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Abstrakt 

Mellanchefer inom socialtjänstens sektion för barn och unga arbetar i en motstridig 

organisation. Mellancheferna blir länken som fogar samman politiskt fattade beslut med 

förvaltningens krav och förväntningar, personalgruppens behov och klienternas rätt till hjälp 

och stöd. Studiens syfte är att undersöka hur mellanchefernas ledarskap skapas utifrån de 

förutsättningar som ges och den komplexitet som rollen innebär. Sex kvalitativa intervjuer 

med mellanchefer inom sektionen för barn och unga i fem mellanstora kommuner har 

genomförts. Genom att undersöka hur mellancheferna navigerar mellan domänerna politik, 

förvaltning och profession och med hjälp av begreppet parallellprocesser kan mekanismer 

som utgör viktiga faktorer för ledarskapandet synliggöras. Tydligt är att socionomernas starka 

professionsidentitet präglar ledarskapet i alla led och att prioriteringar och val många gånger 

motiveras mot bakgrund av den starka professionstillhörigheten. Resultatet visar också att 

mellancheferna i studien främst ser sig som socionomer och identifierar sig mer med sin 

profession än med sin funktion som chef. Professionsidentifikationen utgör många gånger en 

legitimerande grund för hur ledarskapet bedrivs i sin operativa form. 

  

Nyckelord: 

Ledare, chef, skapa ledarskap, socialtjänst, individ- och familjeomsorg, sektionen för barn och 

unga, val, prioriteringar, domänteori, kritisk realism, parallellprocesser, socionom, etisk kod, 

professionsidentifikation. 
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Abstract 

Middle-managers leaders in the social services´ department for children and young people 

work in a conflicting organisation. These middle-managers become the link which joins 

together political decisions with requirements and expectations from the management, the 

needs of personnel and the clients´ right to aid and support. The aim of this study has been to 

investigate how middle-management leadership is created within given conditions and the 

complexity that their role entails. Six qualitative interviews with middle- managers in the 

department for children and young people in five intermediate municipalities have been 

realized. By investigating how these middle-managers navigate between the political, 

management and professional domains and, with the aid of the concept of parallel processes, 

mechanisms, which can constitute important factors for leadership, have been made visible. It 

is clear that the professions identity of social workers influence their leadership at all levels 

and that priorities and choices are often motivated because of this strong professions identity. 

The result also shows that the middle-managers in this study regard themselves as social 

workers and identify themselves more with their profession than with their function as 

managers. Professions identification often constitutes a legitimizing basis for how leadership 

is conducted in its operative form.  

 

Key words: 

Leadership, management, constructing leadership, social services, child welfare, decision 

making, priorities, domain theory, critical realism, parallel process, social worker, code of 

ethics, professions identification. 
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1. Inledning 

Under de senaste decennierna har välfärdssektorn genomgått genomgripande förändringar. 

Den styrning och organisering av den offentliga sektorn som kallas för New Public 

Management (NPM) har hämtat inspiration från näringslivets vinstdrivande företag och har 

inneburit rationaliseringar och ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar (Lundström & 

Shanks 2015; Thylefors 2016, s. 16). Parallellt med ett decentraliserat resultat- och 

kostnadsansvar har en standardisering av arbetsmetoder och processer också kunnat 

konstateras. Detta har bland annat fått till följd att professionernas självständighet minskar 

och att kraven på mellancheferna ökar (Wellander, Astvik & Hellgren 2017).  

 

Sektionen för barn och unga är en del av individ- och familjeomsorgen (IFO) inom 

socialtjänsten som har ansvar för en utsatt målgrupp i samhället. Det finns forskning som 

pekar på att socialsekreterare inom sektionen för barn och unga har ett större behov än andra 

socialsekreterare inom socialtjänsten att i sitt arbete känna sig sedda och värdesatta av sina 

chefer för det arbete som de utför, eftersom arbetet med barn och unga innebär en högre 

belastning i form av stress (Meagher & Tham 2009). 

 

Över sig har IFO en politiskt styrd organisation vars slutgiltiga beslutsfattande kan få en stor 

inverkan på klienterna och deras liv. Inom IFO arbetar socialsekreterare som enligt lag ska 

vara utbildade socionomer eller ha en likvärdig utbildning (Socialstyrelsen 2016). I takt med 

framväxten av New Public Management har mellanchefer inom den offentliga sektorn fått ett 

allt större ansvar för att organisationens mål uppfylls inom de ekonomiska ramarna. Detta 

gäller även mellanchefer inom sektionen för barn och unga (Lundström & Shanks 2015, s. 

30). Samtidigt visar forskning att socialsekreterare har ett behov av psykosocialt stöd från 

chefen för att kunna hantera de krav och dilemman som många gånger ryms inom yrkesrollen 

(Meagher & Tham 2009). 

 

Mellancheferna har med andra ord en komplex yrkesroll med många intressen att ta hänsyn 

till och i spänningsfältet mellan de förväntningar, krav och visioner som är knutna till deras 

position skapas ledarskapet. 
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1.1. Problemformulering 
I detta avsnitt ges en kort beskrivning av socialsekreterarnas arbetssituation och ledarskapet 

som en central faktor för socialsekreterarnas arbete. Därefter beskrivs mellanchefens 

komplexa roll i en organisation som ofta präglas av motstridiga krav och förväntningar. Efter 

att ha gett en bild av de förutsättningar mellancheferna har att förhålla sig till presenteras 

studiens syfte. 

 

1.1.1. Personalens behov 

Arbetet inom IFO är många gånger krävande och mellanchefen har det yttersta ansvaret för 

personal och arbetsmiljö. Obalans mellan krav och resurser är en bidragande orsak till psykisk 

ohälsa hos socialsekreterare. I studier om arbetsförhållanden inom sektionen för barn och 

unga beskriver socialsekreterarna en kontinuerligt hög arbetsbelastning som inte ger utrymme 

för återhämtning, vilket kan resultera i utmattning och nedstämdhet. För att kompensera för 

den psykiska belastning som det innebär att hjälpa utsatta i samhället krävs ett psykosocialt 

stöd från chefen. Med stöd menas att chefen visar förståelse och uppskattning för det 

krävande och komplexa arbetet och att de tar hänsyn till socialsekreterarnas mående (Meagher 

& Tham 2009). 

 

Studier visar att chefens omsorg om medarbetarna är av stor vikt för medarbetarnas känsla av 

välbefinnande i arbetslivet, vilket påverkas indirekt av hur chefer praktiserar sitt ledarskap 

(Nyberg 2008, s. 173). Meagher och Tham (2009) menar att ett psykosocialt stöd minskar 

risken för utbrändhet hos personalen och att brist på detsamma kan leda till sjukskrivning eller 

uppsägning. En hög personalomsättning kan i sin tur få negativa konsekvenser för de familjer, 

barn och unga som är i behov av ett stabilt och kontinuerligt stöd från socialtjänsten. 

 

1.1.2. Ledarskapet som central faktor 

När socialsekreterare tvingas att göra tuffa ärendeprioriteringar får organisationens 

utformning stor betydelse. En tydlig ansvarsfördelning kan ge socialsekreteraren stöd i 

prioriteringar inom uppdraget (Östberg 2010). Detta ansvar ligger hos mellanchefen och här 

spelar ledarskapet en stor roll. En studie som gjorts av Akademikerförbundet SSR och Vision 

visar att endast var fjärde socialsekreterare upplever att ledarskapet är bra. Hela 70 procent 

anser att chefen har för hög arbetsbelastning. Den avgörande faktorn för att fler socionomer 

ska vara nöjda med ledarskapet är enligt studien en bra arbetssituation för chefen, men stora 
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personalgrupper och tung administrativ börda hindrar många chefer från att utöva ett för 

socialsekreterarna tillfredsställande ledarskap (Whilborg 2019). 

 

Tidskriften Framtidens Karriär – Socionom (Sjöberg 2019) har undersökt vad som 

kännetecknar ett bra ledarskap inom socialt arbete, där ett slumpmässigt urval socionomer 

svarade på frågan “Vad kännetecknar ett bra ledarskap inom socialt arbete?”. En betydande 

andel svarade att de önskar en chef som är tydlig i sin kommunikation, närvarande i det 

dagliga arbetet och som tar sig tid för den enskilde medarbetaren. Socionomerna önskar också 

att chefen är lyhörd och förstår vad medarbetaren behöver i svåra ärenden och samtidigt vågar 

stå upp för sina beslut inför ledningen (ibid 2019).    

 

1.1.3. Mellanchefens komplexa roll 

Begreppet mellanchef beskriver chefer som befinner sig i en mellanposition med krav från å 

ena sidan politiker och högre chefer och å andra sidan medarbetare och klienter. Mellanchefer 

förväntas både företräda verksamheten och vara lojala mot den högsta ledningen och politiska 

beslut och samtidigt representera medarbetarna och deras intressen samt tillgodose klienternas 

krav på hög kvalitet (Larsson 2008, s. 14). En kartläggning av arbetssituationen för 

mellanchefer inom individ- och familjeomsorgen visar bland annat att många känner sig 

trängda mellan medarbetare, budget och klienternas behov av insatser (Novus 2015). 

Chefernas pressade vardag kan enligt Wihlborg (2018) medföra att det nära ledarskap som 

medarbetarna efterfrågar prioriteras bort till förmån för akuta möten, rekrytering och 

administration. Larsson (2008, ss. 216-217) visar att driftsfrågor upptar en stor del av 

mellanchefernas tid. Nya arbetsuppgifter och ökade krav försvårar för mellanchefer att 

engagera sig proaktivt i exempelvis utvecklingsfrågor och de måste ha ett eget intresse för 

utvecklingsarbete och själva skapa utrymme för detta så att inte driftsfrågorna i det dagliga 

arbetet tar överhanden. 

 

Hur mellanchefer hanterar sin arbetssituation med motstridiga krav, förväntningar och 

önskemål påverkar verksamhetens innehåll. Rollen beskrivs som svårmanövrerad då 

mellancheferna inte bara har verksamhets- och resultatansvar utan även en konsultativ roll i 

att stimulera och vägleda personalen. De många uppgifterna innebär att mellancheferna 

hamnar i situationer där de måste ge respons under stress och där en analys av situationen inte 
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hinns med. För att lösa komplexa situationer och problem krävs tid för reflektion, vilket både 

chefer och anställda menar inte finns (Larsson 2008, ss. 43-45). 

 

1.1.4. Mellanchefen i korstrycket 

Begreppet korstryck är en samhällsvetenskaplig term som syftar på den konflikt en person 

eller grupp kan försättas i på grund av motstridiga normer, uttryck eller känslor 

(Nationalencyklopedien 2019). Korstrycket är varken konstant eller akut utan kan uppstå 

exempelvis i kollision mellan motstridiga krav och förväntningar. Mellanchefer befinner sig i 

en hierarkiskt styrd organisation med otydliga arbetsuppgifter och ett stort ansvar. De arbetar 

på uppdrag av politiker och befinner sig i ett korstryck mellan bland annat klienternas rätt till 

insatser av god kvalitet, personalens behov av stöd och förvaltningsledningens förväntningar 

om en rättssäker, effektiv och ekonomiskt hållbar verksamhet (Larsson 2008, s. 58; Lundberg-

Rodin 2010).  

 

Nyberg (2008, s.139) belyser att chefskapet dessutom ofta innebär att hantera dubbla 

lojaliteter, att få medarbetarna att förstå och acceptera ledningens intentioner och ledningen 

att förstå medarbetarnas behov. Att detta korstryck finns och påverkar mellanchefernas 

arbetssituation är relativt väl beforskat (Lundberg-Rodin 2010; Larsson 2008; Österlind 2013; 

Aili & Hjort 2010; Nyberg 2008). Hur korstrycket påverkar ledarskapet i sin operativa form 

finns det däremot relativt lite forskning om (Lundström & Shanks, 2015).  

 

Vi menar att ledarskap inte skapas i ett vakuum utan påverkas av det korstryck och de dubbla 

lojaliteter som mellancheferna måste förhålla sig till. Hur ledarskapet formas påverkar inte 

bara  personalen utan i förlängningen också de klienter som är i behov av hjälp och stöd. En 

ökad medvetenhet om hur ledarskapet skapas är därmed av vikt. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 
 Studiens syfte är att förstå hur mellanchefer inom sektionen för barn och unga skapar sitt 

ledarskap utifrån de motstridiga förväntningar och den komplexitet som rollen innebär. 

  

• Vad kännetecknar ledarskap inom sektionen för barn och unga?  

• Vilka faktorer formar mellanchefernas beslut och prioriteringar i det dagliga arbetet?  

Hur kan vi förstå skapandet av den ledarskapskompetens som korstryckssituationen inom 

sektionen för barn och unga fordrar? 

 

1.3. Avgränsningar 
Tidigare forskning (Meagher & Tham 2009) pekar ut socialsekreterare inom sektionen för 

barn och unga som en grupp i behov av stort psykosocialt stöd i arbetet. Mot bakgrund av 

detta är studien avgränsad till mellanchefers skapande av ledarskap inom denna sektion. 

Förvaltningschefers och politikers perspektiv hade kunnat inkluderas i studien liksom 

personalgruppens men då det i första hand är mellanchefen som har en intressant position i 

korstrycket fokuserar studien på deras berättelser om ledarskapandet.  

 

1.4. Disposition 
Nedan presenteras bakgrund och relevant tidigare forskning. Teoretiska begrepp som används 

för fördjupad förståelse av materialet förklaras. Därefter följer ett metodavsnitt som redogör 

för kritisk realism, intervju som metod och narrativ analys. Metodavsnittet avslutas med 

metodologiska och etiska överväganden samt en redogörelse för genomförande och 

arbetsfördelning. Slutligen presenteras studiens resultat och analys, följt av en diskussion som 

avslutas med förslag på framtida forskning. 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

För att få en ökad förståelse för rollen som mellanchef inom socialt arbete presenteras i detta 

kapitel en kort bakgrund följd av tidigare forskning som visar det aktuella kunskapsläget inom 

området.  
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2.1. Bakgrund 
Avsnittet ger en beskrivning av socialtjänstens uppdrag, socionomens värdegrund och det 

sociala arbetets praktik samt en förklaring av begreppen chef och ledare.  

