt lika. De ansåg att de hade erhållit samma 

kompetenser via sin utbildning, det vill säga juridik, ledarskap och bemötande. Vi valde 

därför att sammanfoga dessa grupper till en grupp. 

 

4.4 Artikel-och litteratursökning 
I vår artikelsökning har vi använt databaserna: PsycINFO, Swepub, Social service abstract. I 

sökbaserna har vi använt sökorden "First line manager", "boss", "head off", "enhetschef", 

"leader", "leadership", "ledarskapsteori", "ledarskap", "elderly care", "elderly", "old age", 

"handlingsutrymme", "äldreomsorg", "chefers agerande", "profession", "professional body" 

Linnéuniversitetets sökhjälp hjälpte oss med en del av sökorden, vilket resulterade i ett större 

utbud av relevanta artiklar. 

 

Författaren Wolmesjö hade många artiklar och avhandlingar som var relevanta för vår studie. 

Hennes material fick vi kännedom om genom att titta på referenser i andra böcker, artiklar 

och avhandlingar. Genom den sökmetoden hittade vi de mesta av våra artiklar och litteratur.  

 

4.5 Arbetsfördelning och genomförande 
Vi har skrivit uppsatsen online i Word online. Vi valde att strukturera vårt samarbete i Word 

online för att kunna ha en gemensam kanal. Detta har lett till att vi har kunnat bearbeta texten 

tillsammans, oberoende av om vi fysiskt arbetat tillsammans eller inte. Inledningen, det vill 

säga problembakgrunden, problemformuleringen, syftet och frågeställningarna, har vi jobbat 

aktivt med båda två och ändrat mycket under uppsatstiden. Tova har lagt ner mer tid på 

tidigare forskning och ledarskapsbegreppet. Sofia har ansvarat för professionsbegreppet. Sofia 

har koncentrerat sig på metod, framför allt genom analysarbetet i SPSS-programmet. Tova har 

skrivit forskningsetiska överväganden. Analyserandet av resultatet har vi gjort tillsammans, 

lika så slutdiskussionen. För att kunna få ett gemensamt språk och en röd tråd i vår uppsats 

har vi granskat och bearbetat varandras texter. Det innebär att vi har redigerat och formulerat 

den slutliga texten tillsammans.  
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4.6 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) menar att operationalisering är när man går från att 

ha frågeställningar och begrepp, till att göra dessa till frågor som går att mäta. Författarna 

anser att det är bland det svåraste i alla undersökningar. En studie kan inte ha en hög validitet 

om operationaliseringen har misslyckats. Vi lade mycket tid på att forma vår enkät för att på 

bästa sätt få fram frågor som genererade i svar med relevans och hög validitet. Efter att 

datainsamlingen var gjord, så fanns det ett par frågor vi valde att utesluta från studien för att 

de inte var relevanta. En av dessa var när respondenterna fick välja om vissa delar av arbetet 

var styrda av kommunen eller om de hade utrymme till att ta egna beslut. Vi ansåg att det tog 

fokus från det som var mest väsentligt, det vill säga hur enhetschefer agerar och vad som 

påverkar det. Kylén (2004) uppger att viss data kan vara intressant, men att det krävs en 

avvägning kring om det är rätt eller fel för studien.  

 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) förklarar validitet som hur väl de frågor vi ställer 

till våra respondenter generar svar på det vi undersöker. Vid hög validitet kan man se det som 

en frånvaro av systematiska fel. Validitet kan även förklaras som studiens giltighet. Vi tycker 

att de flesta frågor vi ställt generat svar som kan besvara våra frågeställningar och uppfylla 

vårt syfte. 

 

Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2018) berättar att reliabilitet syftar till frågornas 

trovärdighet. Vid upprepade mätningar ska resultatet vara desamma, oberoende av vem som 

utför mätningen. Uppstår samma resultat har undersökningen en hög reliabilitet. Eftersom vi 

har valt att använda enkät som metod så minskar det risken för att påverka respondenternas 

svar. De har inte kunnat uppfatta vårt kroppsspråk eller tonläge, och inte heller vi deras, vilket 

genererar i svar som är inte är påverkade av värderingar. Det ökar chansen för att en 

genomförd studie med samma enkät skulle visa samma resultat.     

 

4.7 Forskningsetiska överväganden  
Enligt Sven Stafström och forskningsrådet (2017) är forskningens två grundpelare: 1) 

Forskningskravet - att forskning bedrivs för att kunna utveckla samhället med hjälp av 

fördjupade kunskaper och metoder, att den inriktas på väsentligt frågor och håller hög kvalité. 

2) Individskyddskravet – Att samhällets individer i forskningssammanhang skyddas mot 

fysisk eller psykisk skada, kränkning eller förödmjukelse samt inte heller utsätts för otillbörlig 
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insyn i sin levnadssituation. Vid ett forskningsetiskt övervägande ställer ansvarig forskare 

dessa två krav emot varandra, det vill säga möjlig samhällskunskap kontra möjlig risk för 

respondenten (Stafström 2017).  

 

För att underlätta vid etiska överväganden finns fyra forskningsetiska riktlinjer som verkar för 

att skapa trygga relationer mellan forskare och respondent (Stafström 2017). Utifrån detta har 

vi i vår kvantitativa undersökning tagit hänsyn till informationskravet som enligt Stafström 

(2017) betyder att författarna ska berätta för respondenterna vad syftet med studien är. Vi har 

förklarat för respondenterna att det är frivilligt att delta i studien och underrättat dem om att 

de får avbryta sin medverkan när som helst, vilket tillgodoser samtyckeskravet. I enkäten har 

vi inte frågat om personuppgifter som exempelvis namn, personnummer, specifik arbetsplats 

eller boendeadress. Inga uppgifter som framkommit i undersökningen är personbundna och 

kan därför inte härledas till en fysisk person. Insamlat material har förvarats i ett låsbart 

datadokument på internet, utan risk för att röjas för obehöriga. Uppgiftshanteringen ovan är 

enligt konfidentialitetskravet. För att uppfylla nyttjandekravet kommer vår studie endast 

användas i forskningsändamål (Stafström 2017). 

 

Utifrån dessa fyra forskningsetiska principer har vi formulerat en text som vi lade in i vår 

enkät. 

"Vi har tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer som bland annat innebär 

att vi delar med oss av syftet med studien. De forskningsetiska principerna innebär också att 

enhetschefernas medverkan är frivillig. Ni kan avbryta sin medverkan och välja att inte svara 

på vissa frågor. Inga personuppgifter uppges i enkäten, vilket innebär att man är anonym. 

Det insamlade materialet kommer att användas forskningsändamålsenligt, alltså endast till 

uppsatsen" 
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5 Resultat / Analys  
I detta kapitlet analyserar vi vårt resultat utifrån professionsbegreppet och 

ledarskapsbegreppet, för att i slutdiskussionen kunna ge svar på våra frågeställningar. 

 

I resultatets inledande del presenteras respondenterna. I det följande avsnittet redogör vi för 

vinjettfrågorna, det vill säga resultatet av de korstabellsanalyser vi genomförde mellan 

variablerna agerande (vinjettfrågorna) och utbildning. I det tredje avsnittet presenteras 

resultatet av två statistiska tabeller av variablerna användning av styrdokument och kunskap 

från utbildning. Sedan presenteras resultatet av korrelationsanalyserna mellan dessa variabler 

och variabeln erfarenhet som enhetschef. Slutligen gör vi en korrelationsanalys mellan 

variablerna ålder och erfarenhet som enhetschef. En korstabellsanalys mellan variablerna 

enhetschefers prioriteringar av sin arbetstid och utbildning finns i resultatdelens fjärde avsnitt 

och i det sista avsnittet redogörs en analys av variablerna erhållna kompetenser och 

utbildning.  

 

5.1 Presentation av respondenterna 
Respondenterna i studien är enhetschefer inom äldreomsorgen och anställda inom 

kommunerna i Kalmar län, Blekinge län eller Kronobergs län. Av de som svarat är 18 % män 

och 82 % kvinnor (bild 2). Åldersspannet är mellan 24–63 år (bild 3).  Av respondenterna är 

2st är arbetsterapeuter, 11st är sjuksköterskor, 8st är beteendevetare, 3st är personalvetare, 2st 

är ekonomer, 6st har internutbildning och 29st har annan utbildning där de bland annat 

uppgett att de är sjökapten, undersköterska, förskolelärare, officer och statsvetare. Gruppen 

social utbildning består av 49 respondenter, varav 28st är socionomer, 13st har 

socialomsorgsutbildning och 7st är socialpedagoger.  
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 Figur 2. Respondenternas könsfördelning                                            Figur 3. Respondenternas ålder 

 

 
 

 

Figur 4.Respondenternas kommuntillhörighet  

 

Kalmar län: Mörbylånga, Västervik, Borgholm, Kalmar, Torsås, Nybro, Vimmerby, 

Oskarshamn, Högsby och Hultsfred.  

Kronobergs län: Alvesta, Ljungby, Växjö och Älmhult. 

Blekinge län: Karlshamn, Karlskrona, Olofström och Sölvesborg.
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Figur 5. Respondenternas erfarenhet 

 

5.2 Vinjetterna – Korstabellsanalyser mellan variablerna agerande och 

utbildning  
 

Vinjettfråga ett: Rekrytering  

Du rekryterar just nu en ny medarbetare till din verksamhet. Du har haft tre kandidater på 

intervju och har kollat referenser, så nu är det dags att ta ditt beslut. Vem väljer du? 

