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Socialt arbete är, som verksamhetsfält och profession betraktat i ständig förändring och därför ofta föremål för 
forskning ur olika perspektiv. Det sociala interveneringsarbetet, (att stödja och hjälpa) bedrivs inom socialtjänst, 
sjukvård, skola, kriminalvård och frivilligorganisationer i förhållande till individer, grupper eller samhällen som 
befinner sig i socialt utsatta situationer (Kokkinn, 2005). Målet med arbetet är att motverka sociala problem 
vilket även kapitel fem i denna antologi har beskrivit. Eftersom det sociala arbetets verksamhetsområde är i 
ständig förändring tillkommer ständigt nya färdigheter som det är önskvärt att anställda besitter eller tillägnar sig 
– det gäller för alla som är yrkesverksamma inom det sociala området, och speciellt för de som har en ledande 
ställning (Kokkinn, 2005). Några exempel på etablerade teoretiska begrepp som under senare år fått fäste i det 
praktiska arbetet är New Public Management, kostnadseffektivitet, brukarstyrning och evidensbaserat arbete. Jag 
menar, liksom Rank och Hutchison (2000:487), att det är relevant att studera hur ledarskap påverkas i 
verksamheter som ständigt förändras. I detta kapitel sätts därför fokus på vilken betydelse sammanhang och 
autonomi har för chefer och deras handlingsutrymme.  

Chef över den egna professionen 
Ledare förekommer inom alla professionsområden och ingen organisation tycks fungera utan dem. Inom flera av 
de professioner som beskrivits tidigare i denna antologi (till exempel läkare, revisorer, lärare, socionomer och 
poliser) är det vanligt att den som har en ledande funktion själv delar utbildningsbakgrund och 
arbetslivserfarenhet med dem som denne är satt att leda. Detta väcker intressanta frågor: Vad innebär det för 
ledarens och ledarskapets autonomi att leda ”lika”, det vill säga personer från det egna professionsområdet och 
samtidigt vara organisationsledningens företrädare? Är det möjligt, eller ens önskvärt att vara kvar i sin tidigare 
yrkesroll och professionsidentitet som kollega, och att samtidigt gå in i en ny roll som arbetsledare?  
 
En person som går från att vara medlem av en profession till att leda den ställs inför nya villkor och krav. 
Arbetsledare inom professionsområden står ofta med en fot i den tidigare yrkesrollen, (till exempel läkare, 
revisor, lärare, socionom eller polis) och med den andra i sin nya roll som chef. Dessa chefer befinner sig i ett 
spänningsfält, och det är intressant att studera vad detta innebär för ledarskapets autonomi och för 
professionsutvecklingen.  



Chefens professionella autonomi 
I inledningen av denna antologi definieras professionell autonomi1 som den legitima kontroll och styrning, inom 
vilka ramar en yrkesgrupp har rätt att själv bestämma över sitt arbete (jfr Gross et.al, 2007). Graden av 
professionell autonomi avgör således graden av handlingsutrymme och handlingsfrihet inom yrket. I tidigare 
kapitel och vid flera tillfällen har professionell autonomi även lyfts fram som en förutsättning för att ett 
yrkesområde ska kunna betraktas som en profession, samt något som krävs för att upprätthålla professionalism 
(jfr Friedson, 1994). Chefers ledningsuppdrag medför ofta stor handlingsfrihet och stort handlingsutrymme och 
därmed makt och möjlighet att agera självständigt. Men trots att chefer har rätt att besluta och styra, befinner sig 
de allra flesta i en position som innebär att de samtidigt är styrda av andra. Är ledarskapets autonomi en 
paradox?  

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna artikel är att analysera vad som händer när autonomin blir ett problem för 
professionsutövare inom offentlig sektor och som har en ledande befattning. De problem jag kommer att 
fokusera på är de dilemman som kan uppstå som en följd av graden av professionell autonomi.  
 