 

2.1.1. Socialtjänstens uppdrag 

Socialtjänsten är en politiskt styrd verksamhet som bland annat ska ge stöd och hjälpinsatser 

till utsatta barn och unga. Uppdraget är dubbelt: dels att ge stöd och råd inom ramen för öppen 

verksamhet, dels att ansvara för myndighetsutövning. Socialtjänsten arbetar med individuellt 

utformade insatser för barn, unga och deras familjer, antingen efter ansökan av den behövande 

eller efter anmälan från någon utomstående (Socialstyrelsen 2016). 

 

2.1.2. Socionomers värdegrund och det sociala arbetets praktik 

De flesta som arbetar som mellanchefer inom individ- och familjeomsorgen har i grunden 

både en socionomutbildning och yrkeserfarenhet som socialsekreterare inom IFO. Det sociala 

arbetet är dels en praktikbaserad profession, dels en akademisk disciplin vars främsta syfte är 

att arbeta för social förändring och utveckling, social sammanhållning, skydd och stöd för 

utsatta samt frigörelse av människors resurser och styrs av en etisk kod 

(Akademikerförbundet SSR 2017, s. 7). Denna kod anger att socionomens grundläggande 

uppdrag är att företräda en helhetssyn på en persons sociala situation. Professionsetiken 

innefattar också normer och värden i relation till arbetskamrater, arbetsgivare och 

organisation, exempelvis lojalitet med de mål eller intentioner som organisationens 

grundläggande uppdrag står för. Den beskriver ett flertal etiska förhållningssätt som den 

professionelle socialarbetaren bör eftersträva. Några exempel är jämlikhet, empati, 

ansvarstagande, tydlighet, rättskänsla, kritisk självinsikt, vidsynthet, samarbetsförmåga, 

tålamod och självständighet (Akademikerförbundet SSR 2017, ss. 20-23).  

 

Den etiska koden lyfter även inriktningar eller framträdande teman som det sociala arbetet 

inom olika områden präglas av. Inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg präglas 

klientarbetet främst av normbildning och vägledning, skydd och empowerment. Normbildning 

och vägledning innebär att hjälpa individen till förändring i olika livsfrågor samt att fungera 

som ett stöd för klienten i svåra sociala situationer. Eftersom arbetet i många delar syftar till 

att få klienten att anpassa sig till samhällets normer finns vissa inslag av disciplinering. 

Arbetet inom sektionen för barn och unga innebär också att skydda barnet från eventuella 

kränkningar, övergrepp eller förtryck från vuxna i barnets närhet. Begreppet empowerment 
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syftar till att hjälpa enskilda eller grupper att ta tillvara sina egna resurser och själva förbättra 

sina livsvillkor. Hit hör även aspekter som medvetandegörande och frigörelse. Det sociala 

arbetet inom IFO handlar till stor del om att stärka människors resurser för självständigt 

agerande (Akademikerförbundet SSR 2017, s.7). 

 

2.1.3. Chef/ledare – en vanlig indelning 

I diskussionen om ledarskap är det svårt att bortse från indelningen chef/ledare. Kotter (1990, 

s.7) menar att chefskap och ledarskap är två vitt skilda begrepp. Enligt Kotter ska ledaren 

fastställa strategiska visioner och personalens riktning. Ledaren ska motivera och inspirera 

och, om det behövs, åstadkomma förändringar. Chefens uppgift är att sörja för planering, 

organisering, bemanning och budget. Därmed har chefen en mer formell, kontrollerande och 

resultatinriktad roll. Ledarskapet kan också ses som en process där skeenden och händelser 

som uppstår mellan ledare och medarbetare står i fokus (Backström, Granberg & Wilhelmson 

2008, s. 29-31; Wenglén 2007). Lundström och Shanks (2015, ss. 29-30) problematiserar 

begreppet ledarskap och menar att det kan diskuteras som en uppsättning egenskaper, som 

exempelvis att kunna peka med hela handen eller att vara karismatisk och engagerad. Ett 

annat sätt att tala om ledarskap är att fokusera på relationen till personalen. Det handlar då om 

ledarens förmåga att engagera och entusiasmera medarbetarna till att utföra vissa uppgifter. 

Ett tredje sätt att tala om ledarskap är i termer av måluppfyllelse, koordinering av uppgifter 

och strategisk planering, vilket enligt författarna är vad som brukar gå under beteckningen 

chefskap. Ledarskapet i sig behöver med andra ord inte vara förbundet med en formell 

position utan kan också utövas av personer som inte är chefer. Ledarskap kan alltså både 

relateras till och sättas i motsättning till chefskap (Shanks & Lundström 2015, s. 30). 

 

2.2. Tidigare forskning 
Här presenteras tidigare forskning inom området ledarskap. Första avsnittet handlar om vad 

mellanchefsrollen innebär i praktiken och vilka dilemman som kan uppstå i relation till de 

strukturer som mellanchefen har att förhålla sig till. I följande avsnitt resoneras om hur synen 

på välfärden, med dess olika värdesystem och ideal, kan påverka ledarskapet. Därefter 

redogörs för de specifika villkor som råder för mellanchefer inom socialt arbete. 

Avslutningsvis diskuteras identitet och erfarenhet som centrala faktorer för ledarskapet. 
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2.2.1. Chefsrollen i praktiken 

I Nybergs (2008) kunskapsöversikt om chefers ledarskap i relation till effektivitet och hälsa i 

organisationen får vi en bild av hur chefens arbete ofta ser ut i praktiken. Studier har visat att 

chefer ofta arbetar i högt tempo, att de frekvent avbryts i sitt arbete samt att de gör ett stort 

antal uppgifter på kort tid. De har sällan tid att planera och reflektera utan större delen av 

tiden går åt till att reagera på de krav chefsrollen innebär. Nyberg (2008, s. 139) belyser att 

chefskapet ofta innebär att hantera dubbla lojaliteter; att få medarbetarna att förstå och 

acceptera ledningens intentioner och ledningen att förstå medarbetarnas behov. I chefsrollen 

ingår dessutom upplevelsen av att beslut ibland måste fattas på osäkra grunder. Som chef ska 

man kunna anpassa sig till situationen och det blir viktigare än att hålla fast vid sina principer. 

I en politiskt styrd organisation är det också en fördel att mellanchefen har goda kontakter och 

förmågan att kunna uttrycka sig väl. Nyberg (2008, s. 140) beskriver även att ledarskap anses 

vara viktigast när någonting oväntat har hänt eller håller på att hända. Chefens uppgift blir 

alltså att reagera på något som nyss har inträffat eller som håller på att hända, vilket innebär 

att ledarskapet utövas reaktivt. Det ledaren förväntas göra i dessa situationer är dels att tolka 

det som har hänt och förmedla innebörden av händelsen till medarbetarna, dels att vägleda 

medarbetarna kring hur man ska agerar, vad nästa steg blir och vilka uppgifter som ska 

prioriteras. 

 

2.2.2. Mellanchefens dilemma 

Österlind (2013) visar i sin studie att många verksamhetsnära chefer inom den kommunala 

omsorgsorganisationen upplever sig ha en komplex arbetssituation med ett stort antal 

arbetsuppgifter, avsaknad av arbetsbeskrivningar samt få möjligheter till personlig utveckling. 

Chefsrollen formas ofta med utgångspunkt i konstruktioner av arbetsuppgifterna där “tråkiga” 

rutinuppgifter stjäl tid från “viktiga” chefsuppgifter (Österlind 2013, s 35). Cheferna förväntas 

vara gränsdragande gällande ansvar och kostnader för åtgärder och samtidigt värna 

vårdtagarnas rättigheter och önskemål. Studien belyser också mellanchefers problem att leva 

upp till förväntningar om att vara en närvarande och tillgänglig chef och samtidigt kunna 

arbeta ostört med komplicerade uppgifter. Kvalitetsmål, budgetkrav och kostnadseffektivitet 

ställs mot medborgarnas lagstadgade rättigheter och personalens rätt till rimliga 

arbetsförhållanden. Mellancheferna är tvungna att väga verksamhetens och personalens bästa 

mot varandra, med resultatet att någon vinner på den andres bekostnad. Viljan att sätta 

människan i centrum kolliderar med förvaltningens krav. Österlind (2013, ss. 47-48) pekar 

också på den osäkerhet som många chefer upplever rörande vilka arbetsuppgifter som ingår i 



 

14 
 

uppdraget och hur dessa bör prioriteras. Detta medför ofta en känsla av att chefsrollen 

utformas av de arbetsuppgifter som för tillfället är mest akuta. Dessutom råder osäkerhet om 

vilket lagrum som ska vara det överordnade i de fall som dessa konkurrerar. 

 

2.2.3. Värdesystem, ideal och konkurrerande välfärdsprinciper 

Österlinds avhandling belyser vilka effekter som uppstår då olika värdesystem och ideologier 

konkurrerar inom samma organisation. Å ena sidan fordrar de klassiska välfärdsidealen att 

verksamheten utformas efter individens behov och följer kravet om likabehandling. Å andra 

sidan betonar de nya välfärdsidealen såväl serviceinriktning, det vill säga att tillmötesgå 

brukare och anhöriga, som krav på effektivitet, utvärdering och dokumentation. Idealen 

behöver inte utesluta varandra men ibland sätts vissa ideal i förgrunden medan andra hamnar i 

bakgrunden. I situationer då idealen upplevs stå i konflikt blir ofta ekonomin styrande 

(Österlind 2013, s. 50). Aili & Hjort (2010) belyser hur välfärdsstatsmodellen har förändrats 

över tid i lärarprofessionens kontext. I likhet med lärare och rektorer konfronteras 

socialtjänstens mellanchefer med konkurrerande krav om vilka arbetsuppgifter som ska 

utföras, vilken hänsyn som ska vara överordnad och vad som ska prioriteras. Författarna 

beskriver liksom Österlind (2013) hur kravbilden på de yrkesverksamma inom 

välfärdssektorn har förändrats mot bakgrund av dessa konkurrerande välfärdsprinciper.  

 

Aili och Hjort (2010) fördjupar resonemanget och delar in synen på välfärd i fyra principer 

där de två första, välfärd som kompensation och välfärd som social garanti, utgör de två 

klassiska. De klassiska principerna avser en välfärd som ger alla samma förutsättningar och 

bygger på tanken om ett medborgarskap med rättigheter och skyldigheter. Välfärd som social 

service och välfärd som social investering utgör de två nya principerna och innebär en 

organisering där välfärdsstaten också ska ge service enligt den enskilde individens önskningar 

respektive ”investera” skattemedlen i effektivaste metoder för skola, vård och omsorg. De nya 

välfärdsprinciperna ställer krav på noggranna uppföljningar, att verksamheten är 

evidensbaserad och att den synliggörs för externa instanser som förvaltning, politiker och 

media, vilket kan ses som ett resultat av att New Public Management nu också influerar den 

offentliga sektorn. 

 

2.2.4. Prioriteringskompetens 

Ingen av välfärdsprinciperna går att bortse ifrån. Det handlar inte om antingen eller utan om 

både och, även då principerna strider mot varandra (Aili & Hjort 2010, s. 14). Ska hänsyn tas 
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till ”den svage” eller till hela gruppens gemenskap? Ska fokus ligga på upplevelsen av god 

service eller kommunens strävan att bevisa att verksamheten är en god investering? På detta 

vis uppstår ett korstryck mellan olika konkurrerande dagordningar för välfärdsarbetet (Aili & 

Hjort 2010, s. 11). 

 

För att kunna hantera de situationer där idealen upplevs stå i konflikt krävs enligt Österlind 

(2013 s. 20) inte bara en förmåga att förhålla sig till de olika delar som korstrycket utgörs av, 

utan också en särskild kompetens i hur korstrycket i sig hanteras, en så kallad 

prioriteringskompetens. Denna förmåga innebär enligt Aili och Hjort (2010, s. 17) att göra en 

professionell prioritering och omprioritering baserad på erfarenhet, evidens och etik men 

också att kunna motivera sina val gentemot andra aktörer. Prioriteringskompetensen handlar 

om att kunna prioritera det ena på bekostnad av det andra eller i vilken ordning 

arbetsuppgifterna ska utföras. Prioriteringar och omprioriteringar behöver inte vara rätt eller 

fel, men det är viktigt att vara medveten om att de faktiskt görs – inte alltid som medvetna 

aktiva val utan ibland också som reaktiva val som alternativ till att bli avbruten i sitt arbete. 

 

I professionen ligger i regel en vilja att uträtta något gott, men vad som menas med ett gott 

arbete beror på vilken välfärdsprincip man utgår ifrån. Behovet av etisk och demokratisk 

analys ökar i korstryckssituationen. Att få tid till reflektion, där de professionella kan 

diskutera erfarenheter och dilemman, blir därmed viktigt. Aili & Hjort (2010 s. 20) menar att 

en medvetenhet om de fyra välfärdsprinciperna och utvecklandet av en 

prioriteringskompetens bidrar till att de professionella lättare kan reda ut sin arbetssituation. 

Ofta tvingas de yrkesverksamma utveckla denna kompetens, men författarna poängterar att en 

medvetenhet rörande prioriteringskompetens också bör ingå som ett särskilt område i 

utbildningen.  

 

Författarna pekar ut ett intressant begrepp, prioriteringskompetens, och vikten av att en sådan 

kompetens utvecklas, men går inte närmare in på hur denna prioriteringskompetens utvecklas 

inom det sociala arbetets fält. Denna studie tittar närmare på prioriteringskompetensens 

betydelse i relation till mellanchefernas ledarskap inom sektionen för barn och unga. 