1. Undersköterska med 40 års erfarenhet och sjukskrivningsbakgrund.  

2. Nyexaminerad undersköterska utan erfarenhet. 

3. Vårdbiträde med god erfarenhet och goda referenser. 

 

Resultat vinjett ett 

Enligt resultatet i tabell 1 är det tydligt att de med social utbildning, majoritetsvis väljer 

samma agerande, nämligen alternativ två – en nyexaminerad undersköterska utan erfarenhet. 

När man ser resultatet i sin helhet väljer den största delen av respondenterna alternativ två. 

Det som skiljer sig åt är att 50 % av arbetsterapeuterna och 40 % av sjuksköterskorna väljer 

alternativ ett. Bland de andra utbildningsgrupperna är alternativ ett inte lika populärt. Pearson 

chi-square visar en signifikans på ,122, vilket betyder att sambandet inte är tillräckligt starkt i 

korstabellsanalysen mellan utbildning och vinjett ett. 
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Tabell 1: Resultat korstabellsanalysen med variablerna utbildning och agerande i vinjett ett. 

 

	 Undersköterska	

med	 40	 års	

erfarenhet	 och	

sjukskrivningsbak

grund.			

Nyexaminerad	

undersköterska	

utan	erfarenhet.		

Vårdbiträde	med	god	

erfarenhet	 och	 goda	

referenser.		

		

		

		

		

Svarsfrekvens	

 	

Arbetsterapeut  

	

50	%	

1st	

50	%	

1st	

0,0	%	 	

2st	

 	

Sjuksköterska	

 	

40	%	

4st	

60	%	

6st	

0,0	%	 	

10st	

 	

Beteendevetare	

 	

0,0	%	 75	%	

6st	

25	%	

2st	

		

8st	

 	

Social 
utbildning	

 	

8,9	%	

4st	

71,1	%	

32st	

20	%	

9st	

	

45st	

 	

Personalvetare	

 	

20	%	

1st	

60	%	

3st	

20	%	

1st	

	

5st	

 	

Ekonom	

 	

0,0	%	 100	%	

2	

0,0	%	 	

2st	

 	

Intern utbildning	

 	

20	%	

1st	

60	%	

3st	

20	%	

1st	

	

5st	

 	

Annan 
Utbildning	

 	

0,0	%	 61,1	%	

11	

39,9	%	

7st	

	

18st	

Totalt	 11,6	%	

11st	

67,4	%	

64st	

21,1	%	

20	

	

95st	
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Analys vinjett ett 

Det som skiljer sjuksköterskornas och arbetsterapeuternas utbildning från övriga är att de har 

utbildning med vårdinriktning, vilket kan innebära att deras syn på vårdutbildning spelar roll. 

Det kan tänkas vara så att det viktigaste för de med vårdutbildning är att rekrytera personer 

med utbildning inom det området, även om den inte är akademisk. En tolkning av denna 

analys kan vara att sjuksköterskorna prioriterar utbildning över erfarenhet. Enligt 

professionsbegreppet delar yrkesverksamma inom samma profession värderingar, har ett 

gemensamt språk och identifierar sig med sin profession (Brante 2009). Utifrån Brantes 

förklaring kan man förstå att sjuksköterskorna och arbetsterapeuterna prioriterar 

vårdutbildning vid rekrytering, då man som vårdutbildad troligtvis delar samma värderingar 

om äldreomsorgen och omsorgstagarna. MacDonald (1995) förklarar också att allmänheten 

har tillit inför en professions kunskap av olika samhällstjänster. Den förklaringen kan kanske 

hjälpa oss att förstå varför en stor del av sjuksköterskorna och arbetsterapeuterna väljer 

alternativ ett. Sjuksköterskornas och arbetsterapeuternas utbildning kan leda till att de har 

större tillit till undersköterskor och är mer benägna att anställa undersköterskor än 

vårdbiträden. Utbildning kan alltså ge högre legitimitet i sjuksköterskornas och 

arbetsterapeuternas ögon. Att de andra utbildningsgrupperna inte väljer alternativ ett, i samma 

utsträckning, kan vara för att de inte har läst en utbildning med vårdinriktning. Brante (2009) 

menar, som nämnts innan, att alla professioner har ett gemensamt språk och det kan också 

förklara varför 76 % av de med social utbildning väljer samma alternativ. Även Sundin och 

Hedman (2005) uttrycker att de som ingår i samma profession har möjlighet att tillämpa 

samma teoretiska kunskap, vilket kan förklara varför de med social utbildning väljer att agera 

lika.  

 

Vinjettfråga två: Vikariebehov vid ordinaries tjänstledighet 

En av dina medarbetare har sent blivit antagen till en utbildning och ber därför om att få gå på 

tjänstledighet för studier om tre veckor. Du har en vikarie som skulle kunna täcka för hen men 

du har tänkt avsluta vikarien eftersom det inte har fungerat trots enskilda samtal. Din 

verksamhet har redan låg bemanningsbalans och är i behov av att ha den tjänsten fylld. Det är 

svårt att rekrytera nya vikarier. Vad gör du? 

1. Låter vikarien stanna 

2. Enskilt samtal, med en veckas tid till förbättring  

3. Skjuter upp den ordinaries tjänstledighet och letar efter annan vikarie 
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Resultat vinjett två 

I tabell två visar resultatet att cirka 80 % av de med social utbildning väljer alternativ två 

"enskilt samtal, med möjlighet till förbättring". Av de andra utbildningarna väljer cirka 50 % 

alternativ två, förutom gruppen arbetsterapeuter och annan utbildning där 0 % respektive 70 

% väljer alternativ två. Här kan vi alltså se ett samband i att enhetscheferna med social 

utbildning agerar mer enhetligt och de andra utbildningsgrupperna mer varierat. Pearson chi-

square visar en signifikans på ,044, vilket innebär att signifikansen i korstabellsanalysen 

mellan utbildning och vinjett två är tillräckligt starkt.  
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Tabell 2: Resultat av en korstabellsanalys med variablerna utbildning och agerande i vinjett två. 

 

		 Låter	

vikarien	

stanna		

Enskilt	 samtal,	

med	 en	 veckas	

tid	 till	

förbättring			

Skjuter	 upp	 den	

ordinaries	

tjänstledighet	

och	 letar	 efter	

annan	vikarie		

		

		

		

		

Svarsfrekvens	

 	

Arbetsterapeut	

50	%	

1st	

0,0	%	 50	%	

															1st	

		

2st	

 	

Sjuksköterska	

 	

36,4	%	

4st	

45,5	%	

5st	

18,2	%	

2st	

		

11st	

 	

Beteendevetare	

 	

37,5	%	

3st	

50	%	

4st	

12,5	%	

1st	

		

8st	

 	

Social utbildning	

 	

4,7	%	

2st	

79,1	%	

34st	

16,3	%	

7st	

		

43st	

 	

Personalvetare	

 	

0,0	%	 60	%	

3st	

40	%	

2st	

		

5st	

 	

Ekonom	

 	

50	%	

1st	

50	%	

1st	

0,0	%	 		

2st	

 	

Intern utbildning	

 	

40	%	

2st	

60	%	

3st	

0,0	%	 		

5st	

 	

Annan 
Utbildning	

 	

5,6	%	

1	

72,2	%	

13	

22,2	%	

4st	

		

18st	

Totalt	 14,9	%	

14st	

67	%	

63st	

18,1	%	

17	

		

94st	
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Analys vinjett två 

Att de med social utbildning även i vinjett två svarar majoritetsvis lika, kan även de förklaras 

utifrån Brantes (2014) förklaring av att inom samma profession delar man värderingar, har ett 

gemensamt språk och identifierar sig med sin profession. De med social utbildning har 

liknande utbildningsbakgrund, vilket har gett dem kompetensen för att arbeta inom socialt 

arbete på bästa sätt. Deras utbildning präglas, som Brante menar, av samma värderingar och 

samma syn på lagstiftning, vilket används för att leverera en service till samhället på bästa 

sätt.  

 

Sundin och Hedman (2005) förklarar att utbildning och dess teoretiska kunskap formar en 

profession och dess gemensamma förståelse. Det kan kanske förklara varför de med social 

utbildning svarar likadant, eftersom de svarar utifrån den teoretiska kunskapen som delas 

inom just deras profession.  

 

Vinjett fyra: Hög belastning, behov av utökad budget/ökad bemanning 

Arbetsbelastningen på en enhet har ökat och på grund av en aggressiv omsorgstagare behövs 

extra personal kvällstid. Du har förklarat situationen för din chef för att få utökad budget för 

detta. Hen ökar inte budgeten utan informerar om att i fall du vill utöka personaltätheten får 

det rymmas inom din nuvarande budget. Vad gör du? 