Ett mer precist syfte är att få en djupare kunskap om vilka utmaningar första linjens chefer – de chefer som 
befinner sig närmast medarbetarna i organisationen – ställs inför i sin yrkesroll samt hur deras vardagsvillkor ser 
ut. I den här artikeln kommer jag att fokusera på chefer inom offentlig förvaltning: jag beskriver hur deras 
chefsroll ser ut och under vilka villkor de arbetar med att leda och organisera professionsstarka organisationer 
inom (främst) socialtjänst. Mer specifikt studerar jag vilka dilemman som personer i arbetsledanden position 
ställs inför och hur de hanterar dem. Jag vill betona att de upplevelser och dilemman som jag synliggör och 
analyserar i det här kapitlet härrör från intervjuer med första linjens chefer. Centrala frågeställningar i kapitlet är:  
 

• Vilka dilemman beskriver första linjens chefer som betydande utmaningar i det egna ledarskapet?  
• Vilket handlingsutrymme har de (vilka förutsättningar att välja handlingsstrategier ger styrande 

dokument)?  
• Hur hanterar första linjens chefer de dilemman som de beskriver (vilka handlingsstrategier använder de 

sig av)?  
• Hur motiverar de sitt var av strategi? 

 
Dilemma definieras här som när två (eller flera) hänsyn eller intressen står i motsättning till varandra och det inte 
är helt givet vilket som är det bästa valet, det vill säga vad som är ”rätt” respektive ”fel”. Dilemman uppstår även 
när valet står mellan två önskvärda, alternativt två dåliga alternativ (Strand, 2006).  

Teoretisk referensram  
Flera olika vetenskapliga teorier och forskningstraditioner finns representerade inom 
professionaliseringsforskningen. Nedan presenterar jag den teoretiska referensram som ligger till grund för 
resonemanget i denna artikel.  
 
Det essentialistiska forskningsperspektivet dominerade mellan 1930- och 1970-talet och här anlägger jag det för 
att tydliggöra den diskussion som ledde fram till att ett antal kriterier för vad som kännetecknar en profession 
ställdes upp. En andra forskningsinriktning betonar istället ”professionaliseringsprocessen och de strategier som 
yrkesgrupper utvecklat för att avgränsa ett yrkes- och kunskapsområde” (Selander, 1989:14). Denna inriktning 
använder jag för att belysa akademiseringen av social omsorgsutbildning och de krav som finns på att 
socionomexamen ska innehålla kunskap om ledning. En tredje forskningsinriktning beskriver professionernas 
ställning i samhället. Teorier från denna inriktning använder jag för att belysa makt- och könsaspekter i 
ledarskapets autonomi, aspekter som professionsforskningen ofta har förbisett tidigare (Hellberg, 1989). 

                                                           
1 Från grekiskans auto (sig själv) och nomos (lag), d.v.s. själv-lag eller självstyre, fri från yttre styrning (ref) 



Professionsforskning 
Begreppet profession har sitt ursprung i det latinska ordet ”professio” som betyder erkännande, uppgift eller 
yrke. Att vara professionell innebär därmed att vara yrkesmässig (Selander, 1989). Professionsbegreppet kan, 
som tidigare har beskrivits inledningsvis av Jonnergård, K. Funck och Wolmesjö i kapitel ett och av Olofsson i 
kapitel två, ha flera innebörder och används bland annat för att, utifrån olika kriterier beskriva vilken status ett 
yrke har på arbetsmarknaden (Beckman, 1989; Johansson, 2001). Dessa kriterier avgör också om yrket kan 
betraktas som en profession eller inte. De kriterier som professionsforskningen (återkommande) använder är:  
 

• specialkunskaper och formell utbildning med akademisk examen,  
• formell prövning av kompetens, samt kontroll av vem som får utöva yrket 
• ledningsnormer eller etiska koder  

 
Utifrån dessa kan vi konstatera att första linjens chefer i äldre- och handikappomsorg är, en 
välfärdsstatsprofessionstyp (Brante, 1989) eller en semiprofessionell yrkesgrupp (Gynnerstedt, 1993; Trydegård, 
2000). Detta eftersom de saknar en fast, gemensam teoretisk kunskapsbas och en samhällelig auktorisation. 
Akademiseringen av grundutbildningen och möjligheten till att forska och utbilda sig på avancerad nivå, har 
emellertid gjort att en expertis inom socialt arbete har kunnat växa fram. Behovet av en auktorisering eller någon 
form av legitimering diskuteras dock inom de fackliga organisationerna, och socialstyrelsen har kommit med 
riktlinjer och råd om kompetenskrav för de som arbetar med barnavårdsutredningar och i arbetsledande uppdrag 
(Socialstyrelsen, 2004). Blennberger (2007) har tidigare aktualiserat behovet av att diskutera och att utforma 
etiska riktlinjer för ledare inom verksamheten och numera finns det en etisk kod för socialarbetare och etiska 
riktlinjer för chefer inom offentlig förvaltning. Detta bidrar till att öka förutsättningarna för socialarbetare att ses 
som en profession i teoretisk mening. Staffan Selander (1989) menar dock att användandet av:  
 

professionsbegreppet för alla möjliga slags praktiskt inriktade yrken med abstrakt, systematisk eller 
teoretisk kunskapsbas leder till att begreppet uttunnas intill oanvändbarhet (Selander, 1989:112).  