 

  



 

16 
 

2.2.5. Erfarenhet, identitet och komplexitet i chefsrollen 

Wenglén (2007) lyfter erfarenhet och identitet som centrala faktorer för chefskapet. Rollen 

innebär att hantera intressekonflikter mellan medarbetare och överordnade, samtidigt som 

chefen har sina egna intressen att förverkliga. Detta ställer krav på diplomatisk skicklighet. En 

sida av diplomatin skulle exempelvis kunna vara att framställa sig själv i god dager genom att 

lyfta fram positiva delar av sitt ledarskap, som förmågan att lyssna, agera konsultativt och 

kunna utveckla tillitsfulla relationer. Komplexiteten i arbetet och bristen på rätt eller fel 

fordrar en pragmatisk hållning hos chefen. Detta, menar Wenglén (2007), ses oftare hos mer 

erfarna chefer än hos de med mindre erfarenhet, där principfasthet tenderar att dominera. 

Erfarna chefer tycks ha byggt upp mer eller mindre medvetna strategier för vad och hur man 

bör göra i olika situationer. Chefsrollen som chef innebär också att man många gånger måste 

fatta obekväma beslut och vara lojal mot arbetsgivaren, ibland på bekostnad av den egna 

moralen. 

 

Denna blandning av komplexitet, pragmatism, diplomati och moral kan leda till att chefen får 

svårt att definiera sin professionella identitet, vem man vill vara som chef och om man främst 

är lojal med sina medarbetare eller sina överordnade. När dessa frågor blir för svårhanterliga 

väljer vissa att säga upp sig. Andra ser dilemman och komplexitet som en utmaning och kan 

hantera ovisshet rörande chefsidentiteten (Wenglén 2007, ss. 399-412). Dessa chefer har 

förmågan att vända tvetydiga situationer till sin fördel och vill undvika att ta förhastade 

beslut. Där de ineffektiva cheferna letar efter stöd i officiella regler finner de effektiva 

cheferna mening i regler eftersom de väljer att tolka dem mer fritt. Wenglén (2007) 

poängterar att identitet är centralt i chefernas arbete eftersom verkligheten tolkas utifrån våra 

självbilder. Föreställningarna om oss själva präglar vad vi ser och gör och därmed vad vi vet 

och kan. Exempel på detta kan ses då en chef som identifierar sig som konsultativ snarare än 

auktoritär argumenterar för att ge medarbetarna möjlighet att ta eget ansvar för sitt arbete och 

sin lärprocess i syfte att gynna organisationen. Samtidigt vill medarbetare ofta få tydliga 

instruktioner och svar på sina frågor snarare än en motfråga om vad de själva tycker. Wenglén 

menar att det inte sällan finns ett överdrivet chefsberoende bland medarbetarna, vilket kan ta 

sig uttryck i klagomål om att chefen inte tar sig tid att lyssna. 
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2.2.6. Ledarskapet inom socialt arbete 

Lundström och Shanks (2015) diskuterar ledarskap inom socialt arbete som något som skiljer 

sig från ledarskap inom andra områden och menar att kontexten sätter ramarna för vilken typ 

av ledarskapsideal som efterfrågas. Exempelvis ställs det enligt författarna andra krav på 

ledarskapet när en socionom är chef över andra socionomer jämfört med när en sjuksköterska 

är chef över undersköterskor (Lundstöm & Shanks 2015, s. 30). De betonar att det sociala 

arbetets specifika organisatoriska villkor fordrar en specifik form av chefspraktik. 

Organisation och omgivningsförhållanden spelar stor roll för hur chefskap/ledarskap utövas 

och frågan lyfts om det finns behov av en särskild ledarskapsteori i det sociala arbetets fält. 

Författarna menar att det i Sverige finns påfallande lite forskning om ledarskap i socialt 

arbete. Omkring 80 procent av cheferna inom individ- och familjeomsorgen har gått 

ledarskapskurser drivna av privata företag med inriktning på chefer både inom offentlig och 

privat sektor. Dessa kurser saknar oftast specifik inriktning på såväl socialt arbete som 

människobehandlande organisationer. Vilka konsekvenser det får för det sociala arbetet är 

relativt okänt (Lundström & Shanks 2015, ss. 26-39). 

 

2.2.7 Sammanfattning av tidigare forskning 

Nyberg (2008) belyser ledarskap i en politiskt styrd organisation. Hon lyfter bland annat 

ledarskapets dubbla lojaliteter som fordrar en förmåga att skapa goda relationer och att kunna 

uttrycka sig väl både uppåt och nedåt i organisationen. Hon påpekar också att ledarskapet ofta 

utövas reaktivt, vilket kräver en förmåga att kunna vägleda medarbetarna i hur man agerar och 

prioriterar i akuta situationer.  

 

Österlind (2013) beskriver det korstryck som kan uppstå för mellanchefer då de å ena sidan 

förväntas leva upp till kvalitetsmål, budgetkrav och kostnadseffektivitet och å andra sidan 

medborgarnas lagstadgade rättigheter samt personalens rätt till rimliga arbetsförhållanden och 

deras önskan om en tillgänglig och närvarande chef. Österlind (2013) och Aili och Hjort 

(2010) menar att nya och gamla välfärdsprinciper samexisterar och utgör ett korstryck för 

yrkesverksamma inom offentlig sektor. Författarna diskuterar behovet av en särskild 

prioriteringskompetens för att navigera i detta korstryck. 

  

Wenglén (2007) lyfter erfarenhet och identitet som centrala delar i ledarskapet. Han 

konstaterar dels att intressekonflikter ställer krav på diplomatisk skicklighet, dels att 



 

18 
 

komplexiteten i yrkesrollen fordrar en pragmatisk hållning, något som oftare ses hos erfarna 

chefer. Kraven på diplomati och pragmatism kan leda till att mellanchefen får svårt att 

definiera sin professionella identitet, vilket kan väcka frågor rörande lojaliteten. Han lyfter 

också att chefsrollen kan innebära att fatta obekväma beslut och vara lojal mot ledningen, 

ibland på bekostnad av den egna moralen. Shanks och Lundström (2015) frågar sig om det 

sociala arbetets specifika organisatoriska villkor kräver en specifik form av ledarskap och om 

det därmed också behövs en ny ledarskapsteori riktad till chefer inom socialt arbete. 

 

Den tidigare forskningen blir intressant för denna studie mot bakgrund av att mellanchefer 

inom sektionen för barn och unga arbetar i en politiskt styrd organisation. De förväntas vara 

lojala med klienter, personal och ledning och utsätts för korstryck både i relation till dessa 

lojaliteter och i relation till den nya syn på välfärden som New Public Management innebär. 

Komplexiteten i arbetet kan utgöra en utmaning för chefsidentiteten. Hur denna utmaning 

hanteras – i kombination med hur mellancheferna gör sina val och prioriteringar – menar vi är 

en bärande del i hur ledarskapet formas. 

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Olika teorier representerar alternativa sätt att förstå och förklara samhällsfenomen och 

vägleder forskningen i olika riktningar (Danemark, Ekström & Karlsson 2018, s.185). Med 

hjälp av domänteori kan de motsättningar som uppstår inom den organisation där sektionen 

för barn och unga ingår belysas. Begreppet parallellprocesser riktar fokus mot ledarskapets 

relationella aspekter. Denna kombination av teorier kan ge en fördjupad förståelse för hur 

ledarskapet inom sektionen för barn och unga skapas. 

3.1. Parallellprocesser 
Begreppet parallellprocesser är hämtat från den psykoanalytiska teoribildningen där det 

används för att förstå förhållandet mellan klient, terapeut och handledare. Begreppet kan 

vidgas för att bättre förstå förhållanden mellan klienter, personal och organisation. I denna 

studie blir begreppet relevant för att belysa relationerna i alla led; ledning, mellanchefer och 

socialsekreterare samt förhållandena där emellan. Grundtanken är att olika system som har 

betydelsefulla relationer med varandra tenderar att utveckla liknande beteenden, uppfattningar 

och känslor (Thylefors 2016). Thylefors beskriver parallellprocesserna som fallande 

dominobrickor där förhållandet mellan ledare och medarbetare upprepas i förhållandet till 
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klienter. Hon tar som exempel hur ett karismatiskt ledarskap och öppenhet för medinflytande, 

omtanke och hängivenhet – eller för den delen ett destruktivt ledarskap – sprids nedåt i 

organisationen. 

  

Den utbildning som personal och chefer har i grunden präglar ofta hur de förhåller sig till och 

bemöter människor med olika typer av problem och behov. Då detta på ett oreflekterat sätt 

smittar av sig på andra relationer uppstår parallellprocesser. Rektorn som “undervisar” sin 

personal och äldreboendets föreståndare som “vårdar” sin personal är två exempel. 

Parallellprocesser kan således ses som en del av arbetsplatskulturen (Thylefors 2016, ss. 65-

66). Merparten av mellancheferna i denna studie är utbildade socionomer. Vid en analys blir 

det relevant att se om liknande parallella processer äger rum och i så fall hur detta påverkar 

ledarskapandet. Denna teori kan kritiseras då det inte finns någon direkt automatik i 

parallellprocesserna, men eftersom skapandet av ledarskap sker i relation till andra som ofta 

delar samma utbildningsbakgrund finns det en poäng med att använda begreppet i denna 

studie.  

 

3.2. Domänteorin – motsättningarnas ofrånkomlighet 
I forskning om människobehandlande organisationer beskrivs vanligtvis tre parallella logiker: 

den politiska, den administrativa och den serviceinriktade. Organisationsforskarna Kouzes 

och Mico (1979) introducerade begreppet domänteori med utgångspunkt i dessa tre logiker 

där varje domän fungerar genom sina inbördes styrande principer och strukturella ordning. 

Varje domän har sina respektive framgångsmått och arbetsmetoder och ger upphov till skilda 

normer och sätt att uppnå legitimitet inom en och samma organisation, vilket kan leda till 

oenighet och splittring då domänerna drar åt olika håll (Kouzes & Mico 1979, s. 456). 

 

Morén, Perlinski och Blom (2015) har studerat domänteori i socionomernas kontext. De har 

bytt ut begreppet “den administrativa domänen” mot “förvaltningsdomänen” och “den 

serviceinriktade domänen” mot “professionens domän” för att anpassa förhållandena till 

socionomernas fält. Bilden nedan visar domänernas karaktärsdrag inom socialt arbete i 

offentlig sektor. 
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Figur 1. De olika domänernas karaktärsdrag i socialt arbete i offentlig sektor (Morén, Perlinski och 

Blom 2015, s. 31). 

  

Thylefors (2016) beskriver att inom domänteorin riktas fokus mot förhållandet mellan olika 

grupperingar och de konflikter som kan uppstå dem emellan. En sådan konflikt kan vara när 

förvaltningsdomänen utgår från kostnadseffektivitet medan professionen värdesätter kvalitet. 

Professionen är beroende av den budgetram som fastställs i den politiska domänen där 

folkvalda politiker möter samhällets krav och där styrprinciper utgår ifrån ideologi. 

Förvaltningsdomänen å andra sidan ansvarar för att politiska beslut omsätts i handling och 

fordrar en administrativ struktur och arbetsorganisation som möjliggör detta. Styrande 
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byråkratiska principer som hierarkisk kontroll och samordning sätter sin prägel på domänen. 

Den professionella domänen har i uppgift att hjälpa utsatta individer och grupper med fokus 

på förbättring av människors livssituationer.  

 

För denna studie blir domänteorin relevant eftersom de intervjuade mellancheferna har en fot i 

förvaltningens domän och en i den professionella domänen (Thylefors 2016, s. 25- 26) och 

dessutom måste förhålla sig till den politiska domänen. Domänernas motsättningar kan utgöra 

ett korstryck för mellancheferna, något som i sin tur kan påverka ledarskapandet. Morén, 

Perlinski och Blom (2015, s.26) anser att domänteorin innehåller ett antal begränsningar. 

Exempelvis utgår den ifrån människovårdande organisationer generellt och tar inte hänsyn till 

det särskilda relationsarbete som är centralt i socialt arbete som också kan innebära att gå 

emot klientens vilja.  

 

I denna studie kompletteras domänteorin med begreppet parallella processer för att lyfta fram 

även de relationella aspekterna och ge en djupare förståelse för mellanchefers ledarskapande. 

Vår studie belyser också hur den särskilda professionsidentifikation som råder inom det 

sociala arbetets praktik påverkar ledarskapet. 

4. Metod 

Denna del beskriver hur studien har genomförts och vilka överväganden som ligger bakom 

metodvalen. I följande avsnitt presenteras studiens vetenskapsteoretiska ansats, som är kritisk 

realism, samt datainsamlingsmetod, som är kvalitativa intervjuer. Här presenteras även 

analysverktyget narrativ analys och det urval som har gjorts. Därefter diskuteras metod och 

studiens reliabilitet och validitet. Genomförande och arbetsfördelning beskrivs och som 

avslutning tas etiska överväganden upp. 

 

4.1. Vetenskapsteoretisk ansats 
Kritisk realistiskt inriktad forskning medger att sociala företeelser existerar utöver sociala 

konstruktioner och poängterar att det är viktigt att förstå dessa konstruktioner. Sociala 

strukturer förändras och är beroende av människors olika beslut och kan inte enkelt förklaras. 

Att använda evidens för att förutsäga människors beteende är därför problematiskt. Inom 

kritisk realism läggs fokus på olika skeenden och tendenser för att sedan granska vilka 

bakomliggande psykologiska och sociala mekanismer som påverkar dem (Payne 2008, ss. 89-

90).  
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Förenklat kan alltså sägas att kritisk realism omfattar följande antaganden: 

• Det finns en verklighet bortom betraktaren (ontologisk realism) 

• Kunskap är föränderlig (epistemologisk relativism) 

• Det går att bedöma giltigheten hos kunskap (bedömningsrationalitet) 

Enligt kritisk realism är verkligheten differentierad i tre ontologiska domäner; den empiriska 

– de händelser som observeras och som blir en del av vår erfarenhet, den faktiska – de 

händelser som inte har observerats men som fortfarande har ägt rum, samt verklighetens 

domän som innefattar själva händelsen men också de mekanismer som utlöser den. 