1. Sätter inte in mer personal. 

2. Omfördelar resurser.  

3. Sätter in extra personal. 

 
Resultat vinjett fyra 

I tabell 4 visar resultatet att cirka 50 % av de med social utbildning valde alternativ två 

"omfördela resurser" och cirka 50 % valde alternativ tre "sätter in extra personal". Bland 

annan utbildning är det 66 % som väljer alternativ tre. 40 % av sjuksköterskorna väljer 

alternativ ett "sätter inte in mer personal", jämfört med de med social utbildning där endast 2 

% väljer det alternativet. Här finns en skillnad i hur enhetschefer med sjuksköterskeutbildning 

agerar. Pearson Chi-Square visar en signifikans på ,008 i korstabellsanalysen mellan 

utbildning och vinjett fyra, vilket innebär att signifikansen är tillräckligt stark. 
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Vi såg även på hur uppdelningen såg ut i respektive kommun och där stack Kalmar ut. Enligt 

korstabellsanalysen mellan variablerna kommun och vinjett fyra så är det tre av tio som valt 

att inte sätta in mer personal i Kalmar, vilket är en hög siffra om vi jämför med de andra 

kommunernas svar. Genom att granska respondenternas svar i enbart Kalmar kommun, kunde 

vi komma fram till att de som väljer alternativ ett – "inte sätta in personal", är två 

sjuksköterskor och en med intern utbildning. Den med intern utbildning är undersköterska 

utan akademisk utbildning. De med social utbildning väljer alla alternativ två. Pearson chi-

square visar i korstabellsanalysen mellan kommun och vinjett fyra en signifikans på ,009, 

vilket gör den trovärdig.  
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Tabell 3: Resultatet av korstabellsanalysen med variablerna utbildning och agerande i vinjett fyra. 

 

	 Sätter	 inte	 in	

mer	personal.		

Omfördelar	

resurser.			

Sätter	 in	extra	

personal.		

		

			

Svarsfrekvens	

 	

 Arbetsterapeut              	

 	

50	%	
1st	

0,0	%	 50	%	
1st	

	

2st	

 	

Sjuksköterska	

 	

40	%	
4st	

30	%	
3st	

30	%	
3st	

	

10st	

 	

Beteendevetare	

 	

0,0	%	 62,5	%	
5st	

37,5	%	
3st	

		

8st	

 	

Social utbildning	

 	

2,2	%	
1st	

53,3	%	
24st	

44,4	%	
20st	

	

45st	

 	

Personalvetare	

 	

20	%	
1	

40	%	
2st	

40	%	
2st	

	

5st	

 	

Ekonom	

 	

0,0	%	 100	%	
2st	

0,0	%	 	

2st	

 	

Intern utbildning	

 	

20	%	
1st	

40	%	
2st	

40	%	
2st	

	

5st	

 	

Annan Utbildning	

 	

0,0	%	 33,3	%	
6st	

66,7	%	
12st	

	

18st	

Totalt	 8,4	%	

8st	

46,3	%	

44st	

45,3	%	

43	

	

95st	
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Analys vinjett fyra  

Genom att analysera detta resultat utifrån ledarskapsbegreppet kan vi få fram hur 

enhetscheferna är orienterade, alltså om de prioriterar budget eller arbetsmiljö. Indelningen av 

budget och arbetsmiljö kommer från Süczs och Andersson Bäcks (2015) förklaringar om 

orienteringar. Vi anser att alternativ ett betyder mer fokus på budget, då författarnas förklaring 

menar att en uppgiftsorienterad chef prioriterar budget och inte mänskliga behov och 

relationer. Utifrån det tolkar vi enhetschefernas val av alternativ ett, som en prioritering av 

budget före medarbetare och omsorgstagare.  

 

Budgetfokuseringen avtar sedan i alternativ två. Här tolkar vi enhetschefernas val som ett 

tecken på resultatorientering. Sücz och Andersson Bäck (2015) betonar att resultatorientering 

präglas av mätbar effektivitet och resultat med positiva utfall för måluppfyllelse. En 

omfördelning av resurser betyder att enhetschefen flyttar om medarbetare mellan enheterna, 

för att täcka ett behov, istället för att sätta in eller inte sätta in mer personal. Valet att 

omfördela resurser påverkar inte budgeten, då enhetschefer ofta har fler enheter och då delas 

budgeten där i mellan. Eftersom enhetschefen genom omfördelning stärker upp den belastade 

enheten så minskar också risken för att sjukfrånvaron ska öka på grund av arbetssituationen. 

Detta betyder att chefen får goda mätbara resultat utifrån både budget och arbetsmiljö (låg 

sjukfrånvaro). 

 

I alternativ tre går fokus över till god arbetsmiljö. Sücz och Andersson Bäck (2015) uppger att 

människoorientering karakteriseras av bemötande, empati, lyhördhet och är relationsskapande 

och förtroendeskapande. Vi anser att alternativ tre - sätter in personal, är ett tecken på att man 

värnar om sin personals arbetsmiljö, samt omsorgstagarnas livskvalité. Utifrån detta landar vi 

i att enhetscheferna som valt alternativ tre är människoorienterade.  

 

Utifrån dessa tre orienteringar kan vi säkerhetsställa två olika ledarskap. De som valt 

alternativ ett praktiserar ett strategiskt ledarskap. De som valt alternativ tre praktiserar ett 

administrativt ledarskap. Enhetscheferna som svarat alternativ två bedriver en del av båda 

ledarskapen. Det vi kan se är att det strategiska ledarskapet praktiseras av en minoritet av 

gruppen och att de flesta sjuksköterskorna tillämpar det strategiska ledarskapet.  

 

Vi har också valt att analysera detta resultat utifrån professionsbegreppet. Detta för att vi fick 

fram att utbildning spelar roll genom vår fördjupade granskning av Kalmar kommuns svar 
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och det faktum att ingen med social utbildning valde alternativ ett. Som vi såg i resultatdelen 

så spelar utbildning roll för hur enhetschefer i Kalmar kommun har svarat. Det är tydliga 

skillnader i svaren som visar att de med social utbildning tänker lika och väljer samma 

alternativ. Sjuksköterskorna och undersköterskan med intern utbildning  väljer samma 

alternativ men inte samma som de med social utbildning. Brante (2009) menar att de som är 

av samma profession har samma teoretiska kunskap som gör att de kan utföra en service för 

samhället på bästa sätt. Det kan förklara att dem med vårdinriktad utbildning, även 

undersköterskan har en vårdutbildning även fast den inte är akademisk, agerar annorlunda än 

de med social utbildning. De agerar från den teoretiska kunskap de har och utifrån det de 

anser är rätt. Enhetschefer med social utbildning har en annan teoretisk kunskap som innebär 

en annan kompetens och därmed ett annat agerande.  

 
Vinjett fem: Sjukskriven medarbetare 

Du har en medarbetare som varit deltidssjukskriven en längre tid för ryggbesvär. Nu 

godkänner försäkringskassan inte längre medarbetarens sjukpenning. På läkarintyget står det 

att medarbetaren inte upplevs klara att arbeta mer än 50%. Vad gör du? 

1. Går till uppsägning.  

2. Beviljar tjänstledighet.  

3. Omplacering.  

 

Resultat vinjett 5 

Enligt resultatet i tabell 5 väljer cirka 50 % av de med social utbildning alternativ två och 

cirka 50 % alternativ tre. Denna fördelning finns även bland personalvetarna, intern 

utbildning och sjuksköterskorna. Av arbetsterapeuterna, ekonomerna och annan utbildning 

valde 50 % alternativ ett, som inte var ett populärt val bland de andra utbildningarna. 

Beteendevetarna väljer i denna analys majoritetsvis lika. Pearson Chi-Square visar att 

signifikansen är ,262 vilket betyder att signifikansen i korstabellsanalysen mellan utbildning 

och vinjett fem inte är tillräckligt stark.  
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Tabell 4: Resultat av en korstabellsanalys med variablerna utbildning och vinjett fem. 

		 Går	 till	

uppsägning.			

Beviljar	

tjänstledighet.			

Omplacering.			 		

			

Svarsfrekvens	

	

      Arbetsterapeut  

	

50	%	
1st	

50	%	
1st	

0,0	%	 		

2st	

 	

Sjuksköterska	

 	

12,5	%	
1st	

37,5	%	
3st	

50	%	
4st	

		

8st	

 	

Beteendevetare	

 	

0,0	%	 75	%	
6st	

25	%	
2st	

		

8st	

 	

Social utbildning	

 	

7,1	%	
3st	

45,2	%	
19st	

47,6	%	
20st	

		

42st	

 	

Personalvetare	

 	

0,0	%	 40	%	
2st	

60	%	
3st	

		

5st	

 	

Ekonom	

 	

50	%	
1st	

0,0	%	 50	%	
1st	

		

2st	

 	

Intern utbildning	

 	

0,0	%	 40	%	
2st	

60	%	
3st	

		

5st	

 	

Annan Utbildning	

 	

5,6	%	
1st	

61,1	%	
11st	

33,3	%	
6st	

		

18st	

Totalt	 7,8	%	

7st	

48,9	%	

44st	

43,3	%	

39	

	

90st	
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Analys vinjett fem 

Resultatet i vinjett fem har vi valt att analysera utifrån ledarskapsbegreppet. Vi har gjort valet 

för att kunna se om olika ageranden medför en viss typ av ledarskap.  

 

Vi anser att alternativ ett - "uppsägning", kan förklaras utifrån Süczs och Andersson Bäcks 

(2015) teori om uppgiftsorientering. Deras teori är relevant för denna analys då författarnas 

förklaring påvisar att en uppgiftsorienterad chef prioriterar uppgifter före beaktandet av 

mänskliga behov och relationer. Att säga upp en medarbetare kan ses som att bortse från 

dennes behov.  