 
Visserligen är professionsbegreppet alltjämt ett mål för olika yrkesgruppers strävan efter status och kontroll över 
ett specifikt kunskaps- och yrkesområde, men socialt arbete är internationellt accepterat som en profession i 
utveckling (Johnson m.fl., 1997).  

Ledarskapsforskning 
I denna artikel använder jag även ledarskapsteori som en teoretisk förklaringsmodell. Ledarskapsforskning är, 
liksom professionsforskning, ett område med flera perspektiv och teoretiska inriktningar. Kännetecknande för 
traditionella ledarskapsteorier är att de antingen försöker förklara uppkomsten av ledarskap, eller dess natur och 
effekter (Hagström, 1990). En kritik mot dessa teorier är att allt för stor vikt lagts vid ledaren som person 
(Nilsson, 2003; Tullberg 2003). En inriktning som fått allt större fäste sedan 2000-talets början, är istället 
beskrivningen av ledarskapet som en social konstruktion (Tullberg, 2003). Med det menas att ledarskap är något 
som utvecklas i interaktionen mellan chef (ledare) och medarbetare (ledda), och att de tillsammans formar dess 
innebörd (Wolmesjö, 2005). Det är till denna inriktning jag förhåller mig i det här kapitlet, vilket gör att även 
medarbetare (liksom överordnade chefer och brukare) ges en betydande roll för hur ledarskapets autonomi tar sig 
uttryck. 
 
Generellt är ledning och organisering av offentlig sektor väl etablerat som forskningsområde. Tidigare forskning 
har främst inriktat sig på överordnad chefsnivå, till exempel politisk ledning (Möller, 2000) och ledning på 
förvaltningsnivå (Lundquist, 1993; Sahlin-Andersson, 2000) och trots att första linjens chefer är den största 
chefsgruppen har den studerats relativt lite. Det är också i denna chefsgrupp man hittar flest kvinnor i ledande 
befattning, inte minst inom offentlig sektor.  
 
Nedan beskriver jag kortfattat den kontext som första linjens chefer, vilka är i fokus för denna artikel, befinner 
sig i. Avsikten är att ge en bakgrund till det sammanhang cheferna verkar i och har att förhålla sig till.  

Äldre- och handikappomsorgens kontext 
Den kommunala verksamheten är en av Sveriges största arbetsplatser och ännu fler möter verksamheten som 
brukare/kunder/klienter eller anhöriga. Det är med andra ord en verksamhet som berör många människor. Inom 



socialtjänsten är en klar majoritet av de anställda kvinnor, och inom den kommunala äldre och 
handikappomsorgen rör det sig om en så stor andel som 90 procent (SCB, 2005). Cirka fyra procent av de 
anställda inom äldre- och handikappomsorgen har en arbetsledande befattning, och merparten av dessa återfinns 
i rollen som första linjens chef. Andelen kvinnor i chefsposition i kommunal tjänst är högre än andelen kvinnor i 
chefsposition i privata sektorn, drygt 60 procent jämfört med 20 procent. (SCB, 2006). Lena Dominelli (1988, 
1997) som har studerat socialt arbete ur ett genusperspektiv, menar att kvinnodominerade yrken som regel har 
färre hierarkiska nivåer, och därmed färre ledningsfunktioner med hög grad av autonomi, än yrken där andelen 
män dominerar. Möjligheterna för kvinnor att avancera blir därmed färre, något som är tydligt inom 
socialtjänsten och särskilt inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen.  
 