Mekanismerna behöver inte vara synliga i sig, det viktiga är att de får konsekvenser i form av 

observerbara händelser. Diskursiva objekt som tankesätt, föreställningar och åsikter är 

verkliga eftersom de har betydelse för hur människor agerar. Sociala objekt som 

organisationer, nätverk och andra sociala relationer är verkliga eftersom de påverkar 

människors observerbara sociala interaktioner. I komplexa situationer kan sökande efter 

orsaker i verklighetens domän vara en framkomlig väg. Forskning som bedrivs utifrån en 

kritisk realistisk ansats fokuserar på vad som är nödvändigt för att en händelse överhuvudtaget 

ska vara möjlig (Brandén, 2015).  

 

Denna studie belyser hur ledarskapet skapas med utgångspunkt i den komplexa situation som 

mellanchefen har. Tidigare forskning och intervjupersonernas berättelser visar på olika slags 

korstryck som mellancheferna har att hantera, vilket då blir en del av de faktiska 

betingelserna. Utifrån datamaterialet har ett mönster kunnat ses, vilket kom att utgöra det 

empiriska utfallet. 

Likheter och olikheter i materialet har analyserats för att ge alternativa svar på frågan vilka 

mekanismer som styr utfallet. Handlingarnas orsaker kan sägas finnas i verklighetens domän. 

Hur mellanchefer motiverar sina val och prioriteringar förklaras i studien antingen med 

utgångspunkt i de olika teoretiska domänerna eller som ett resultat av en parallellprocess. 

 

4.2. Intervju som metod 
Data som är intressanta och relevanta för studien är hur mellancheferna talar om sitt ledarskap 

utifrån sin komplexa roll. Den verklighet som ligger inbäddad i intervjupersonernas 

berättelser är viktig eftersom bilden av hur de hanterar sin situation kan ge en fördjupad 

förståelse för hur deras ledarskap skapas. Målet är att förstå mellanchefernas val och 
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prioriteringar och de situationer där dessa görs blir därmed intressanta. Den intervjuade 

personens svar kan i olika grad vara undvikande eller frispråkiga beroende på uppgifternas 

känslighet och hur personen vill framstå i relation till det sagda. Kvalitativa intervjuer kräver 

därmed en intensiv uppmärksamhet på vad som sägs och meningen i det sagda. Det fordras 

också en observans på sättet de intervjuade berättar och även på det som inte sägs (Yin, 2013, 

ss. 136-138). 

 

Den kvalitativa semistrukturerade intervjun har karaktären av ett guidat samtal. Frågorna är 

öppna och intervjupersonen får med egna ord resonera fritt, men för att undvika att samtalet 

avvek från studiens syfte användes en intervjuguide. Den tjänade som tankeram och 

vägledning genom intervjun och kompletterades med följdfrågor utifrån intervjupersonernas 

berättelser (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38). 

 

4.3. Narrativ analys 
I en narrativ analys är det viktigt att använda tydliga kriterier för vad som utgör själva 

berättelsen i materialet (Hydén 2008, s. 102). I denna studie har semistrukturerade intervjuer 

utgjort det empiriska materialet. Mellanchefernas berättelser, vad de lyfter som viktiga 

faktorer i sitt ledarskap och hur deras ledarskap har utvecklats över tid, har utgjort en form av 

ledarskapsbiografi. Med hjälp av dessa biografier har processer som mejslar ut deras 

ledarskap kunnat synliggöras. 

 

Narrativ analys fokuserar på processer snarare än kategoriseringar och bygger på de historier 

som berättas under intervjun, i detta fall en konstruerad sammanhängande berättelse utifrån de 

episoder intervjupersonerna lyft som viktiga (Kvale & Brinkman, 2009, s. 240; Hilte, 2000, 

s.16). Genom att jämföra intervjuerna kunde likheter och olikheter i berättelsernas 

uppbyggnad synliggöras och en förståelse för hur mellanchefernas ledarskap skapas blev 

tydlig. Med domänteori och begreppet parallellprocesser som verktyg kunde orsaker bakom 

handlingarna bli synliga och möjliga att tolka och analysera (Hydén 2008, s.99). 

 

4.4. Urval 
Studien baseras på intervjuer med sex chefer från fem mellanstora kommuner. Ett större antal 

intervjupersoner anses vara bättre än ett mindre eftersom det kan skapa större tilltro till 

studiens resultat (Yin 2013, s. 94). Samtidigt menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 

42) att redan vid sex–åtta intervjupersoner ur en särskild grupp ökar säkerheten att materialet 
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är relativt oberoende av de enskildas personliga uppfattningar. Analysarbetet pågick parallellt 

med datainsamlingen och synliggjorde liknande svarsmönster i ett flertal intervjuer. Efter 

sjätte intervjun gjorde vi bedömningen att dessa gav ett tillfredsställande datamaterial utifrån 

studiens syfte. 

 

Skilda kommuner ger olika förutsättningar för sina mellanchefer vilket kan avspegla sig i 

sättet som ledarskapet skapas. I studien riktas därför fokus mot mellanchefer i mellanstora 

kommuner eftersom detta ger intervjupersonernas ledarskap mer likartade villkor. Att det blev 

fem kommuner beror på att två medverkande arbetar i samma kommun. Mellancheferna i 

studien har både budget- och personalansvar då detta kan utgöra en stor del av korstrycket. 

Forskning visar att arbetet särskilt inom sektionen för barn och unga är psykiskt påfrestande 

för de anställda (Meagher & Tham 2009). Mellanchefer inom just denna sektion utsätts ofta 

för ett starkt tryck underifrån, vilket får effekter för den korstryckssituation som är 

utgångspunkten i denna studie. Vi har därför medvetet valt mellanchefer i socialtjänsten inom 

barn och unga. Denna typ av urval kallas för avsiktligt urval (Yin 2013, s. 93).Vi har genom 

bekanta fått kontaktinformation till mellanchefer och själva mailat förfrågan om deltagande. 

Vi har därmed ingen personlig koppling till de medverkande, vilket är en fördel då vi i 

relation till de intervjuade inte är färgade av förutfattade meningar. I valet av intervjupersoner 

finns en rad andra aspekter att ta hänsyn till och vidare diskussion rörande urval och dess 

konsekvenser återkommer i avsnittet om metodologiska överväganden. 

 

4.5. Genomförande och arbetsfördelning 
Ett grundligt förarbete har ägt rum. Ett genuint intresse för ledarskapsfrågor har genererat 

omfattande läsning och ett brett urval av tidigare forskning har banat väg för vår förförståelse. 

Ur denna läsning har relevant forskning för studiens syfte lyfts fram och legat till grund för 

vidare kunskapssökande i datainsamling, resultat och analys. I de semistrukturerade intervjuer 

som studien baseras på har en intervjuguide anpassad efter studiens syfte och frågeställningar 

använts. Vi deltog båda i genomförandet av samtliga intervjuer. En av oss höll i strukturen 

och riktningen i intervjun (se bilaga 1) medan den andra lyssnade, observerade och ställde 

kompletterande följdfrågor. För att minska risken för missuppfattningar och feltolkning 

gjordes sammanfattningar fortlöpande under intervjun, som avslutades med en öppen fråga 

om respondenten ville tillföra någonting ytterligare. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades på var sitt håll. Efter att ha läst igenom alla transkriberingar var för sig i syfte 

att skapa en förståelse oberoende av varandra, jämfördes de mönster som tolkats utifrån 
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berättelserna. Dessa tolkningar visade sig till stor del vara samstämmiga. Efter ytterligare 

genomläsningar av materialet kunde ett antal faktorer som mellancheferna lyft fram som 

viktiga för ledarskap inom sektionen för barn och unga identifieras. Med narrativ analys som 

redskap kunde vi också se gemensamma processer i berättelserna som visade hur 

intervjupersonernas ledarskap hade utvecklats över tid. Med utgångspunkt i dessa faktorer och 

processer kunde vi med hjälp av domänteorin få syn på de motsättningar som ledarskapet 

utsätts för i korstrycket. Med hjälp av begreppet parallellprocesser blev den relationella 

aspekten av ledarskapet synlig och därmed också de mekanismer som har lett fram till 

ledarskapandet. 

En del av vår förförståelse bestod i att mellancheferna på grund av tidsbrist inte kan ge 

socialsekreterarna det stödjande ledarskap som tidigare forskning har visat att de efterfrågar. 

Denna inställning har efter hand i viss mån fått revideras då bilden har visat sig vara mer 

komplex.   

  

Vi har tillsammans diskuterat, letat forskning, intervjuat, transkriberat, analyserat, reflekterat 

och formulerat det arbete som här presenteras. 

 

4.6. Metodologiska överväganden 
En studie med hög validitet undersöker det som avses, det vill säga studiens syfte och 

frågeställningar. Att studiens syfte har fått styra val av metoder stärker dess validitet (Kvale & 

Brinkman 2009, s. 270). Syftet med studien är att ge svar på hur mellanchefernas ledarskap 

skapas utifrån de förutsättningar som ges och den komplexitet som rollen innebär. Validiteten 

motsvaras av i vilken omfattning det insamlade datamaterialet och den efterföljande 

bearbetningen kan ge svar på studiens frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer har 

fördelen att de öppnar för friare resonemang. Dock finns alltid en risk att frågorna tolkas olika 

och att vi därmed glider ifrån ämnet. Här blir en metakommunikation, där följdfrågor kan 

ställas och missförstånd utredas på plats, en tillgång. En sådan metakommunikation kan fånga 

upp det som annars hade kunnat gå en förbi och bekräfta att intervjupersonens budskap har 

tolkats rätt. Utifrån den narrativa teoribildningen ges en möjlighet att analysera berättelserna 

och få en inblick i hur mellancheferna i sina berättelser typifierar sitt ledarskap och i 

förlängningen också konstruerar ledarskapsprocessen utifrån sin komplexa roll.  

 

Reliabilitet handlar i studier med kvalitativ inriktning om att beskriva hur man som forskare 

har gått till väga för att samla in och bearbeta data på ett pålitligt och begripligt sätt. Det 
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handlar med andra ord om studiens tillförlitlighet. Det finns argument som talar emot 

möjligheten att uppnå hög reliabilitet vid genomförande av kvalitativa intervjuer eftersom 

intervjupersoner kan ge olika svar beroende på tid, plats och vem som ställer frågan (Kvale & 

Brinkman 2009, s. 263). Intervju som datainsamlingsmetod fordrar därmed en medvetenhet 

om att deltagarnas berättelser ger data som speglar subjektiva upplevelser snarare än en 

korrekt återgivelse av verkliga omständigheter och händelser (Yin 2013, s. 135). Frågor som 

ställs kan uppfattas som ledande och därmed i viss mån styra svaren. Intervjuguiden är därför 

noggrant genomtänkt och i utformandet av denna har syfte och frågeställningar legat till 

grund. Reliabiliteten kan också diskuteras i relation till hur transkriberingen, tolkningen och 

analysen av intervjun har genomförts. Andra forskare skulle sannolikt ha tolkat och analyserat 

datan på ett annat sätt än vad som gjorts i denna studie, vilket visar på att förförståelsen är en 

faktor som påverkar studiens reliabilitet (Kvale & Brinkman 2009). Mot bakgrund av detta 

blir redovisningen av den egna förförståelsen och tillvägagångssättet för studiens 

genomförande av vikt, vilket framgår i avsnittet om genomförande och arbetsfördelning.  

 

Även i den narrativa analysen måste en medvetenhet finnas om att berättelsen påverkas av det 

sociala sammanhanget. Berättelsen kan formas av hur intervjupersonen vill uppfattas av de 

som lyssnar och kan därmed ses som en del av sociala och kulturella processer (Hydén 2008, 

ss. 92-98). Berättelsen kan också färgas av exempelvis sociala diskurser och skiftande 

maktlojaliteter, vilka kan påverka subjektets tolkning av verkligheten. Genom att bara 

fokusera på berättelsen finns en risk för att det som påverkar en människa bortom orden går 

förlorat. Denna utmaning tog vi oss an genom att i analysen söka och tolka bakomliggande 

mekanismer till hur ledarskapet skapas. Inledningsvis gjordes detta genom att i intervjun 

aktivt efterfråga förklaringar till intervjupersonernas handlingar, prioriteringar och val i olika 

arbetssituationer. Genom att lyssna intensivt till berättelsernas innehåll kunde det analytiska 

arbetet påbörjas redan på plats. Därefter analyserades vilken logik de intervjuade 

mellancheferna lutade sin argumentation emot, vilket gav utrymme för tolkning inte bara av 

det uppenbara utan även av bakomliggande mekanismer till deras handlingar.  

 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är att de mellanchefer som har tagit sig tid till att delta i 

denna studie är de som faktiskt upplever att de har tid att avsätta, alternativt de som anser att 

detta borde vara prioriterat. De som inte medverkar i studien kan vara de som inte har kunnat 

prioritera på grund av exempelvis tidsbrist. Det innefattar även de mellanchefer som har 

prioriterat andra uppgifter framför ett deltagande i studien. Det finns en uppenbar risk för att 
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detta påverkar urvalet till studien och i förlängningen också dess resultat, vilket fordrar en 

medvetenhet om vad detta kan få för konsekvenser för det insamlade datamaterialet. Risken 

finns att de som är mest belastade i sin arbetssituation inte har kunnat delta och att deras 

berättelser därmed inte har kunnat synliggöras. I denna studie ingår emellertid två 

intervjupersoner med erfarenhet av ledarskap i en tungt belastad organisation. En intervju med 

dessa personer under de omständigheter som rådde då hade troligtvis inte kunnat genomföras 

på grund av tidsbrist, men eftersom de senare valde att lämna sina tjänster kunde de nu ge oss 

en retrospektiv bild av sitt ledarskap. 

 

Som diskuterats i avsnittet om urval är studien miljöspecifikt bunden och begränsar sig till sex 

mellanchefer inom sektionen för barn och unga i fem mellanstora kommuner.  