 

Alternativ två - "beviljar tjänstledighet", kan tyda på människoorientering. Tolkningen syftar 

till Süczs och Andersson Bäcks (2015) resonemang kring att människoorientering präglas av 

mänskliga möten, empati, lyhördhet och är relations-och förtroendeskapande. Vi anser att en 

beviljad ledighet i en sådan här situation är människoorienterat, det vill säga ett empatiskt och 

lyhört sätt att agera, jämfört med om man valt uppsägning och omplacering. 

 

När det gäller det tredje alternativet – "omplacering", kan vi tolka det som processorientering. 

Omplacering kan ses som en gest av betydande processer. Enhetschefen bryr sig om att 

medarbetaren ska komma ur sin sjukskrivning. Sücz och Andersson Bäck (2015) förklarar att 

betydelsefulla processer kännetecknar ett processorienterat ledarskap. Författarna menar 

också att processorienterade chefer fokuserar på professioners normer, samhällets lagar och 

regler, värderingar och ideal. Det kan tänkas att samhällets norm är att alla ska arbeta fullt ut. 

Enhetschefernas val av omplacering kan kanske förklaras med reflektioner kring att de kanske 

anser att medarbetaren ska jobba fullt ut och då där hen kan det och på så sätt nå upp till 

samhällets normer, värderingar och ideal.   

 

De med social utbildning väljer alternativ två - beviljar tjänstledigheten, som vi anser är ett 

människoorienterat val, utifrån författarnas beskrivning ovan. Hälften väljer också alternativ 

tre – omplacering, vilket utifrån författarna kan förklaras som processorientering. Dessa två 

orienteringar är tecken på ett operativt ledarskap (Süczs & Andersson Bäcks 2015). En 

avslutande tolkning utifrån denna analys är att de med social utbildning inte bedriver ett allt 

mer strategiskt ledarskap som tidigare forskning menar (Wolmesjö & Richard 2010). 
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Vinjett sex: Kontinuitet  

Det har tagits ett politiskt beslut om att ni måste förbättra er kontinuitet, hur gör du? 

1. Förvaltningens förslag  

2. Kontaktar andra kommuner  

3. Utgår från evidensbaserad praktik 

4. Söker artiklar på internet  

 

Resultat vinjett sex 

Enligt resultatet i tabell 6 kan vi se att det varierar mellan yrkesgrupperna hur de agerar. 

Sjuksköterskor, beteendevetare, de med social utbildning och de med annan utbildning spred 

sig på tre olika alternativ inom varje utbildningsgrupp. Ingen sjuksköterska eller 

beteendevetare har valt alternativ två, medan 20 % av alla med social utbildning har gjort det. 

Ingen med social utbildning har valt alternativ fyra, men nästan 40 % av sjuksköterskorna och 

20 % av beteendevetarna har gjort det. Det finns även utbildningsgrupper där alla inom den 

samma utbildningsgrupp har valt samma alternativ, vilket är personalvetare, ekonomer och de 

med intern utbildning. Detta resultat kan tyda på att utbildningen spelar roll i hur man 

implementerar ett förvaltningsbeslut. Alternativ ett som de flesta har valt innebär att man 

följer förvaltningens förslag, vilket vi kan tänka oss innebär att de är lojala gentemot 

förvaltningen. Pearson Chi-square visar en signifikans på ,000, vilket innebär att signifikansen 

i korstabellsanalysen mellan utbildning och vinjett sex är tillräckligt stark. Vi har även 

analyserat om respondentens ålder påverkar hur hen svarar i denna vinjett, det finns dock 

ingen markant skillnad avseende medelåldern på varje alternativ (se bild 6).  
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Tabell 5: Resultat av en korstabellsanalys med variablerna utbildning och vinjett sex. 

		 Förvaltning

ens	förslag			

Kontaktar	

andra	

kommuner	

Utgår	 från	

evidensbase

rad	praktik	

Söker	 artiklar	

på	internet			

		

		

Svarsfrekvens	

 	

Arbetsterapeut	

 	

0,0	%	 50	%	
1st	

0,0	%	 50	%	
1st	

		

2st	

 	

Sjuksköterska	

 	

45,5	%	
5st	

0,0	%	 18,2	%	
2st	

36,4	%	
4st	

		

11st	

 	

Beteendevetar
e	

62,5	%	
5st	

0,0	%	 12,5	%	
1st	

25	%	
2st	

		

8st	

 	

Social 
utbildning	

 	

63,6	%	
28st	

		

20,5	%	
9st	

15,9	%	
7st	

0,0	%	 		

44st	

 	

Personalvetar
e	

 	

100	%	
5st	

0,0	%	 0,0	%	 0,0	%	 		

5st	

 	

Ekonom	

 	

0,0	%	 0,0	%	 100	%	
2st	

0,0	%	 		

2st	

 	

Intern 
utbildning	

 	

100	%	 0,0	%	 0,0	%	 0,0	%	 		

5st	

 	

Annan 
Utbildning	

 	

55,6	%	
10st	

22,2	%	
4st	

22,2	%	
4st	

0,0	%	 		

18st	

Totalt	 61,1	%	

58st	

14,7	%	

14st	

16,8	%	

16	

7,4	%	

7st	

		

95st	
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Figur 6: Resultat av en korrelationsanalys med variablerna ålder och agerande i vinjett 

sex

 
Analys vinjett sex 

Brante (2014) anser att de inom samma profession delar en handlingsetik och därför har 

samma syn på saker och delar värderingar. Ingen av utbildningsgrupperna i vår studie valde 

helt spritt på denna vinjett, utan de flesta valde på liknande sätt. Det kan förklaras med att de 

under sin utbildning fått ta del av samma teoretiska kunskap och därför handlar liknande. Det 

kan även förklara varför ingen med social utbildning valde alternativ fyra, medan 40% av 

sjuksköterskorna och 20% av beteendevetarna gjorde det. De har inte tillhandhållits samma 

teoretiska kunskap och handlar därför olika. Den kunskapen de har erhållit under utbildningen 

kan påverka deras syn på världen och deras värderingar.  

 

Tidigare forskning visar att de med social utbildning och de yngre cheferna är mer lojala 

gentemot sin förvaltning (Karlsson 2006). Därför valde vi att se om detta stämmer i vår 

studie. Vårt resultat visar att medelåldern hos respondenterna som har valt de olika 

alternativen inte skiljer sig åt avsevärt. Däremot ser vi att medelåldern hos de som valt 
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alternativ ett och därmed kan tänkas vara mer lojala mot förvaltningen är något högre än på 

övriga alternativ. Det innebär att vårt resultat inte bekräftar Karlssons, även om det inte 

tydligt motsäger sig författarens resultat heller. Eftersom Karlssons studie även visar att de 

med social utbildning är mer lojala så valde vi att undersöka om de med social utbildning 

valde alternativ ett mer än andra. 64% av dessa valde alternativ ett medan 58% av de med 

övrig utbildning gjorde desamma. Det visar att vårt resultat blygsamt bekräftar resultatet i 

Karlssons studie.  

 

5.3 Användning av styrdokument och kunskap från utbildning 
Våra respondenter har fått uppge till hur stor del de besvarat enkäten med sin teoretiska 

utbildningskunskap och till hur stor del de besvarat enkäten med kommunens styrdokument. 

Vi använde dessa frågor och svarsalternativ: 

 

När du har besvarat denna enkät, i vilken utsträckning har du utgått från saker du har lärt dig 

under din utbildning? 

 

När du har besvarat denna enkät, i vilken utsträckning har du utgått från din kommuns 

styrdokument (riktlinjer)? 

 

1: Inte alls 

2: Mindre del 

3: Varken mer eller mindre 

4: Till större del  

5: Helt och hållet 
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Resultat 

 
Figur 7: Resultat av hur många respondenter som besvarat enkäten utifrån styrdokument. 

 
 

Bild 7 visar att 57 % svarade att de till största del eller helt och hållet svarat efter 

styrdokument. 28 % svarade att de varken mer eller mindre går efter sin kommuns 

styrdokument. 15 % har till mindre del eller inte alls svarat utifrån styrdokument. När de fick 

svara på till hur stor del de besvarat enkäten utifrån kunskap erhållen genom utbildning visar 

bild 8 att 14 % svarade att de till största del eller helt och hållet svarat utifrån det. 40% gick 

varken mer eller mindre efter utbildning. 46 % använde kunskap de erhållit genom utbildning 

till mindre del eller inte alls. Det innebär att majoriteten av respondenterna har svarat efter 

styrdokument, snarare än utbildning.  

 
Figur 8: Resultat av hur många respondenter som besvarat enkäten med kunskap från utbildningen. 
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Vi valde att genomföra en korrelationsanalys för att se om användningen av styrdokument 

förändrades beroende på hur mycket erfarenhet enhetschefen har. Vi gjorde en analys mellan 

variablerna "erfarenhet som enhetschef" och "besvarat enkäten utifrån styrdokument". Bild 9 

visade att desto mer erfarenhet en enhetschef hade, desto mer använde hen styrdokument. 

Signifikansen på ,067 visar att det inte är helt betydelsefullt. 