Professionaliseringen av socialt arbete har inneburit en utveckling från ett frivilligt och filantropiskt arbete till en 
vetenskapsteoretisk men praktiknära högskoleutbildning. Under processen har flera nya befattningar och 
verksamhetsområden utvecklats och formaliserats (Kokkinn, 2005). Utbildningen till föreståndare/chef inom 
äldre- och handikappområdet, har under drygt tjugo år genomgått en omfattande förändring - från en sex 
månader lång föreståndarutbildning, till en akademisk utbildning på tre och ett halvt år. Vilka specialkunskaper 
utbildningen har fokuserat på har varierat från sjukvårds- och omsorgskunskap till lednings- och 
handläggningskunskap. Inom socialt arbete finns, som tidigare nämnts för närvarande inga formella krav på att 
personer i chefsbefattning ska ha viss ledarskapsutbildning eller specialkompetens. Det finns heller inga 
bestämmelser kring vem som får utöva yrket. Generellt är det emellertid så att flera av första linjens chefer själva 
har erfarenhet från praktiskt socialt omsorgsarbete. Vidare är det vanligt att de har social omsorgsutbildning 
alternativt socionomutbildning, men även annan högskoleutbildning förekommer. Att olika chefer har olika 
utbildningsbakgrund, ålder, kön och antal år i yrket, är några av de variabler som gör att det är rimligt att anta att 
det förekommer olika ledningsnormer och etiska koder bland cheferna.  

Chefernas utbildningsbakgrund 
Att benämna sitt yrkesområde profession, är ett sätt att skänka legitimitet till sin verksamhet eftersom det innebär 
att man har unik kunskap om ett område och att man delar en gemensam kod. På så sätt exkluderas också andra 
från att tillhöra professionen (Abbott, 1981). Som jag beskrev ovan är legitimitetsfrågan aktuell för socionomer, 
eftersom man för diskussioner om auktorisering och därmed professionalisering. De chefer som jag har 
intervjuat i min undersökning har skiftande utbildningsbakgrund, med allt från sjuksköterskexamen till högre 
utbildning inom personaladministration. Att chefer har olika utbildningar kan anses försvåra en möjlig 
utveckling mot en gemensam chefsprofession, men det finns också gemensamma nämnare bland utbildningarna, 
eller snarare bland de utbildade. Flera av mina intervjuobjekt betonar nämligen betydelsen av att de själva har en 
grundutbildning i socialt omsorgsarbete eller socialt arbete. Cheferna menar att deras bakgrund gör att de har en 
kunskap om hur livsvillkoren kan se ut för dem som nyttjar verksamheten, och att de därmed också vet hur 
arbetsvillkoren ser ut för de medarbetare som de själva är satta att leda. Det ger dem en ökad förståelse av 
verksamheten, och en trygghet i att ”tala samma språk” som sin personal. Enligt de intervjuade arbetsledarna 
betonar deras medarbetare vikten av det senare, eftersom de kräver en närvarande och kommunicerande chef (jfr 
Wolmesjö, 2005).  

Empiriskt material 
Kapitlets empiriska material är hämtat från socialtjänsten, främst från äldre- och handikappomsorgen, och består 
av kvalitativa intervjuer med chefer på olika nivåer i organisationen. Intervjuerna bidrar till att åskådliggöra 
olika situationer i ledarskapet och är hämtade från ett pågående forskningsprojekt om vilka dilemman som första 
linjens chefer upplever att de ställs inför. Förutom socionomer ingår även poliser, skolledare och sjuksköterskor i 
projektet (Rickard & Wolmesjö, pågående forskning). Första linjens chefer är till antalet den största 
chefsgruppen inom offentlig förvaltning. Inom socialtjänsten är majoritet av dessa chefer kvinnor. I det här 
kapitlet presenterar jag delar av intervjuer med relativt nyutexaminerade chefer från äldre- och 
handikappomsorgen. Något som komplicerar bilden är dock att det inte finns något formellt krav på att chefer 
inom äldre- och handikappomsorg ska ha en gemensam grundutbildning. Därför är det rimligt att anta att 
ledningsnormer och etiska koder kan se olika ut på olika arbetsplatser. 
 
Jag har även kompletterat det empiriska materialet i detta kapitel med intervjuer från en annan pågående 
forskningsstudie. Den studien undersöker ledarskap i kommunal äldre- och handikappomsorg i relation till 



frivilligorganisationers delaktighet och inflytande i verksamheten. De intervjuade är första linjens chefer med 
lång erfarenhet av att leda professionsstarka organisationer. Forskningsprojektet är ett nordisktbaltiskt samarbete 
men i den här artikeln presenterar jag endast material från den svenska studien (Wolmesjö & Zanderin, pågående 
forskning). 
 