Resultatet går inte att generalisera till att gälla hela populationen av mellanchefer inom 

sektionen för barn och unga, vilket inte heller har varit syftet. Det hindrar dock inte att 

studiens resultat kan relateras till andra mellanchefers ledarskapande (Kvale & Brinkman 

2009, ss. 280-283). Med hjälp av teori och abstrakta begrepp kan generella påståenden göras 

och omfatta hela klasser av fenomen snarare än miljöspecifika påståenden. Begrepp utvecklas 

i dialog med empirin och sammanfattar och lyfter resultatet till en nivå där det kan appliceras 

i andra sammanhang (Becker 2008, ss. 121-157). På så vis kan paralleller dras även till 

ledarskap inom andra områden, vilket utvecklas vidare i studiens diskussionsdel. 

 

4.7. Etiska överväganden 
En medvetenhet om den egna förförståelsen är viktig vid tolkande av empiriskt material 

eftersom detta ökar möjligheten att kunna närma sig materialet på ett mer öppet sätt (Gilje & 

Grimen 2014). Att all tolkning präglas av en förförståelse gör det svårt, om inte omöjligt, att 

förhålla sig helt objektiv till empirin. Det finns alltid en risk att deltagarnas utsagor förvrängs, 

vilket skulle ge ett missvisande resultat. Genom att genomgående kritiskt granska de slutsatser 

som dragits i analysarbetet och i ständig dialog ifrågasätta våra egna resonemang har vi 

försökt att undvika detta. 

 

 Vi har i mötet med intervjupersonerna varit tydliga och transparenta med studiens syfte. I 

själva intervjusituationen har en medvetenhet rörande intervjuns karaktär och på vilket sätt 

frågorna ska ställas varit central. I en intervjusituation har de som intervjuar ett särskilt ansvar 

för samtalet och att de ämnen som tas upp inte skadar eller kränker den som intervjuas (Yin 
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2013, s. 142). Genom ett neutralt förhållningssätt till berättelsen under intervjuns gång och 

genom att låta intervjupersonen berätta i sin egen takt och på sina egna villkor, på en plats 

som personen själv har valt, har en öppen atmosfär präglad av respekt eftersträvats. I 

presentationen av resultaten har den transkriberade datan citerats utan förvanskning.  

 

All forskning måste ta hänsyn till berörda parter där nyttan med studien vägs mot etiska 

överväganden.Vetenskapsrådet (2011, ss. 21-22) hänvisar till fyra forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav 

uppfylls i denna studie genom att ett informationsbrev har skickats ut till samtliga deltagare, 

där syftet med studien tydligt har framgått. Intervjupersonerna har också fått fylla i en 

samtyckesblankett där det tydligt framgår att deltagandet sker helt på egna villkor och att de 

när som helst kan avsluta sin medverkan. I transkriberingen av materialet har deltagarnas 

namn och arbetsplats kodats för att inte röja identiteten. Det insamlade materialet har endast 

använts för vår studie och har efter bearbetningen raderats.  

 

5. Resultat och analys 

För att förstå varför människor gör som de gör måste vi också inbegripa det vi inte kan se med 

blotta ögat. Vi har använt domänteori och parallellprocesser för att få syn på de mekanismer 

som kan utgöra viktiga delar av ledarskapandet inom sektionen för barn och unga. I detta 

kapitel lyfts inledningsvis de faktorer som intervjupersonerna gemensamt framhåller som 

viktiga i ledarskapet. Därefter redogörs för begreppet professionsidentifikation, hur denna 

identifikation formar ledarskapet och används som ett sätt att hantera korstrycket mellan 

domänerna. Tilliten till andras yrkeskompetens diskuteras som en förutsättning för 

ledarskapandet. I nästa del analyseras den process som vi kan se äger rum i skapandet av 

ledarskapet. Kapitlet avslutas med en summering. 

 

5.1. Sex viktiga faktorer för ledarskapet 
I intervjuerna har sex faktorer identifierats som särskilt viktiga för att mellancheferna ska 

kunna bedriva ett för dem önskvärt ledarskap: reflektion i arbetet, delaktighet, att kunna 

härbärgera starka känslor, att skapa goda relationer, att kunna visa vägen och att ha ett 

helhetsperspektiv. Då samtliga intervjupersoner återkommande och på olika sätt hänvisar till 

dessa faktorer i sina berättelser kan de ses som kännetecknande för mellanchefernas ledarskap 
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inom sektionen för barn och unga. Faktorerna utgör en utgångspunkt i studiens analys där 

processen mot ett för mellancheferna önskvärt ledarskap synliggörs. 

 

Den första faktorn som vi ser i mellanchefernas berättelser är vikten av reflektion i arbetet. 

Detta gäller både behovet av att bolla problem, tankar och idéer med mellanchefernas egna 

chefer och att främja ett reflekterande förhållningssätt hos sin personal genom att vända och 

vrida på perspektiven, ställa motfrågor och spegla tankarna. 

  
Jag tänker lite mer att bolla tillbaka en fråga, hur tänker du? Hur skulle du vilja 

lösa det här? Vad tror du blir bäst för klienten om du skulle göra så här eller så 

här, hur tror du att det blir? (IA). 
 

För det andra talar de intervjuade mellancheferna om vikten av delaktighet, som 

kännetecknande för socionomen, vilket också innefattar att skapa en gemensam målbild. Detta 

gäller förvaltningsledning, chefskollegor och politiker i allmänhet och personalen i synnerhet. 

Flera av våra intervjupersoner beskriver att de försöker skapa delaktighet genom att vara 

tydliga i sin kommunikation och transparenta i sina beslut men också genom att coacha, ge 

feedback, peka ut framtidsmål och måna om en positiv arbetsmiljö. 

 
Jag vill vara ganska, ja, väldigt inkluderande om jag kan, så mycket jag kan, att 

alla får information, att alla är med från början, jag är ganska öppen i min 

kommunikation (ID). 
 

En tredje faktor som mellancheferna lyfter är vikten av att kunna härbärgera starka känslor. 

Det kan till exempel handla om förmågan att i svåra och akuta situationer ta ett steg tillbaka, 

vara mer saklig och inte dras med i den anställdes oro utan i stället distansera sig och 

förmedla lugn, även om det kan finnas skäl till oro. 

  

Vår roll är inte att bli emotionellt engagerade, då blir det ju inte konstruktivt heller 

utan vi ska kunna liksom bena ut, vad är styrkor och svagheter och vad behöver 

vi komplettera. Vi behöver bli lite faktamässiga i det där (IC). 
 

[...] att kunna “ta det” och att få vara frustrerad själv, och då får man ju inte visa 

det för personalgruppen (IF). 
  

Den fjärde faktorn som framträder i mellanchefernas berättelser om ledarskapet är vikten av 

att skapa goda relationer både uppåt och nedåt i leden. Flera mellanchefer nämner dels hur en 

väl fungerande kommunikation med politiker och förvaltningsledning underlättar arbetet, dels 

betydelsen av en allians med medarbetarna där chefen månar om deras mående och personligt 

småprat ses som indikator på att arbetsmiljön är god. 
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Som när de kommer och bara vill prata en stund utan att egentligen ha ett direkt 

ärende och stämningen är god och glad  [...] det räcker att de kommer så här ibland 

och bara hänger i min dörr och bara småpratar och bara är sådär tillfreds och nöjda 

och glada (IC). 
  

 

En femte faktor som mellancheferna lyfter som viktig i ledarskapet är förmågan att kunna 

visa vägen, skapa riktning och vara en god förebild.  

 

Ledarskap för mig handlar ju lite mer... Dels att vara en bra förebild, att så att 

säga vägleda mina medarbetare till att växa som socialarbetare, det är mera 

ledarskap för mig (IA). 
 

Men ledarskap är ju något större som handlar om att föra saker och ting framåt 

(IB). 
 

Ledarskap handlar om att visa riktning, den andan som jag vill ska råda med mina 

medarbetare och som vi tillsammans vill förmedla utåt (IE).  
 

Den sjätte faktorn som vi ser i mellanchefernas berättelser är att ha ett helhetsperspektiv. I 

mellanchefernas ledarskap innebär helhetsperspektivet att se till hela organisationen där de 

olika verksamheterna utgör en del av denna helhet. Detta yttrar sig bland annat i en förmåga 

att kunna stå för obekväma beslut inför gruppen.  

  
[...] då blir min uppgift att vända det där så att de ska se, ja det blev dåligt för oss 

kanske men det gynnar helheten och det är vårt syfte (IC). 
 

Dessa sex faktorer kännetecknar ett ledarskap som mellancheferna ser som fungerande inom 

den komplexa verksamhet som de verkar inom. Faktorerna kan kännas igen i den etiska kod 

som socionomernas värdegrund bygger på. I denna kod nämns bland annat normbildning, 

vägledning och empowerment som centrala teman i det sociala arbetets praktik inom denna 

sektion (Akademikerförbundet SSR 2017). 

Fortsättningsvis refererar vi till de sex presenterade faktorerna ovan som det ideala 

ledarskapet. En intressant reflektion är att mellancheferna i sitt ledarskap anammar 

förhållningssätt typiska för klientarbetet – som normbildning, vägledning och empowerment – 

och låter dem ligga till grund för hur de förhåller sig till sina medarbetare, vilket kommer att 

utvecklas i avsnitten som följer. 
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5.2. Professionsidentifikation  

Data kan sammanfattas i begrepp. Det är viktigt att dessa begrepp anpassas till den empiri 

som ska sammanfattas (Becker 2008, s. 121). Begreppet professionsidentifikation som 

används i denna studie har utvecklats i dialog med empirin som visar att mellancheferna 

genomgående hänvisar till sin profession på olika sätt. Denna starka identifikation med 

professionen har genomsyrat hela studiens empiriska material. 

 

Klientarbetet inom sektionen för barn och unga präglas bland annat av teman som 

empowerment, normbildning, vägledning och att förstå klienten utifrån ett helhetsperspektiv. 

Dessa teman utgör en värdegrund för det sociala arbetets praktik som också präglas av ett 

självkritiskt och reflekterande förhållningssätt. Intervjupersonerna refererar till detta 

förhållningssätt med begreppet “socionomtänk”. Studien visar att detta “tänk” inte bara 

präglar socialsekreterarna i sitt klientarbete utan också hur mellancheferna ser på och förstår 

sin ledarroll. ”Socionomtänket” formar ledarskapet i flera led vilket kan tolkas som att 

mellancheferna starkt identifierar sig med sin profession. 

 

5.3 Ledarskap i parallella processer 
Den utbildning som personal och chefer har i grunden präglar hur de förhåller sig till och 

bemöter människor med olika typer av behov (Thylefors 2017). Merparten av mellancheferna 

i studien säger att de i första hand ser sig som socionomer men på en annan nivå. 

 
Jag vill bedriva ett socialt arbete oavsett om det är på handläggarnivå eller om det 

är på en chefsnivå (IE). 
 

Det är inte så stor skillnad mellan att vara socialarbetare från att vara chef alltså. 

Det är ju som ett klientarbete på ett annat sätt, det handlar om relationen, det 

handlar om alliansen, det handlar om förtroende för att vi ska kunna nå dit vi vill 

(IF). 
 

[...] visst att jag är deras chef, men jag är ju också en del i det systemet. Vi har 

olika roller att fylla. Eller vi har en grunduppgift, och så har vi våra olika 

positioner och det är ju pusselbitar i samma pussel på något vis (IC). 
 

Mellancheferna betonar att de ser sig som en del av det system, den organisation, som 

sektionen för barn och unga ingår i. När de talar om sitt ledarskap använder de ord som 

reflektion, delaktighet, förmågan att härbärgera starka känslor, skapa goda relationer, visa 

vägen och att kunna se till helheten, förhållningssätt som är kännetecknande för socionomer 

(Akademikerförbundet SSR 2017). Thylefors (2017) pekar på hur utbildningsbakgrunden lätt 
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smittar av sig på förhållningssättet i andra arbetsrelationer, exempelvis den mellan chef och 

medarbetare. Hur studiens mellanchefer skapar sitt ledarskap kan med andra ord delvis förstås 

som en parallellprocess där mellancheferna har liknande förhållningssätt till sina medarbetare 

som medarbetarna har till sina klienter. 

För att skapa delaktighet hos sin personal uppger mellancheferna i studien att de ofta behöver 

hålla inne med sin egen oro och förmedla en positiv framtidsbild. 

 

Man pratar positivt, man pratar positivt i frågan. Man börjar med att prata syfte. 

Man börjar inte med att prata: det här ska vi göra, utan man börjar lite i andra 

änden. Att vi har uppmärksammat det här och det är ett utvecklingsområde, så, 

och ser möjligheter istället för problem (IC). 
 

Väldigt mycket handlade alltså ledarskapet om, att liksom hålla fasaden uppe. 

Att inte visa all den oro man känner; hur ska jag få ihop folk? Kommer vi få 

folk som söker tjänster? Vilka ska vi ta in på tjänsterna? (IB). 
 

För att skapa delaktighet måste beslut och prioriteringar göras begripliga för personalen och 

ibland måste verksamhetens övergripande mål gå före de enskilda medarbetarnas önskemål. 

På samma sätt handlar ett klientarbete om att motivera till förändring och ibland fatta beslut 

mot klientens vilja. För att få en väl fungerande personalgrupp menar flera mellanchefer i vår 

studie att de måste ha en god kännedom om medarbetarnas komplexa situation, vilket styrks 

av Meagher & Tham (2009). Mellancheferna uppger att de måste kunna härbärgera 

medarbetarnas oro utan att själva dras med, ett resonemang som kan kännas igen i 

klientarbetet där förmågan att härbärgera starka känslor är viktig.  

 

Mellancheferna uppger också att de måste ha förmågan att skapa goda relationer eftersom de 

ska finna legitimitet hos politiker och förvaltningsledning samt kunna kommunicera och 

skapa allians med sin personal.  

 
[...] sen tror jag det är lite symptomatiskt för socionomer, det här att man vill att 

alla ska vara med. Det är ju min ledarstil till exempel, att det är bättre att det tar 

lite längre tid och så går vi i samlad trupp, än att jag går in och bestämmer att nu 

ska det vara såhär [...] (IF). 
 

Flera av studiens mellanchefer talar om sitt ledarskap som vägvisande snarare än auktoritärt. 