 
Figur 9: Resultat av en korrelationsanalys mellan variablerna utbildning och besvarande utifrån 

styrdokument. 

 
  

Vi gjorde även en korrelationsanalys mellan variablerna "erfarenhet som enhetschef" och 

"besvarat enkäten utifrån utbildning". Bild 10 visar tydligt att desto mer erfarenhet en 

enhetschef har, desto mindre utgår denne från kunskap hen har erhållit genom utbildning. 

Bägge dessa analyser visar att de med mindre erfarenhet utgår mer från kunskap från 

utbildning och använder styrdokument mindre.  

 
Figur 10: Resultat av en korrelationsanalys mellan variablerna erfarenhet och besvarande med 

kunskap från utbildningen. 
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Vi ansåg även att det var intressant att i detta avseende se om resultatet påverkades av ålder. 

Därför gjorde vi en korrelationsanalys för att se om erfarenheten som enhetschef ökade med 

åldern, vilket bild 11 visar att den tydligt gjorde. Signifikansens visar ,000 vilket innebär att 

det är ett starkt samband som är väldigt tillförlitligt.  

 
Figur 11: Resultat av en korrelationsanalys mellan variablerna erfarenhet och ålder. 

 

 
Analys 

Brante (2009) förklarar att man blir en del av en profession när man har avslutat en utbildning 

och erhåller ett examensbevis. Under utbildningens gång har individen erhållit teoretiska 

kunskaper och fått lära sig ett gemensamt språk som gör att man kan vara en del av gruppen. 

Man kan tänka sig att det förefaller sig starkast när man nyligen har blivit examinerad och har 

kunskapen färskt i minnet. Det kan styrkas med Sundins och Hedmans (2005) förklaring om 

att arbetsplatsen har en stor påverkan på den teoretiska kunskapen en yrkesverksam har. 

Konkurrerande professionella intressen och maktförhållanden utmanar den teoretiska 

kunskapen menar författarna. Enhetschefer är ingen profession eftersom de inte har en 

gemensam utbildning och samma teoretiska kunskaper. Det kan istället anses vara en 

yrkesroll som flera professioner kan erhålla. När enhetschefers yrkeserfarenhet blir längre så 

kommer de kanske med tiden ifrån att var en yrkesmässigt opåverkad representant av en 

profession. När enhetschefer samlar på sig erfarenhet samlar de också på sig praktisk kunskap 

som påverkar den teoretiska. Under tidens gång kan det tänkas att förankringen till 

professionen därför minskar. Det kan förklara varför enhetschefer med längre erfarenhet utgår 

mer från styrdokument, som skapats inom organisationen, än från teoretisk kunskap hen 

erhållit genom utbildning.  
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Tidigare forskning visar att de yngre cheferna är mer lojala gentemot sin förvaltning 

(Karlsson 2006). Därför valde vi att se om detta stämmer i vår studie. Styrdokument tas fram 

av förvaltningen och att arbeta efter dessa kan ses som en slags lojalitet mot förvaltningen. 

Vår studie visar tydligt att de som är äldre och har mer erfarenhet som enhetschef är de som 

använder styrdokument till störst del. Det kan tänkas innebära att vårt resultat visar att de som 

är äldre är mer lojala än unga. Det innebär att vår studie talar emot Karlsson resultat.  

 

5.4 Enhetschefers prioriteringar av sin arbetstid 
Resultat 

Vi ville jämföra hur stor del av arbetstiden enhetschefer med social utbildning lägger på våra 

alternativ: kollegor, omsorgstagare (OMS), grupputveckling, budget, verksamhetsledning och 

medarbetare. Jämförelsen görs mellan gruppen social utbildning och mot gruppen "övriga 

utbildningar". Övriga utbildningar är alla andra utbildningar. Anledningen till uppdelningen är 

att resultatet blir svåranalyserat om vi använder alla utbildningsgrupperna. Tabell sju visar att 

skillnaden mellan social utbildning och övrig utbildning är det mest relevanta resultatet för 

vår studie. Det vi kan uppfatta utifrån resultatet är att enhetschefer med social utbildning 

lägger mer tid på omsorgstagare, medarbetare och budget. Övriga utbildningar lägger mer tid 

grupputveckling och verksamhetsledning. Överlag är det inte så stor skillnad mellan de två 

grupperna. Vi valde att låta dem skriva i fritext hur stor del av sin arbetstid de lägger på olika 

saker. Det ville vi för att inte styra deras svar, vilket innebar att resultatet blir mer än 100%. 

Det kan tänkas bero på att enhetscheferna anser att alternativen överlappar varandra och inte 

kan skiljas åt. 

 
Tabell 6: En korstabellsanalys mellan variablerna utbildningsgrupper och fördelning av arbetstid. 

 Kollegor OMS	 Grupputve

ckling 

Budget Verksamhets

ledning 

Medarbetare 

Social 

utbildning	

12,17 % 12,7 % 14,62 % 

 

16,68 % 21,97 % 44,24 % 

Övrig 

utbildning	

13,20 % 9,31 % 16,50 % 11,52 % 25,81 % 38,63 % 
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Analys 

Enligt Hjalmarson, Norman och Trydegård (2004) skapas enhetschefers uppdrag i en 

kombination mellan ekonomiska förutsättningar och styrdokument. Styrdokument, i 

författarnas mening, grundar sig bland annat på lagar och politiska beslut. Då enhetschefers 

ansvarsområden (kollegor, omsorgstagare, budget, verksamhetsledning och medarbetare) till 

en stor del bottnar i ansvar utifrån olika lagar, kan det tänkas att uppdragsbeskrivningen ser 

liknande ut för alla enhetschefer inom äldreomsorgen. Det kan antas att den likartade 

uppdragsbeskrivningen leder till små skillnaderna i resultatet. Hjalmarson, Norman och 

Trydegård (2004), som har gjort en studie kring vad enhetschefer lägger sin arbetstid på, 

menar att variationerna i deras resultat tycks bero på olika typer av ledarskap och individuella 

val som bottnar i enhetschefernas typ av kompetens. Med ledarskapsorienteringarna kan vi 

förklara varför det finns en skillnad i hur de olika utbildningsgrupperna har svarat. Enligt 

Sücz och Andersson Bäck (2015) är en resultatorienterad chef fokuserad på bland annat bra 

resultat på mätbara mål, goda prestationer, mätbar effektivitet och granskning. Det kan 

förklara varför att de med social utbildning till större del valt att de lägger mer tid på budget 

än de med övrig utbildning. De med social utbildning lägger också mer tid på omsorgstagare 

och medarbetare. Sücz och Andersson Bäck (2015) skriver som nämnt innan att 

människoorienterade chefer är mer engagerade i frågor som berör mänskliga möten och 

relationer, samt att orienteringen karakteriseras av empati och lyhördhet gentemot andra. Vi 

tycker att de beskriver varför de med social utbildning lägger mer tid på omsorgstagare och 

medarbetare. De är alltså mer människoorienterade, än de med övriga utbildningar. 

Kombinationen av resultat-och människoorientering mynnar ut i ett administrativt ledarskap 

(Sücz & Andersson Bäck 2015). De med social utbildning praktiserar, i jämförelse med de 

andra utbildningarna, ett mer administrativt ledarskap. 

 

De övriga utbildningarna lägger mer tid på verksamhetsledning, grupputveckling och 

kollegor. Processorientering syftar på att chefer lägger mer tid på betydande processer (Sücz 

& Andersson Bäck 2015). Utifrån det kan vi anta att grupputveckling och grupprocesser står i 

centrum för de med övriga utbildningar. Dels i gruppen med medarbetare men även i den 

kollegiala gruppen, vilket kan besvara varför de lägger mer tid, än de med social utbildning, 

på grupputveckling och kollegor. När det gäller verksamhetsledning kan det tolkas som fokus 

på verksamhetsprocess. Att de med övrig utbildning fokuserar på kollegor och medarbetare 

kan också tyda på en människoorientering. Människoorientering och processorientering 

mynnar ut i ett operativt ledarskap. Sammanfattningsvis har de med social utbildning, enligt 
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denna analys, ett administrativt ledarskap. Medan de med övrig utbildning praktiserar ett mer 

operativt ledarskap. Avslutningsvis kan vi alltså se hur enhetschefers prioriteringar avgör 

vilket typ av ledarskap de bedriver. 

 

5.5 Erhållna kompetenser genom utbildning 
Resultat 
Våra respondenter har fritt fått skriva vad deras utbildning ger dem för kompetens för att 

arbeta som enhetschef inom äldreomsorgen. Vi har valt att sammanställa dessa svar och 

sortera dem efter utbildning, för att se om det finns några likheter. Vi har tagit vissa ord som 

har kommit upp ofta och sammanställt hur många som har nämnt dessa. Inom de sociala 

utbildningarna anser mer än en tredjedel att deras utbildning gett dem kunskap inom juridik, 

ledarskap samt bemötande. Ord som även nämns ett par gånger är samtal, kritiskt tänkande 

och självkännedom. Det är en arbetsterapeut som har valt att svara på denna fråga och hen 

tycker att utbildningen har gett kunskap inom ledarskap. Av de med sjuksköterskeutbildning 

har mer än hälften svarat att deras kunskaper inom vården är en tillgång för arbetet som 

enhetschef. En sjuksköterska nämner lagstiftning men då enbart inom termer av sjukvård. 

Beteendevetarna nämner till skillnad från de med social utbildning inte juridik eller 

bemötande, men hälften anser att deras kunskaper om beteende är en tillgång inom arbetet 

som enhetschef. Till skillnad från övriga, så är personalvetarna väldigt eniga kring vad de har 

erhållit för kompetens genom sin utbildning, vilket är kunskap inom personalfrågor och hur 

organisationer fungerar. En ekonom anser att hen har fått kunskap om ledarskap och ekonomi 

under sin utbildning. 

 
Analys 

En profession anses på bästa sätt kunna utföra en viss service i samhället med legitimitet 

enligt Brante (2014). Inom en profession har individerna en gemensam grund som utgör deras 

plattform. De har erhållit samma teoretiska kunskap vilket gör att de handlar liknande och har 

gemensamma värderingar. Vårt resultat visar att de inom professionerna anser att de har 

erhållit liknande kompetenser genom sin utbildning, vilket kan förklaras med att de har 

erhållit samma kunskap. Dessutom så uppger professionerna olika slags svar, vilket kan 

förklaras med att de ser olika på sina utbildningar och att det är skillnader mellan dem. 

Professionen sjuksköterska skiljer sig stort från de med social utbildning, eftersom de inte har 

samma teoretiska kunskap, vilket förklarar varför de uppger att de har skilda kompetenser. De 
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inom samma profession har ett gemensamt språk, vilket även det kan förklara varför de inom 

samma profession uppger samma kompetenser. De använder samma ordval för att beskriva 

den eftersom de är vana att använda samma språk.  
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6 Slutdiskussion 

I detta kapitel ämnar vi reflektera kring vår studie utifrån fem underrubriker. Den första är en 

sammanfattning av centrala resultat och besvarande av frågeställningar. Därefter kommer en 

resultatdiskussion och en teoridiskussion. Sedan diskuterar vi vår metod och ger förslag till 

fortsatt forskning. 

 

Sammanfattning av centrala resultat och besvarande av frågeställningar 

När vi nu ska besvara vår första frågeställning - Hur prioriterar enhetschefer med olika 

utbildningar sin arbetstid? kan vi se att enhetschefer prioriterar att lägga sin tid på 

medarbetarna. Omsorgstagarna är det området enhetscheferna svarar att de lägger minst tid 

på. Vi har också kommit fram till en mindre skillnad i enhetschefernas prioriteringar. Bland 

de social utbildning och övriga utbildningar finns enligt vår analys olika orienteringar. 

Orienteringarna avgör, som vi har nämnt innan, vilket typ av ledarskap enhetscheferna 

praktiserar. Utifrån det kan vi alltså också besvara vår tredje frågeställning - hur begreppet 

ledarskap kan förklara enhetschefers ageranden. Vår ståndpunkt är att orienteringarna kan 

förklara hur enhetschefer agerar. Vår analytiska slutsats är att de med social utbildning är 

människoorienterade och praktiserar antingen ett administrativt ledarskap eller ett operativt 

ledarskap, Inte som forskningen säger, ett strategiskt ledarskap. Något som är intressant är att 

utbildningsgrupperna angett likartade beskrivningar på vilken teoretisk kunskap de erhållit för 

att klara uppdraget som enhetschef, som till en stor del innefattar ledarskap. Här ser vi att 

utbildning har betydelse för vilken typ av stark teoretisk kompetens enhetschefer kan tillämpa 

i sin yrkesroll.  

 

För att svara på vår andra frågeställning - Hur agerar enhetschefer i verklighetsförankrade fall 

och finns det något samband mellan agerandet och enhetschefernas utbildning? Så kan vi se 

ett samband i att de med samma utbildning majoritetsvis svarar likadant. På vinjettfrågorna, 

alltså frågorna kring deras agerande, svarade de med social utbildning majoritetsvis lika. 

Även sjuksköterskorna och ekonomerna svarar till stor del lika varandra. Arbetsterapeuternas 

svar skiljer sig mer än sällan åt. Det är dock svårt att få en bild av utbildningens betydelse då 

respondenterna i den utbildningsgruppen endast är två. Vårt resultat har bekräftat att 

utbildning har betydelse för hur enhetschefer inom äldreomsorgen agerar. Vi har undvikit att 

dra slutsatser och göra egna bedömningar om vad som är korrekta eller mindre korrekta svar. 

Detta för att inte lägga egna värderingar i svaren. Slutsatsen bygger istället på att det överlag 
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finns tydliga samband i att utbildningsgrupperna svarar lika. Det är alltså inte vad 

utbildningsgrupperna har svarat, utan om utbildningsgrupperna svarat likadant som utgör vårt 

svar andra frågeställningen.  

 

Vår sista frågeställning - Till hur stor del använder enhetschefer kommunernas styrdokument 

och till hur stor del använder de den teoretiska kunskapen från sin utbildning i uppdiktade 

fall? Här har vi kommit fram till att enhetschefer till större del besvarat vår enkät utifrån 

kommunernas styrdokument, inte utifrån kunskap de erhållit genom sin utbildning. De som är 

äldre och har mer erfarenhet använder sig till störst del styrdokument. De yngre och de som 

har kortare erfarenhet som enhetschef använder sig mindre av styrdokument och mer utifrån 

kunskap de tillförskaffat sig under utbildningen.  

 

Resultatdiskussion 

Vi ser ett samband i att de med samma utbildning svarar likadant. Det är dock fler än färre 

som har svarat att de besvarat enkäten utifrån styrdokument och inte med sin teoretiska 

kunskap från utbildningen. Kan det kanske vara så att de använder sin utbildning och 

teoretiska kunskap omedvetet? Detta utifrån att utbildning verkar spela stor roll för hur 

utbildningsgrupperna svarar. Det kan också vara så att den teoretiska kunskapen och 

styrdokumenten har gemensamma ståndpunkter och språk i många frågor.  

 

Enligt tidigare forskning så agerar enhetschefer inom äldreomsorgen olika. Detta tycker vi att 

våra resultat bekräftar. Tidigare forskning menar också att det krävs kompetens inom 

offentligt socialt arbete. Här kan britsen på utbildade socionomer som enhetschefer inom 

äldreomsorgen, betyda att organisationer inom äldreomsorgen inte klarar av att nå upp till den 

kvalité som krävs inom offentligt socialt arbete. Tidigare forskning menar också att kravet på 

kompetens inom den offentliga sektorns sociala arbete kommer fortsätta att öka. Det kan 

tänkas vara viktigt att de som anställer enhetschefer till äldreomsorgen prioriterar kompetens 

och utbildning inom socialt arbete. En enhetschefsbefattning inom äldreomsorgen behöver 

kanske också bli mer attraktiv för de med social utbildning. Högskolor och universitet bör 

undervisa och inspirera mer till socialt arbete inom äldreomsorgen. Något som vi verkligen 

har saknat på socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar.    

 

Vi har också sett att kompetens avgör vilket typ av ledarskap enhetschefer praktiserar. Det 

behövs mer forskning kring vilket typ av ledarskap som bäst lämpar sig för enhetschefer inom 
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äldreomsorgen. Detta bland annat för att enhetschefer ska kunna få förutsättningar att fördela 

sin arbetstid på rätt sätt. Kompletterande ledarskapsutbildning utifrån hur verksamheten bör 

styras kan tänkas bidra till att enhetschefer inom en organisation agerar och planerar sin 

arbetstid mer lika. Vi kunde inte bara se att de med social utbildning praktiserar ett operativt- 

eller administrativt ledarskap, utan också att sjuksköterskorna i många resultat väljer att agera 

olikt andra utbildningsgrupper. I ett resultat kunde vi tydligt se och genom analys också 

förklara att sjuksköterskorna tillämpar ett mer strategiskt ledarskap. Kan det förklara varför 

tidigare forskning menar att ledarskapet bland enhetschefer i äldreomsorgen allt mer präglas 

av ett strategiskt ledarskap? Kan den växande variationen av utbildning och professioner 

bland enhetscheferna förklara varför ledarskapet allt mer går från ett operativt ledarskap till 

ett mer strategiskt ledarskap? Bland de andra utbildningarna är det svårare att se vilket typ av 

ledarskap de praktiserar. Det kan bero på att det är svårt att hitta samband när 

utbildningsgrupperna har så få respondenter.  

 

Vi har kunnat jämföra och analysera delar av vårt resultat med Karlssons (2006) studie. Delar 

av resultatet skiljer sig åt vilket gör att vi reflekterat kring varför. Vi tänker oss att en 

anledning kan vara att studien är 12 år gammal, vilket kan göra att det beror på ett skifte av 

generation. Det skulle förklara varför vi fått resultatet att unga inte är lika lojala mot 

förvaltningen som Karlsson fastställt.   

 

Vi har uppmärksammat att de som har en social utbildning till stor del svarar lika vilket gör 

att dessa resultat har varit i fokus under våra analyser. Det finns fler respondenter i gruppen 

med social utbildning än till exempel arbetsterapeuter, vilket gör att svaren blir mer sannolika 

att stämma när det är en stor grupp.  