Att stötta, råda och visa vägen är också en stor del i det sociala arbetets praktik och 

förhållningssättet kan därmed också förstås som en parallellprocess – det vill säga socialt 

arbete men på en annan nivå. Intressant att se är att mellanchefen i citatet ovan sätter 
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likhetstecken mellan den egna ledarskapsstilen och det hen ser som symptomatiskt för 

socionomen.  

 

Socialsekreterare ska ha ett helhetsperspektiv och se till klientens hela situation. 

Mellancheferna behöver å sin sida se till verksamhetens helhet. En intressant iakttagelse är att 

flera av de intervjuade mellancheferna förväntar sig att socialsekreterarna har samma 

förhållningssätt som de själva har gentemot verksamheten som helhet.  

 

Jag förväntar mig att man tar ansvar för hela verksamheten, inte bara sin lilla 

ärendehög utan att man faktiskt tänker steget längre, att verksamheten ungdom, 

verksamheten barn och ungdom, förvaltningen (IC). 

 

Detta avsnitt har visat hur mellanchefernas professionsidentifikation på olika sätt präglar hur 

de förhåller sig till sina medarbetare i parallella processer, vilket kan ses som att 

professionsidentifikationen bidrar till hur mellanchefernas ledarskap formas. 

 

5.4. Professionsidentifikation – ett sätt att hantera korstrycket 
Domänteori visar relationerna och motsättningarna mellan de olika domänerna. 

Mellancheferna måste förhålla sig till samtliga, då de står med en fot i den professionella 

domänen och en fot i förvaltningsdomänen i en politiskt styrd organisation. 

 

[...] så fort man kommer upp i en ledande position så kommer ju den här 

konflikten in mellan medarbetare och förvaltning eller vad man nu befinner sig i 

för verksamhet (IC). 

 

Då mellancheferna ska legitimera sina prioriteringar sker det inte sällan mot bakgrund av 

professionens värdegrund, det som de själva definierar som “socionomtänk”. Att luta sig mot 

sin professionsidentifikation tolkas här som mellanchefernas sätt att förhålla sig till 

motsättningarna mellan de olika domänerna. 

 
För mig är det, ja, men det är bara siffror liksom. Hellre drar jag ju över då och 

säger att okej, det kostade flera hundra tusen för mycket, eller miljoner, eller var 

det nu är ... Jag har i alla fall hjälpt de här människorna (IB). 

 

Citatet ovan belyser den domänkonflikt som kan uppstå, där mellanchefen måste förhålla sig 

till varje domän. Budgetramen är satt inom den politiska domänen och förvaltningens domän 

ska se till att den efterlevs kostnadseffektivt. Professionsdomänen å sin sida värnar om den 



 

34 
 

utsatta klientgruppen och kvaliteten i insatserna. Att dra över budget är enligt mellancheferna 

i studien inte ovanligt, men det är av stor vikt att de kan förklara för politiker och 

förvaltningsledning att insatserna har varit motiverade. I intervjuerna poängterar 

mellancheferna att de i rollen som socionom har ett starkt klientfokus och de menar att 

klienten går i första hand även om det innebär att budgetramen spricker. Citatet ovan kan 

förstås som att mellancheferna identifierar sig med sin profession som ett sätt att förhålla sig 

till domänernas motsättningar, vilket återkommer i flera av de intervjuades resonemang. I 

detta fall stämmer mellanchefens ställningstagande väl överens med den professionella 

domänens logik, mellanchefen motiverar sitt förhållningssätt med lojalitet till professionen. 

 

I citatet nedan kan vi se ett exempel på hur mellanchefen lutar sig mot ett resonemang om att 

lägga fokus på ett övergripande plan. Detta kan ses som att mellanchefen pratar om att inta ett 

helhetsperspektiv, vilket är en viktig del i socionomens yrkesutövning.  

 

För det är mycket verksamhetsutveckling och mycket såna frågor som är på ett 

högre plan så att säga, ett övergripande plan. [...] Därför har jag inte riktigt 

hunnit, jag har inte kunnat lägga så mycket tid i den gruppen som jag hade 

behövt göra och så (IA). 

Att ha överblick, samordna och utveckla verksamheten är ett av mellanchefernas 

ansvarsområden. I exemplet ovan ger mellanchefen uttryck för att dessa krav får till följd att 

det mer personalnära ledarskapet får stå tillbaka. Att se till förvaltningen som helhet stämmer 

väl överens med förvaltningsdomänens logik, där faktorer som samordning och 

implementering är viktiga. Genom att tala om en övergripande helhet, som också är en viktig 

del i klientarbetet, lutar sig även denna mellanchef i sin argumentation mot sin 

professionsidentifikation, sitt ”socionomtänk”. Till skillnad från mellanchefen i förra citatet 

sker det nu i linje med förvaltningsdomänens logik. Det kan i detta fallet tolkas som att 

förvaltningens krav går före socialsekreterarnas behov av ett nära ledarskap. 

 

Nästa citat visar hur mellanchefen navigerar mellan förvaltningsdomänens krav på ekonomisk 

effektivitet och professionsdomänens mål att förbättra klienternas levnadsvillkor. Då 

förvaltningen vill se över socialtjänstens placeringar väljer mellanchefen att se det som en 

möjlighet att självkritiskt reflektera omkring den egna verksamheten. 
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Jag tycker det är väldigt bra att man ifrågasätter. Jag har fått ett uppdrag nu, ett 

utredningsuppdrag från socialchefsnätverket runt placeringar. Det tycker jag i 

och för sig är en jättebra sak att vi ifrågasätter oss själva och funderar (ID). 
 

Mellanchefen i citatet ser uppmaningen som en chans att utveckla verksamheten för att på ett 

positivt sätt ta sig an förvaltningsledningens uppmaning att se över sektionens många gånger 

kostsamma placeringar. Det kan tolkas som att mellanchefen i det här fallet använder sig av 

sin professionsidentifikation för att hantera förvaltningsdomänens krav.  

 

Intervjupersonerna ger en i stort sett samstämmig bild av beslutsfattarna inom den politiska 

domänen som lyhörda för mellanchefernas kompetens. Mellancheferna upplever att de många 

gånger har en konsulterande och upplysande roll gentemot politikerna. Det finns en risk att 

politikerna fattar beslut som går emot mellanchefens etiska kompass, men detta uppger 

merparten av intervjupersonerna att de aldrig har upplevt. Om sådana beslut trots allt skulle 

fattas uppger de flesta av de intervjuade att de skulle lämna sitt chefsuppdrag som en lösning 

på domänkonflikten, vilket också ligger i linje med Wengléns (2007) forskning. Att döma av 

de intervjuades berättelser tycks alltså professionsidentifikationen vara så stark att 

mellancheferna hellre lämnar tjänsten än går emot den egna yrkesetiken. 

 
I botten är jag ju socionom, alltså man får ju också kanske göra sina prioriteringar, 

det finns ju alltid gränser. [...] att prioritera uttryckligen till exempel ekonomin 

framför barns bästa där skulle gå en gräns för mig. Det skulle jag inte kunna göra. 

Då skulle jag välja nåt annat, som sagt är jag inte fastklistrad här … (ID). 
 

 

[...] det är inte bara lojaliteten ledning/medarbetare utan vi har ju faktiskt också 

en klientgrupp att förhålla oss till (IC). 
 

[...] ja men då vill jag faktiskt inte vara med längre [...] Det handlar också om det 

arbete man faktiskt ska bedriva för det är ett speciellt förhållningssätt och det är 

ett speciellt tänk också (IE). 
 

När mellancheferna i studien beskriver hur de hanterar lojalitet gentemot de olika domänerna 

uppger samtliga att lojaliteten gentemot klienten kommer i första hand, vilket också ligger i 

linje med professionens uppdrag. Här blir en transparens rörande vem som fattat beslutet ett 

sätt att hantera lojalitetskonflikten mellan domänerna. 
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Sedan är det ju så att jag har bara att rätta mig efter delegationsförordningen. 

Det som är beslutat är beslutat och där får jag försöka som chef att handleda min 

personal utifrån att ni får göra beslutsunderlaget men beslutet ligger hos någon 

annan. Och hantera och härbärgera det hos min medarbetare (IE). 
 

[...] då behöver jag ju gå tillbaka till min verksamhet och säga att nu är detta 

bestämt. Och då- nej skit hur gick det här till? Ja, och då måste jag kunna 

motivera det och stå upp för det beslutet även om jag personligen tycker 

någonting annat. Jag måste vara lojal uppåt i det för att det andra skapar interna 

konflikter och det är min roll att motverka det (IC). 
 

För att hantera lojalitetskonflikten väljer merparten av de intervjuade att vara så öppna som de 

kan vara inför sin personal rörande beslut som fattas. I de fall de inte står bakom besluten 

väljer vissa mellanchefer att vara transparenta med sin ståndpunkt medan andra intar en mer 

pragmatisk hållning, vilket citaten ovan visar. 

 

Att se till kvalitet och förbättring av klientens levnadsvillkor är framgångskriterierna för den 

professionella domänen. I relation till Österlind (2013) blir det intressant då hon visar att när 

konkurrerande ideal ställs emot varandra är det många gånger de ekonomiska faktorerna som 

blir styrande. Österlinds forskning kan tolkas som att det snarare är förvaltningsdomänens 

logik om kostnadseffektivitet som ges företräde framför professionens. Samtliga mellanchefer 

säger att de i första hand utgår ifrån klientens bästa utifrån de yrkesetiska principer och den 

värdegrund som följer med socionomyrket, men att de också måste vara lojala med 

verksamhetens ledning. Även då de fattar beslut å förvaltningens vägnar kan vi se att de 

använder sig av argument från professionen – “socionomtänket”.  

 

Detta avsnitt visar att mellancheferna i studien måste förhålla sig till samtliga domäner och att 

de ofta hanterar korstrycket mellan domänerna genom att identifiera sig med och hämta 

argument från sin profession och dess värdegrund. Exempelvis talar de om ett 

helhetsperspektiv, att ha klientens bästa för ögonen och att ha ett självkritiskt och 

reflekterande förhållningssätt oavsett vilken domän de rör sig inom. 

 

5.4.1. Att chefa och leda i korstrycket 

Samtliga mellanchefer i studien gör åtskillnad mellan begreppen chef och ledare, där de 

menar att de i sin yrkesroll förvisso har drag av båda rollerna men att de i första hand ser sig 

som ledare. I detta begrepp lägger de förmågan att visa vägen, få med sig gruppen, uppmuntra 

till reflektion och förmedla stabilitet och trygghet i gruppen. I begreppet chef lägger de mer 

styrande faktorer som att fatta obekväma beslut mot gruppens vilja utifrån det mandat som 

kommer med rollen. Chefskapet beskrivs mer i termer av ett måste.Vi kan se att dessa olika 



 

37 
 

roller kan avspeglas i domänteorin där förvaltningsdomänen representerar mer chefsbetonade 

uppgifter.  

 

Chef är ju ett formellt ansvar, formella ramar som jag tänker att jag måste ta 

hänsyn till, då är det mer ett arbetsgivarperspektiv. Att jag är del i en hierarki som 

jag ska känna att jag är till för, och jag ska följa vissa riktlinjer, såsom vi gör som 

socionomer i vårt myndighetsarbete med, alltså det är ju inget nytt på det sättet, 

det är bara andra regler som gäller men annars är det ju samma tänk för mig (ID). 
 

Att vara chef innebär att man måste ta beslut som inte är populära. Att det här 

kommer inte den här arbetsgruppen tycka om, men för verksamheten, för vår 

målgrupp så är det det bästa. Så man måste se till helheten före delarna på något 

vis (IC). 
 

Professionsdomänen, å andra sidan, skulle i så fall representera de mer renodlade 

ledaregenskaperna. 

 
Att tänka och reflektera kring en situation, det tänker jag är för mig lite mer 

ledarskap (IA). 
 

Vissa aspekter av korstrycket hanterar de intervjuade mellancheferna alltså inom ramen för 

chefskapet medan ledarskapet svarar mot delvis annan problematik. Bass (1990) konstaterar 

att det finns ungefär lika många definitioner av ledarskap som det finns personer som försökt 

definiera ledarskap. Det finns också en mängd ledarskapsutbildningar drivna av privata 

företag som ofta kommer i fråga för mellanchefer inom socialtjänsten (Lundström & Shanks 

2015). Flera av mellancheferna uttrycker att dessa ledarskapsutbildningar känns irrelevanta då 

de många gånger behandlar relationella och kommunikativa ämnen som mellancheferna redan 

har stor kännedom om genom sin utbildningsbakgrund och den ständiga dialog som sker inom 

ramen för professionen.  

 
Vi hade en obligatorisk föreläsning som hette det svåra samtalet, och jag tänkte 

alltså ge er! Jag har jobbat i många år, jag har läst vidare till familjeterapeut [...] 

jag har annat att göra, inte en chans att jag ska gå och lära mig hur man pratar om 

svåra samtal (IF). 
 

Ledarskapsutbildning är ju mer hur man skapar team och ledare och det … det 

har jag också gått, men jag är socionom vet du, ibland sitter man där och tänker 

att det där har vi haft första terminen på universitetet (ID). 
 

Mellanchefernas inställning till dessa allmänt hållna ledarskapsutbildningar kan ses som ett 

uttryck för att ledarskapet inom sektionen för barn och unga skiljer sig från andra typer av 

ledarskap, då organisationen som sektionen ingår i bär med sig en särskild komplexitet. Flera 

av mellancheferna i studien efterfrågar ledarskapsutbildningar som tar hänsyn till denna 
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komplexitet. Aili & Hjort (2010) ser ett behov av att i utbildningssammanhang lyfta det som 

de kallar prioriteringskompetens. Prioriteringskompetens handlar enligt författarna om att 

prioritera det ena på bekostnad av det andra, i vilken ordning arbetsuppgifterna ska utföras 

och att ha en medvetenhet om att dessa val faktiskt äger rum, ibland reaktivt. Mot bakgrund 

av hur mellancheferna i vår studie resonerar om behovet av reflektion och eftertanke i sin 

yrkesroll ser vi att en diskussion rörande prioriteringskompetens skulle kunna tjäna ett viktigt 

syfte i utbildningssammanhang. Kanske kan en sådan diskussion mynna ut i en särskild form 

av ledarskapsteori i enlighet med Shanks och Lundströms (2015) resonemang. 