 

Teoridiskussion 

Vi valde att analysera vårt resultat med utgångspunkt i de teoretiska begreppen profession och 

ledarskap, samt genom tidigare forskning. De teoretiska begreppen har hjälpt oss att förklara 

olika aspekter av resultatet på ett givande sätt. Profession förklarar att teoretisk kunskap leder 

till ett praktiskt handlande, som är gemensam inom en profession/utbildningsgrupp. 

Ledarskapsbegreppet förklarar hur kompetens avgör vilket typ av ledarskap enhetschefer 

praktiserar, och hur olika ledarskapstyper kan påverka deras agerande. Vi anser att de 

teoretiska begreppen har gjort att vi har kunnat förklara vårt resultat på ett bra och intressant 

sätt. Vi tycker att det skulle vara spännande att använda sig utav Lipskys gräsrotsbyråkrati 
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och instutionell teoribildning för att kunna förklara hur offentliga organisationer fungerar och 

hur det kan påverkar enhetschefers agerande och deras professionskunskap över tid. Vi valde 

våra teoretiska begrepp i stället eftersom de ger oss en bättre förståelse för enhetschefers 

agerande på individnivå och gruppnivå. 

 

Metoddiskussion 

Utifrån vårt upplägg av uppsatsen och de resultat vårt upplägg genererat i, har vi åsikten att 

det finns flera saker som vi kunde ha gjort annorlunda. Vi har nu tillförskaffat oss mer 

erfarenhet, som hade varit användbart tidigare i uppsatsprocessen. Om vi hade vetat det vi vet 

idag, så hade vi kunnat genomföra studien på ett bättre sätt. I en del av vår enkät fick 

respondenterna besvara hur stor del av sin arbetstid de la på olika delar av arbetet. Vi lät dem 

skriva fritt i procent, för att få ett så korrekt svar som möjligt. Det gjorde att flera inte angav 

exakt 100 % sammanlagt, vilken betydde att materialet blev svårarbetat och krävde 

omkodning innan vi kunde analysera det.  

 

Vi blev inspirerade till att lägga upp studien med vinjettfrågor efter att ha läst Wolmesjös 

(2005) avhandling. Vi använde även några av Wolmesjös frågor i vår enkät. De mest 

relevanta frågorna från Wolmesjös avhandling ansåg vi vara "Ställs du ofta inför motstridiga 

krav i ditt arbete? Kan du ge exempel? Hur hanterar du det?" Och "Tvingas du ofta att göra 

prioriteringar i ditt arbete? Vilka?". Vi valde att lägga in dem exakt som de var i vår enkät, 

vilket vi nu i efterhand inte tycker var det mest optimala sättet. Dessa frågor använde 

Wolmesjö som intervjufrågor och när vi använde dem i vår enkät blev det röriga och 

genererade i svåranalyserade resultat. Vi borde ha arbetat mer med att anpassa dem utifrån vår 

studie, för att få de att fungera. När vi gjorde enkäten trodde vi dock att vi på detta vis skulle 

få mest pålitliga svar.  

 

Vårt val av att göra enkäten i Google formulär är vi väldigt nöjda med. Detta eftersom det på 

ett bra och enkelt sätt gick att få över vårt material till SPSS, som vi sedan analyserade med. 

Vi valde att skicka ut enkätlänken tillsammans med information om studien, till 

verksamhetscheferna i samtliga kommuner. Vi ansåg att det var det lättaste 

tillvägagångssättet. Att få tag på alla enhetschefernas mejladresser, i tre län, hade varit väldigt 

tidskrävande. Att enkätens svarsfrekvens då blev beroende av verksamhetscheferna medförde 

tyvärr en risk. Att enkäten kanske inte nådde fram till alla enhetschefer kan ha påverkat 

studiens resultat.  
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Som nämnts tidigare sträcker sig vår studie över tre län. Trots en svarsfrekvens på 41 % 

besvarades den enbart av ett fåtal arbetsterapeuter och ekonomer. En rikstäckande studie 

skulle kunna bidra till fler svar och kanske också större samband. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom vi, som tidigare nämnt, inte lade upp våra enkätfrågor (kring hur stor del av sin tid 

enhetscheferna lägger på olika arbetsuppgifter) på ett optimalt sätt så anser vi att det skulle 

vara en intressant del att utforska ytterligare. Vår studie visar mindre skillnader i hur de med 

social utbildning planerar och fördelar sin tid, gentemot de med övrig utbildning. En ny studie 

och möjligheten att utforska ämnet mer djupgående, hade kunnat se och förklara hur 

utbildning spelar roll i hur enhetschefer prioriterar sin tid på detaljnivå. En intressant aspekt 

skulle enligt oss också vara att se om detta skiljer sig åt mellan kommuner. 

 

Ledarskap är en stor del av enhetschefsuppdraget. Det hade varit intressant att forska vidare 

på det ämnet. Detta också för att vi kommit fram till att enhetschefer med social utbildning 

tillämpar ett operativt- eller administrativt ledarskap, medan tidigare forskning menar att ett 

strategiskt ledarskap tillämpas bland enhetschefer inom äldreomsorgen. Forskning kring vad 

olika ledarskap inom äldreomsorgen kan ha för konsekvenser känns väldigt relevant då 

bristen på socialt utbildade enhetschefer verkar växa. Hur kan det påverka ute i 

verksamheterna? 

 

Wolmesjö och Gollungberg (2011) berättar i tidigare forskning att det kommer ställas högre 

krav på framtidens ledningsgrupper inom äldreomsorgen. Kunskapen om den offentliga 

sektorns sociala arbete behöver bli större bland äldreomsorgens enhetschefer, för att 

tillmötesgå dessa krav. Vi anser att det är en viktig kunskapslucka som framkommit genom 

tidigare forskning och därför hade vi önskat mer forskning kring ämnet. Socialt arbete är 

väldigt komplext och kunskap om det lika så. Vad betyder bristen på kunskap inom offentligt 

socialt arbete, vad kan de betyda för samhället i framtiden?  

 

Henrikson och Wennberg (2011) förklarar att en enhetschef har en komplex arbetsbeskrivning 

och hen behöver stor kunskap för att kunna balansera kraven som ställs. Samtidigt förklarar 

Johnsson, Laanemets och Svensson (2008) att arbete efter standardiserade metoder kan 

minska kravet på akademisk utbildning. Vi har reflekterat kring detta under studiens gång och 
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anser att det skulle vara relevant att studera vilka risker standardiserade metoder och arbetssätt 

kan medföra. 
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Informationsbrev inför enkät till C-uppsats 

Hej. Våra namn är Tova Andréasson och Sofia Andersson. Vi går sjätte terminen på 

socionomutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar och tillägnar denna termin åt C-

uppsatsen. I höstas hade vi praktik hos enhetschefer inom äldreomsorgen och därför vill vi 

rikta in oss på att utforska den professionen ytterligare.  

 

Vi kommer snart skicka ut en enkät till enhetschefer med frågor kring er och ert arbete. 

Enkäten kommer i en internetlänk och ni är där helt anonyma, vi kan inte se vilka som har 

svarat. Enkäten består av ett antal frågor. Vissa frågor är kryssfrågor och andra kan ni svara 

helt fritt på. En del frågor är beskrivna situationer där ni väljer hur ni agerar.  

Vi har tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer som innebär att er 

medverkan är frivillig. Ni kan avbryta er medverkan och välja att inte svara på vissa frågor. I 

uppsatsen kommer inte namn att nämnas. Det insamlade materialet kommer att användas 

forskningsändamålsenligt, alltså endast till uppsatsen.  
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C-uppsats 
En undersökning av enhetschefers arbete inom äldreomsorgen i Kalmar län 

 
Hej. Våra namn är Tova Andréasson och Sofia Andersson. Vi går sjätte terminen på socionomutbildningen i 

Kalmar och tillägnar denna termin åt C-uppsatsen. Syftet med vår studie framåt är att ta reda på vilken betydelse 

utbildning och styrdokument har för hur enhetschefer inom äldreomsorgen agerar i sin yrkesroll. Metoden för 

datainsamlingen är enkäter som skickas ut till enhetscheferna genom verksamhetscheferna i Kalmar län.  

Vi har tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer som bland annat innebär att vi delar med oss 

av syftet med studien. De forskningsetiska principerna innebär också att enhetschefernas medverkan är frivillig. 

Ni kan avbryta sin medverkan och välja att inte svara på vissa frågor. Inga personuppgifter uppges i enkäten, 

vilket innebär att man är anonym. Det insamlade materialet kommer att användas forskningsändamålsenligt, 

alltså endast till uppsatsen. 
 
Vår handledare på Linnéuniversitet är Lars Sörnsen. Han kan nås på mail: lars.sornsen@lnu.se 

Vi kan nås på:  
Sa223cp@student.lnu.se 
ta222jb@student.lnu.se 

Mvh/ Tova & Sofia 

Frågor om dig 

1.Vilket kön har du? 
• Kvinna 

• Man 

• Annat 

 

2. Hur gammal är du? 

 

Frågor kring din utbildning 

3.Vad har du för utbildning?  



 

 
 

• Arbetsterapeut 

• Sjuksköterska 

• Beteendevetare 

• Socionom 

• Sociala omsorgsprogrammet 

• Socialpedagogiska programmet 

• Personalvetare 

• Ekonom 

• Intern utbildning inom kommunen 

• Annan utbildning 

 

4.Om du har svarat annan utbildning, vilken utbildning har du? 

 

5.Om du har svarat att du har en intern utbildning inom kommunen, 

vilken grundutbildning har du? 
 

6.Vad ger just din utbildning dig för användbar kompetens i 

chefsyrket? 
 

7. Vilken kompletterande utbildning skulle du önska för att 

vidareutvecklas som enhetschef? 

 
 

Frågor om ditt arbete 

8. I vilken kommun arbetar du? 
• Mörbylånga 

• Borgholm 

• Kalmar 

• Emmaboda 

• Hultsfred 



 

 
 

• Högsby 

• Mönsterås 

• Nybro 

• Oskarshamn 

• Torsås 

• Vimmerby 

• Västervik 

 

9. Hur länge har du arbetat som enhetschef inom äldreomsorgen? 
• Mindre än ett år 

• 1-2 år 

• 3-5 år 

• 6-7 

• 8-10 

• 11-15 

• 16-25 

• Mer än 25 år 

 

10. På vilka områden upplever du att kommunens dokument är tydligt 

styrande? 
• Rekrytering 

• Informationssäkerhet 

• Handlingsplan vid kris 

• Lönesättning 

• Arbetsmiljö 

• Samverkan 

• Rehabiliteringsprocess 

• Lön-och medarbetarsamtal 

• Varningar och uppsägningar 

• Beviljandet av olika ledigheter 

• Genomförande av verksamhetens mål 

• Värdegrund & policys 



 

 
 

• Budgetfördelning 

• Dokumentation 

• Verkställighet 

• Uppföljningar av verksamheten 

• Annat 

 

11. På vilka områden upplever du att du har stort utrymme att ta egna 

beslut? 
• Rekrytering 

• Informationssäkerhet 

• Handlingsplan vid kris 

• Lönesättning 

• Arbetsmiljö 

• Samverkan 

• Rehabiliteringsprocess 

• Lön-och medarbetarsamtal 

• Varningar och uppsägningar 

• Beviljandet av olika ledigheter 

• Genomförande av verksamhetens mål 

• Värdegrund och policys 

• Budgetfördelning 

• Uppföljning av verksamheten 

• Annat 

 

12. Önskar du fler eller bättre styrdokument inom något område, i så 

fall vilket? 
 

 

13. Ställs du ofta inför motstridiga krav i ditt arbete? Kan du ge 

exempel? Hur hanterar du det? 
 



 

 
 

 

14. Tvingas du ofta att göra prioriteringar i ditt arbete? Vilka? 
 

 

 

Frågor kring din arbetstid 

15. Hur många procent av din arbetstid lägger du på medarbetare? 
 

16. Hur många procent av din arbetstid lägger du på 

verksamhetsledning? 
 

 

17. Hur många procent av din arbetstid lägger du på budget? 
 

 

18. Hur många procent av din arbetstid lägger du på utveckling av 

gruppens arbetssätt? 
 

 

19. Hur många procent av din arbetstid lägger du på omsorgstagare? 
 

 

20. Hur många procent av din arbetstid lägger du på samarbete med 

kollegor eller andra utanför organisationen? 
 

 

Frågor kring agerande 
Läs genom situationerna nedan, välj sedan det alternativ som passar bäst in på hur du hade agerat. 

 



 

 
 

21. Du rekryterar just nu en ny medarbetare till din verksamhet. Du 

har haft tre kandidater på intervju och har kollat referenser, så nu är 

det dags att ta ditt beslut. Vem väljer du? 
• A har arbetat som undersköterska i 40 år och gav ett bra intryck på intervjun. Hens 

referens informerade dock om en del sjukskrivningar tidigare. 

 

• B är en helt nyutexaminerad undersköterska från gymnasiet utan arbetslivserfarenhet 

som gav ett bra intryck på intervjun. Hen hade sina fem veckors praktik i din 

verksamhet förra året och hen fick fina vitsord av sin handledare. 

 

 

• C har arbetat flera år som vårdbiträde och gav ett bra intryck på intervjun. Hen har 

flera referenser eftersom hen gått på flera vikariat. Alla referenser är eniga om att de 

hade gett hen en tillsvidareanställning om det hade funnits någon. Hen har varit 

väldigt uppskattad på alla arbetsplatser. 

 

 

22. En av dina medarbetare har sent blivit antagen till en utbildning 

och ber därför om att få gå på tjänstledighet för studier om tre veckor. 

Du har en vikarie som skulle kunna täcka för hen men du har tänkt 

avsluta vikarien eftersom det inte har fungerat trots enskilda samtal. 

Din verksamhet har redan låg bemanningsbalans och är i behov av att 

ha den tjänsten fylld. Det är svårt att rekrytera nya vikarier. Vad gör 

du? 
• Beviljar tjänstledigheten och låter vikarien stanna. 

 

• Du tar ett enskilt samtal med vikarien om vad som krävs för att hen ska få stanna på 

arbetsplatsen. Du ger vikarien en vecka på sig att visa förbättring. Om det fungerar 

behåller du vikarien och beviljar tjänstledigheten. 

 

• Skjuter upp tjänstledigheten för att kunna rekrytera en bra ersättare. 



 

 
 

 

 

23. Du har fått klagomål från en omsorgstagares anhörig att en 

medarbetare luktar mycket rök. Sedan tidigare har flera medarbetare 

nämnt att denne kollegan ofta försvinner utan att säga till för att röka. 

Du har sett hen stå och röka utanför personalingången i sina 

arbetskläder ett par gånger. Vad gör du? 
• Under nästa APT informerar du dina medarbetare om kommunens policy kring 

rökning och hoppas på förbättring. 

 

• Du tar ett enskilt samtal med hen och informerar om kommunens policy kring rökning 

och ber hen skriva under att den har tagit del av informationen. Du informerar om att i 

fall hen inte följer policyn kommer det bli repressalier. 

 

• Du tar ett enskilt samtal med hen och informerar om kommunens policy kring 

rökning. Du informerar om att hen har brutit mot den och ger medarbetaren en 

skriftlig varning. 

 

• Du tar ett enskilt samtal med hen och informerar om vilka möjligheter som finns till 

rökrehabilitering, i och utanför kommunen. 

 

 

24. Arbetsbelastningen på en enhet har ökat och på grund av en 

aggressiv omsorgstagare behövs extra personal kvällstid. Du har 

förklarat situationen för din chef för att få utökad budget för detta. 

Hen ökar inte budgeten utan informerar om att i fall du vill utöka 

personaltätheten får det rymmas inom din nuvarande budget. Vad gör 

du? 



 

 
 

• Du informerar dina medarbetare om att de inte kommer bli en extra personal på 

kvällen eftersom din chef inte beviljar det. Du påpekar även att det är viktigt att de 

skriver avvikelser när saker händer så att du kan påvisa att det behövs mer personal. 

 

• Du ser över möjligheterna att omfördela resurserna inom hela din verksamhet och 

således minskar du arbetskraften på andra avdelningar. 

 

 

• Du väljer att sätta in en extra personal på kvällen, men informerar personalen om att 

det är viktigt att hålla nere alla andraövriga kostnader så mycket som möjligt för att 

kompensera och hålla budgeten i balans. 

 

 

25. Du har en medarbetare som varit deltidssjukskriven en längre tid 

för ryggbesvär. Nu godkänner försäkringskassan inte längre 

medarbetarens sjukpenning. På läkarintyget står det att 

medarbetaren inte upplevs klara att arbeta mer än 50%. Vad gör du? 
• Du säger upp medarbetaren på de procenten hen inte klarar av att arbeta. Hens 

grundtjänst blir således 50%. 

 

• Du reducerar tjänstetiden genom att bevilja en ledighetsansökan. Medarbetaren har 

grundtjänsten 100%, men går tillfälligt ner i tid till 50%. 

 

• Du är medveten om att det är svårt att anpassa arbetet utifrån ryggbesvär och ser över 

möjligheten för omplacering. Den enda omplaceringsmöjligheten i kommunen är på 

en träffpunkt för äldre. Du vet dock att medarbetaren uttryckt att hen verkligen inte 

vill arbeta där utan behöver vara ute i hemtjänsten för sitt egna välmåendes skull. 

Omplaceringen blir alltså tvingande, men medarbetaren kan då arbeta sina 100%. 

 

 



 

 
 

26. Det har tagits ett politiskt beslut om att ni måste förbättra er 

kontinuitet, hur gör du? 
• Du förstår helt syftet och följer förvaltningens förslag på genomförande. 

 

• Du kontaktar andra kommuner för att se hur de arbetar med att förbättra kontinuiteten. 

 

• Du utgår från evidensbaserad praktik och arbetar fram ett eget sätt. 

 

• Du letar artiklar på internet om hur kontinuiteten kan förbättras inom äldreomsorgen. 

 

 

 

Frågor om ditt besvarande av denna enkät 

27. När du har besvarat denna enkät, i vilken utsträckning har du 

utgått från saker du har lärt dig under din utbildning? 
• Helt och hållet 

• Till större del 

• Varken mer eller mindre 

• Till mindre del 

• Inte alls 

 

 

28. När du har besvarat denna enkät, i vilken utsträckning har du 

utgått från din kommuns styrdokument (riktlinjer)? 
• Helt och hållet 

• Till större del 

• Varken mer eller mindre 

• Till mindre del 

• Inte alls 

 