 

5.5. Tillit till andras kompetens 
Utifrån mellanchefernas berättelser kan vi se att professionstillhörigheten är förknippad med 

att kunna känna tillit till socialsekreterarnas kompetens. 

 

Alltså säger ni att det är så, så litar jag på det, och det vill jag också förmedla för 

det tycker jag är viktigt, att medarbetare ska känna att man litar på dem och att 

det är de som har kompetensen (IB).  
 

I tilliten ingår bland annat att kunna lita på medarbetarnas självständighet i arbetet och att utgå 

ifrån att de har en ansvarstagande och problemlösande inställning samt att de fattar adekvata 

och rättssäkra beslut. De intervjuade ger uttryck för att de förlitar sig på medarbetarna – under 

förutsättning att de har en socionomutbildning i grunden. På samma sätt minskar förtroendet 

när mellancheferna i studien upplever att personalgruppen och ledningen saknar det 

“socionomtänk” som de menar att utbildningen och professionen bär med sig. Som citatet 

nedan visar kan ett minskat förtroende leda till att mellanchefen själv går in och detaljstyr 

verksamheten. 

 

[...] när majoriteten inte har utbildningen och inte har fått tillräcklig inskolning 

så krävde det ännu mer tid för mig [...] det blev ju att jag fick hålla i 

utbildningen på en viss grundlig nivå. Men där frångick jag ju också min 

chefsroll egentligen, som jag inte ska, men jag var tvungen att göra för att de 

skulle få det de behövde för att kunna utföra sitt jobb (IE). 

 

Det ”socionomtänk” som professionen bär med sig upplevs av mellanchefen i citatet ovan 

som avgörande för att kunna utföra arbetet. Mellanchefen återkom i sin berättelse till hur 

ledarskapet påverkades negativt av att personalgruppen saknade socionomutbildning. Därmed 

saknades tillit till personalen. Mellanchefen beskrev sin organisation som kaotisk och i ett 
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försök att skapa stabilitet valde mellanchefen att kompensera med egna resurser genom att 

själv utbilda sin personal och dessutom ständigt arbeta över.  

Den mellanchef som saknade socionomutbildning och erfarenhet av verksamheten upplevde 

problem med legitimiteten från sin personal. 

 

 

[...] jag har inte socionomutbildning så det fanns en del som inte var nöjda med 

det [...] Och så ska jag säga att min kollega hade ju ingen social utbildning alls, 

så hon hade ännu längre uppförsbacke i gruppen (IB).  
 

  

Mellanchefen i citatet ovan beskriver att det saknades tillit från personalgruppen eftersom 

mellanchefen hade en annan utbildningsbakgrund. Även denna mellanchef beskrev 

organisationen som kaotisk och hanterade detta genom att kompensera med de egna 

resurserna och arbeta över. 

 

Behovet av att kunna förlita sig på den kompetens de intervjuade menar att professionen 

medför går också uppåt i hierarkin. Flera av mellancheferna i studien upplevde att de 

förvaltningschefer som saknade erfarenhet inom verksamheten också saknade en förståelse 

för arbetets komplexitet. 

 

Jag hade en socialchef som aldrig har jobbat inom IFO:s verksamhet 

överhuvudtaget och det är väldigt speciellt att jobba inom IFO. Även om det är 

socialtjänstlagen så är det helt andra förutsättningar, vilket innebär att man är 

väldigt utelämnad åt chefen över en (IE). 
 

Att kunna förlita sig på kompetensen hos medarbetarna i alla led kan tolkas som något 

intervjupersonerna betraktar som en förutsättning för att kunna utöva det tidigare nämnda 

ledarskapsidealet. Att mellancheferna kan känna tillit till den professionella kompetensen hos 

sin personalgrupp banar väg för att mellanchefen kan ta ett steg tillbaka och utöva ett 

ledarskap på en mer övergripande nivå.  

 

5.6. Vikten av reflektion och eftertanke 
Hittills har vi visat hur mellancheferna använder sig av professionsidentifikation som ett sätt 

att hantera korstrycket mellan domänerna. Studien har även lyft vikten av att känna tillit till 

professionen i alla led. I intervjuerna har en grundläggande del i ledarskapandet kunnat ses: 
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möjlighet till reflektion. Tid till eftertanke och att ha någon att utbyta tankar med lyfter 

samtliga mellanchefer som avgörande för ledarskapandet. Detta påtalar även Aili och Hjort 

(2010) som i sin forskning visar att behovet av etisk och demokratisk analys ökar i 

korstryckssituationer och att det därmed måste finnas tid till att överväga dilemman och 

diskutera erfarenheter. De intervjuade mellancheferna menar att detta reflekterande helst ska 

ske tillsammans med chefen över dem, men även chefskollegor kan fungera som ett gott stöd. 

Det som mellancheferna lyfter fram som enskilt viktigast är att reflekterandet kan ske 

tillsammans med någon som delar professionsidentifikationen och dessutom har erfarenhet av 

arbete inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg. 

 

 

När jag inte ens kan bolla med mina chefer för att få en logik eller en förklaring 

till varför det ska vara sådana motstridiga krav, då är man väldigt sårbar (IE). 
  

 
För hon jag hade mest som chef då, vi hade ett otroligt utbyte av varandra […] 

liksom sättet hon lärde mig om just det här att när man ska utöva ledarskap, eller 

man ska alltså bena ut problem. Vad tänker jag om detta? Vad känner jag? Och 

vad är det jag vill göra? [...] Så hon var ju med och utvecklade mig i mitt ledarskap 

jättemycket (IB). 

 

Tid för reflektion och eftertanke är något som mellancheferna säger att de medvetet måste 

skapa utrymme för i sitt arbete, vilket också Aili & Hjort (2010) visar. Vi ser att denna tid inte 

kommer inte av sig självt utan föregås av en process. En tolkning av hur denna process kan se 

ut presenteras i följande avsnitt. 

 

5.7. Ledarskapsprocessen 
Studien visar att ledarskap är en ständigt pågående relationell process som innefattar en 

personlig och professionell utveckling, där bland annat visioner och förväntningar utmanas 

och där tålamod och förmåga att finna lösningar prövas. Mellancheferna återger att de har gått 

ifrån att vara trevande till att bli mer trygga i sin ledarroll i en process som sker över tid. I 

denna process, som beskrivs nedan, blir rollförtydligande och förmåga att sätta gränser 

nödvändigt för att mellanchefen ska kunna hitta sin roll i organisationen. Då mellanchefen har 

lyckats göra den komplexa arbetssituationen hanterbar blir det enklare att ta ett steg tillbaka, 

reflektera och förmedla framtidstro, vilket mellancheferna i studien lyfter som en central del i 

ledarskapandet.  
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5.7.1. Att sätta gränser och hitta sin roll 

För att kunna närma sig det ideala ledarskapet menar mellancheferna att det fordras en 

förmåga att sätta gränser och att hitta sin roll i organisationen. Flera mellanchefer beskriver 

hur ledarskapet inledningsvis präglades av detaljstyrning, en vilja att vara “duktig” och klara 

allt. De beskriver ett operativt ledarskap med fokus på att lösa problem i stunden, allt ifrån att 

ordna krånglande telefoner till att fixa trasiga maskiner. 

Så drunknar man i att göra väldigt mycket, alltså allt från att kaffemaskinen gick 

sönder, det landade nästan i mitt knä också, att ringa om det, till att, ja se till att 

det är bemannat liksom (IB). 

 [...] vi hade en adventsljusstake som hade gått sönder. Då var det nån som hade 

ställt in den på mitt rum, som bara, den är sönder...och det blev en förändring för 

mig, för då tänkte man shit! Jag är för operativ (IF). 
  

Citaten ovan exemplifierar den process som flera av mellancheferna beskrivit – en process 

som handlar om att delegera och förtydliga vilket ansvar som rimligen kan rymmas inom 

ramen för ledarskapet. Denna process kan ses som ett gränssättande gentemot förvaltning och 

personal för att begränsa de krav som enligt mellanchefen ligger utanför dennes 

ansvarsområde och som stjäl tid som annars hade kunnat läggas på mer övergripande 

uppgifter. När mellanchefen i exemplet ovan nekade till att laga en adventsljusstake gjordes 

en tydlig sådan gränsdragning. 

 

Samtliga av de intervjuade mellancheferna ger uttryck för att de vill se självständiga 

medarbetare som inte efterfrågar detaljstyrning. Wenglén (2007) pekar på att medarbetare ofta 

efterfrågar tydliga instruktioner och svar på sina frågor snarare än en motfråga och menar att 

det inte sällan finns ett överdrivet chefsberoende bland medarbetarna. Även flera av 

mellancheferna i denna studie uppger att de vill undvika ett chefsberoende, vilket i citatet 

nedan kan tolkas som en form av normbildning. 

 

 

Det är en sån där ständigt återkommande grej som de lyfter att vi måste alltid ha 

en chef eller arbetsledare tillgänglig. Nej, säger jag, det ska ni inte alls ha, ni ska 

vara självständiga (IC). 
 

 

Detta citat visar hur professionsidentifikationen speglas i mellanchefernas förhållningssätt till 

medarbetarna genom att de uppmuntrar till självständighet, ett förhållningssätt som också 
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präglar klientarbetet. Intressant är att se parallellprocessen där förhållningssättet mellan chef 

och medarbetare är näst intill identiskt med det som sker i mötet med klienterna: 

 

[...] socialt arbete och socialt tänkande är inte att hjälpa och ta hand om, utan 

hjälp till självhjälp [...] så gör vi dem en otjänst genom att ta över för mycket för 

jag menar vi ska hjälpa dem till självständighet (IE). 
 

Förhållningssättet har tydliga inslag av empowerment där socionomens uppgift är att frigöra 

resurser och hjälpa till självhjälp. Samtidigt kan det ses som ett sätt för de intervjuade 

mellancheferna att sätta en gräns gentemot personalen genom att tydliggöra att de inte alltid 

kan vara tillgängliga och att de förväntar sig att personalen ska vara självgående. 

 

Att hitta sin roll som mellanchef i korstrycket är en process som sker över tid och som innebär 

ett visst prövande av de egna värderingarna. 

 

Osäker och helt ny i rollen [...] då var jag ju inte lojal mot medarbetarna eller 

klienterna, utan då var jag mer lojal mot arbetsgivaren och köpte deras argument 

fast det liksom, i hela mig gjorde det ont. Jag gick emot min egen princip (IF). 
  

 

Mellancheferna beskriver i sina berättelser att de inledningsvis upplevde en osäkerhet rörande 

balansen mellan lojaliteter, där flera mellanchefer oftare gick på förvaltningens linje i en 

strävan efter att vara “duktiga mellanchefer”. Ju tryggare de blev i rollen, desto lättare fick de 

inte bara att sätta gränser gentemot den egna personalen utan även att förhålla sig till 

ledningens krav.  

 

Då spelar det ingen roll om förvaltningschefen har bjudit in mig på ett 

ekonomimöte, om jag har en medarbetare som sitter och gråter, då är det den 

jag prioriterar först. [...] Då får jag skicka ett sms bara, jag måste tyvärr -  akuta 

situationer...det hade jag inte gjort i början. För då vill man göra rätt (IF).  
 

Vi kan se att ett led i de intervjuade mellanchefernas process också är att utveckla tillit till sin 

egen kompetens, att mer tryggt kunna avgöra vad som ska prioriteras och hur saker bör göras 

liksom att stå upp för de egna värderingarna gentemot ledningen. Wenglén (2007) talar om att 

komplexiteten i arbetet och bristen på rätt eller fel fordrar en pragmatisk hållning hos chefen. 

En sådan pragmatism, menar Wenglén, ses oftare hos erfarna chefer än hos de med mindre 

erfarenhet. Även mellancheferna i denna studie ger uttryck för att de i takt med att de skaffat 
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sig mer erfarenhet också har byggt upp strategier för vad och hur de bör göra i olika 

situationer som uppstår i vardagen. 

 

Processen att hitta sin roll som mellanchef sker även relationellt där ledarskapet kan ses som 

någonting som formas i relationen mellan medarbetare, mellanchef och organisation. Även 

denna relationella process mot att hitta sin roll som ledare sker över tid. 

 

Sen är det väl också till stor del det som min arbetsgrupp tillåter, vad de är med 

på. Jag tror att det är en ömsesidig prägel man sätter på varandra (ID). 
 

Det märkte jag ju efter ett tag, när jag började anställa folk, dom har ju inte haft 

mig som kollega. Det hände någonting med mig i relationen till dem, som jag sen 

liksom har fått jobba vidare med… [...] (IF). 
 

Flera mellanchefer menar att de påverkas av hur personalgruppen relaterar till dem i rollen 

som chef. Mellanchefen i citatet ovan hade varit en i personalgruppen i många år och hade 

svårt att hitta sin roll som överordnad. Först när nya medarbetare anställdes, medarbetare som 

inte tidigare hade sett mellanchefen som kollega, upplevde denna mellanchef sig själv som 

chef och det blev lättare att sätta gränser. Att sätta gränser och hitta sin roll i relation till 

ledning och medarbetare ger mellancheferna möjlighet att fokusera mer på själva ledarskapet. 

 

Just det här att få tid och utrymme att vara ledare. Att alltså få den här 

sammanhängande tiden att få utöva liksom, att ha en plan eller en vision eller vad 

man nu kallar det. Och kunna få fokusera på det lite mer… (IB). 

 

Vägen till det ideala ledarskapet, så som de intervjuade har beskrivit det, kan med andra ord 

ses som en process som sker över tid. Processen innebär att en tillit till den egna kompetensen 

och en trygghet i ledarskapsrollen utvecklas vilket gör det lättare att kunna sätta gränser. Vi 

tolkar det som att först när mellancheferna har utvecklat en förmåga att sätta tydliga gränser 

och hittat sin roll kan arbetets komplexitet reduceras, vilket frigör tid för reflektion och 

eftertanke.  

 

5.8. Tid till reflektion och eftertanke 
Vi kan se att en reducering av arbetets komplexitet ger utrymme för ett mer medvetet 

ledarskap där eftertanke och reflektion blir bärande. Ett ledarskap präglat av eftertanke och 

reflektion banar väg för att trygghet och stabilitet kan förmedlas till personalgruppen. 
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[...] jag tror nog att jag är lugnare idag oavsett vad som händer, jag kan lugna 

situationer också när andra springer iväg, jag kan fånga in dem på ett annat sätt 

och reflektera ett varv till innan jag själv går igång. Alltså bara det, att man är mer 

avslappnad och tar mig tid att fundera igenom (ID). 

 

Detta gäller i synnerhet i de situationer då socialsekreterare känner en stark oro. 

Mellancheferna lyfter här vikten av att inte förhasta sig i besluten. I akuta situationer där oron 

är stor uppger flera av mellancheferna att deras roll blir att mana till lugn och föra in en 

saklighet i diskussionen.  

 

Jag såg ju att det var en bekymmersam situation men jag tyckte ändå att man hade 

inte riktigt på fötter att gå in och göra något omedelbart så [...] vi kan liksom inte 

springa på i detta (IC). 
 

Som studien tidigare har visat har flera av de intervjuade mellancheferna utvecklat en trygghet 

i rollen genom erfarenhet, som ligger i linje med Wengléns (2007) forskning. När 

mellancheferna ser tillbaka på sitt ledarskap då de var nya i rollen är det just bristen på 

eftertanke som flera lyfter som problematisk. 

 

Hade jag haft mer erfarenhet så hade jag kanske kunnat säkra alltså, just det här 

med säkerhetstänk och så.. [...] Känt mig självsäkrare på att nu har vi liksom 

funderat igenom det här noga, och nu gör vi såhär och såhär, för där och då kände 

jag mig nog ganska osäker egentligen (IB). 

 

Vi har visat hur mellancheferna i studien genom att sätta gränser och hitta sin roll i 

organisationen har reducerat arbetets komplexitet för att på så sätt skapa tid för den eftertanke 

och reflektion som krävs för att kunna fokusera på själva ledarskapandet. 
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Figur2. Tankemodell om hur ledarskapet skapas utifrån mellanchefernas ledarskapsideal.  

 

6. Sammanfattning och diskussion 

I detta kapitel sammanfattas inledningsvis studiens resultat för att i följande avsnitt övergå i 

en fördjupad diskussion omkring resultatens betydelse där också nya frågor väcks.  

 

6.1. Sammanfattning 
Studien visar hur mellanchefernas ledarskap inom sektionen för barn och unga skapas utifrån 

verksamhetens motstridiga förväntningar och den komplexitet som rollen innebär. Resultatet 

visar att mellanchefernas ledarskap till stor del formas av att de identifierar sig med sin 

profession, en professionsidentifikation som de refererar till som “socionomtänk”. Den starka 

professionsidentifikationen innebär att mellanchefernas ledarskap har inslag av 

empowerment, helhetsperspektiv, normbildning, vägledning och ett reflekterande 

förhållningssätt, vilket också utgör centrala delar av det sociala arbetets praktik.  
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Aili och Hjort (2010) visar att chefer som befinner sig i ett korstryck behöver utveckla en 

form av prioriteringskompetens. Prioriteringskompetens enligt dem innebär en medveten 

prioritering av uppgifter i det dagliga arbetet, att kunna prioritera det ena på bekostnad av det 

andra och att kunna motivera sina val gentemot andra aktörer. Prioriteringskompetensen som 

Aili och Hjort diskuterar kan kopplas till skapandet av den särskilda ledarskapskompetens 

som mellancheferna i studien menar att korstryckssituationen inom sektionen för barn och 

unga fordrar. Vi kan se att denna ledarskapskompetens utvecklas i en process som sker över 

tid och förutsätter en tillit till professionen i alla led. Tilliten bygger på en gemensam 

uppfattning om vad professionen innebär och baseras på det “socionomtänk” som 

mellancheferna återkommande refererar till.  Ledarskapsprocessen handlar om att reducera 

arbetets komplexitet och sker genom att mellanchefen hittar sin roll i organisationen och sätter 

gränser för det som rimligen kan rymmas inom ramen för ledarskapet. 

Genom att reducera arbetets komplexitet frigörs utrymme att närma sig det ledarskap som 

studiens mellanchefer lyfter fram som det ideala ledarskapet. Detta ledarskap kännetecknas av 

sex faktorer som mellancheferna ser som särskilt viktiga i sitt ledarskap: reflektion och 

delaktighet samt förmåga att härbärgera starka känslor, skapa goda relationer, visa vägen och 

ha ett helhetsperspektiv. 

Ledarskapet inom sektionen för barn och unga innebär att ständigt balansera mellan 

lojaliteter. I korstrycket mellan olika domäner blir identitet och synen på den egna rollen 

viktig, vilket också Wenglén (2007) poängterar. Med utgångspunkt i hans forskning kan 

paralleller dras till vår studies resultat som visar att mellanchefernas ledarskap till stor del 

finner sin logik i en identifikation till professionen. Mellancheferna identifierar sig mer med 

sin profession än med sin funktion. Professionsidentifikationen är så stark att de i många 

avseenden ser sig själva som socionomer snarare än som chefer, vilket präglar 

mellanchefernas beslut och prioriteringar i det dagliga arbetet – med andra ord hur ledarskapet 

skapas. 

6.2 Diskussion 
Mellancheferna i vår studie uppger att de ser sig som socionomer i första hand. De beskriver 

sig själva som socialarbetare på en annan nivå, men de är också mellanchefer med ett uttalat 

uppdrag att verkställa politiskt fattade beslut. Det kan tänkas att den dubbla lojaliteten blir 

svårare för en mellanchef som delar profession med sin personalgrupp och dessutom upplever 

en stark professionstillhörighet, eftersom denna gemensamma professionstillhörighet ger 
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liknande värdegrund och syn på uppdraget. När mellanchefen tvingas stå för obekväma 

ledningsbeslut kan det innebära inte bara en konflikt med personalgruppen utan också en 

konflikt med den egna värdegrunden. Wenglén (2007) ser i sin forskning att när 

komplexiteten i arbetet blir för svårhanterlig väljer vissa att säga upp sig. Detta ger också 

mellancheferna i vår studie uttryck för. De som väljer att stanna, menar Wenglén, har ett 

pragmatiskt förhållningssätt och en förmåga att vända tvetydiga situationer till sin fördel. Vi 

kan se att när mellancheferna talar om sitt ledarskap gör de det med resonemang och 

argument som ligger nära socionomens värdegrund. Det gör de oavsett om deras val och 

prioriteringar följer förvaltnings- eller professionsdomänens logik. Som ett exempel kan de 

legitimera ett uppdrag som följer förvaltningens krav om kostnadseffektivitet – exempelvis att 

se över kostsamma placeringar – med argument som lyfter fördelarna med att ha ett 

självkritiskt reflekterande förhållningssätt. Att legitimera val och prioriteringar genom 

argument som återfinns inom professionens logik kan ses som ett exempel på diplomatisk 

skicklighet och ett sätt att förhålla sig till korstrycket. Att överföra begrepp från professionen 

till ledarskapet kan skapa en otydlighet hos personalgruppen. Det vore intressant att 

undersöka vidare vad en sådan otydlighet kan få för följder. Finns det en risk att det kan ske 

en glidning mot förvaltningsledningens framgångskriterier på bekostnad av 

professionsdomänens framgångskriterier genom att mellancheferna hämtar argument och 

resonemang från professionen till ledarskapet? Nyberg (2008, s.139) belyser, i linje med vår 

studie, att chefskapet ofta innebär att hantera olika lojaliteter; att få medarbetarna att förstå 

och acceptera ledningens intentioner och ledningen att förstå medarbetarnas behov. Därmed 

kan frågan ställas om mellancheferna lutar sig mot professionen i sina resonemang för att 

begripliggöra ledarskapets val och prioriteringar för sin personal, eller kanske för att 

begripliggöra det för sig själva? Sker det i så fall medvetet eller omedvetet? Detta ryms inte 

inom ramen för denna studie men kan vara föremål för vidare forskning. 

Mot bakgrund av att mellancheferna i studien så enhälligt lyfter professionstillhörigheten i sitt 

ledarskapande vore det också av intresse att se om – och i så fall hur – professionstillhörighet 

formar ledarskap i andra verksamheter med ett tydligt samhällsuppdrag i ett liknande 

korstryck. På så vis skulle ledarskapandet inom socialt arbete ställas i relation till hur 

ledarskap inom andra områden skapas.  

 

För att stötta personalgruppen har flera kommuner infört en tjänst som förste 

socialsekreterare, en position som befinner sig mellan personalgruppen och mellanchefen men 
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som inte innefattar något personalansvar. En del av de intervjuade mellancheferna i denna 

studie har en förste socialsekreterare under sig, andra inte. Hur en förste socialsekreterare i 

personalgruppen påverkar mellanchefens förutsättningar och ledarskapande har inte rymts 

inom ramen för denna studie. Det vore intressant att undersöka vidare hur en förste 

socialsekreterare påverkar både mellanchefens ledarskapande men också personalgruppens 

arbetsmiljö, mot bakgrund av den tidigare forskning (Meagher & Tham 2009) som visar att 

personalen efterfrågar ett stöttande ledarskap. 

 

Eftersom denna studie bygger på intervjuer är det endast mellanchefernas berättelser som 

ligger till grund för empirin. Med en kompletterande observationsstudie skulle empirin kunna 

utökas med primärdata som inte filtrerats genom mellanchefernas tolkning (Yin 2011, s. 146). 

Det hade antingen kunnat styrka studiens befintliga resultat alternativt hade en annan bild 

uppenbarat sig. 

 

Intervjupersonerna i vår studie har uttalat sig i egenskap av mellanchefer i syfte att ge en bild 

av hur de ser på sitt ledarskap och hur detta ledarskap skapas. Berättelserna i sig och hur 

mellancheferna har berättat står i fokus i den narrativa analysen. Analysen har utgått från 

berättelserna som ledarskapsbiografier och skildrar en utveckling som skett över tid. 

Resultatet bygger på vår tolkning av vad de intervjuade mellancheferna har berättat. Det 

mellancheferna säger kommer från dem, men tolkningen är vår och är gjord i ljuset av 

parallella processer och domänteori. Dessa teorier har hjälpt oss att få syn på konflikten 

mellan domänerna, den relationella aspekten av ledarskapet och hur mellancheferna hanterar 

detta. Andra teorier hade kunnat ge andra resultat. Exempelvis hade ett användande av 

symbolisk interaktionism som teori kunnat möjliggöra en fördjupad bild av hur ledarskapet 

formas i interaktion med personal och ledning. 
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Bilagor 

Bilaga 1: 

  

Intervjuguide 

Vi har följt de olika temana under samtliga intervjuer, frågorna under har fungerat som stöd 

för oss att hålla riktningen i samtalen, följdfrågorna har dock varierat beroende på 

respondenternas svar. 

  

Tema 1: Om ledarskapet- hur det ser ut och hur det har utvecklats över tid 

(hur länge har du arbetat som chef?) 

  

• Hur har ditt ledarskap utvecklats från det du tillträdde som chef tills nu? 

• Olika arbetsplatser- (chef där/nu- skillnad?) 

• Vad hade du för tankar då- och nu om din roll som mellanchef. 

• Blev det som du trodde? Om inte/vad skiljer? 

  

• Vad ligger i begreppet ledarskap/chef för dig? 

• Ser du dig främst som en chef eller som en ledare? På vilket sätt? 

• Hur skulle du definiera ditt ledarskap som det ser ut idag? 

• Skiljer det sig ifrån hur du skulle vilja bedriva det? I så fall hur? 

• Hur möjliggör du det ledarskap som du vill ha? 

  

• Hur blev du den ledaren du är idag? 

  

• Om vision och verklighet inte går ihop? 

• Konkret exempel? 

• Hur hade du velat lösa det? 

• (Vad fick det för konsekvenser för ditt ledarskap?/hur påverkar det dig?) 

  

Tema 2: Organisationens/personalens krav/förväntningar 
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personalen 

• Vad upplever du att personalen förväntar sig av dig? 

• Finns det något tillfälle när du kände att du verkligen levde upp till förväntningarna? 

Isåfall - konkret exempel? 

  

• Finns det något tillfälle när du kände att du inte levde upp till personalens 

förväntningar? Isåfall -  konkret exempel? 

• Hur hanterade/tacklade du det? 

• Vad har du för förväntningar på din personal? 

  

ledningen/politiker 

• Vad upplever du att förvaltningsledningen och politikerna förväntar sig av dig? 

•  Finns det något tillfälle när du kände att du verkligen levde upp till förväntningarna? - 

Isåfall - konkret exempel? 

  

•  Finns det något tillfälle när du kände att du inte levde upp till förvaltningsledningens 

och politikernas förväntningar? 

Isåfall - konkret exempel? 

• Hur hanterade/tacklade du det? 

• Vad har du för förväntningar på din förvaltningsledning och politikerna? 

  

Tema 3:  prioriteringar 

  

• Vill du ge exempel på en oväntad och akut situation som du löste inom ramen för ditt 

ledarskap? (där du hade en beslutsfattande funktion) Konkret exempel. 

  

• Nu i efterhand- kändes det rätt? 

• Vad styrde dina prioriteringar? /hur tänkte du i den situationen? Hade du kunnat agera 

på ett annat sätt? 
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• Finns det exempel på valsituationer där du borde ha prioriterat annorlunda? Kan vi få 

ett konkret exempel? 

  

• På vilket sätt hade du prioriterat/agerat annorlunda? 

• Vad var det som gjorde att det inte blev så? 

  

Tema 4: Krav/belöning 

  

• Vad belönas mest av din arbetsgivare? På vilka kriterier belönas ditt ledarskap? 

• Vad belönas mest av arbetsgruppen? På vilka kriterier belönas ditt ledarskap där? 

• Hur belönas medarbetarna och på vilka kriterier sker det? 
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