Totalt består det empiriska materialet i detta kapitel av ett trettiotal intervjuer och i analysen av dem framträdde 
tidigt ett antal teman. Temana har utkristalliserat sig genom att materialet delats in i en beskrivande del där 
cheferna talar om sitt ledarskap, en del där de talar om förutsättningar för ledarskapet och en ”görande” del, där 
de talar om hur de hanterar de beskrivna dilemmana. Dessa teman har jag valt att kalla: ledarskapets utmaningar 
och dilemman, handlingsutrymme och handlingsfrihet samt val av handlingsstrategier. De citat som jag har valt 
att presentera i artikeln är tänkta att tydliggöra dessa övergripande teman. Citaten är hämtade från intervjuer med 
första linjens chefer inom äldre- och handikappomsorgen, och är svar på direkta frågor om dilemman och 
handlingsutrymme.  

Ledarskapets utmaningar och dilemman 
Flera av de intervjuade cheferna har lång erfarenhet av den kommunala äldre- och handikappomsorgen, både 
från praktiskt omsorgsarbete och i arbetsledande ställning. Den sammanfattande bild de ger av ledarskapets 
utmaningar och etiska dilemman, beskriver en förändrad arbetsledarroll - från vård- och omsorgsuppgifter, via 
behovsutredningar till en administrativ chefsbefattning med personal-, verksamhets- och budgetansvar. 
Återkommande centrala begrepp i intervjuerna är: dilemman, handlingsutrymme, handlingsfrihet, lojalitet och 
handledningsstrategi. Nedan sammanfattar jag hur intervjupersonerna upplever den förändrade rollen (praktiken) 
kopplat till hur den beskrivs i vetenskaplig litteratur (teorin).  

Trender och nya ansvarsområden 
En tendens inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen är att verksamheten generellt har blivit mer 
effektiv till följd av olika omstruktureringar. Ett exempel på det är att en befattning tidigare kunde fylla flera 
funktioner och ha ansvar för att hantera frågor inom flera olika områden. En och samma person kunde vara 
ansvarig för både arbetsledning och biståndsbedömning. Numer har flera av landets kommuner delat upp sådana 
befattningar i flera tjänster, och det finns således både arbetsledare och biståndshandledare. Nästa steg i 
effektiviseringen av verksamheten har varit att skärpa handlingsutrymmet, genom att lägga ut ansvaret för 
budgeten i organisationen och ge arbetsledarna redovisningsskyldighet inför kommunalnämnden.  

Politisk styrning 
En del av komplexiteten i ledarskapet inom offentlig sektorn, går att härleda till det faktum att verksamheten är 
en politikerstyrd linjeorganisation. Den hierarkiska strukturen går från politisk nämnd, via förvaltningschef (och 
eventuell ytterligare överordnad chef), till första linjens chefer. Politikerna har i denna mening en 
ledningsfunktion. Uppdraget för verksamheter inom socialt arbete finns formellt beskrivet i Socialtjänstlagen, 
SoL (SFS 2001:453), där det också går att utläsa vem som ansvarar för mer specifika insatser riktade mot äldre 
och personer med funktionsnedsättningar. Arbetsledare inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen har 
vidare att förhålla sig till Lagen om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387), 
och Hälso- och sjukvårdslagen, HSL (SFS 1982:763). Utöver dessa lagar finns det arbetsrättsliga lagar och 
förordningar som styr det direkta arbetsledaransvaret. 

Chefer i mellanposition 
Stycket Chef över den egna professionen, ger en bakgrund till de av ledarskapets dilemman som handlar om att 
”leda lika”. Ytterligare en bild som beskriver ledarskapets dilemman, och som används för att förklara 
vardagsvillkoren för första linjens chefer, är bilden av att befinna sig i en ”klämsits” (Rickard, 1997), ibland 
även beskrivet som ”hamburgersyndromet” (figur 1). Första linjens chefer befinner sig mellan å ena sidan den 
politiska ledningen och överordnade chefer, och å andra sidan medarbetare, klienter och deras anhöriga. 
Positionen i mitten innebär att första linjens chefer är budbärare mellan olika domäner (Kouzes & Mico, 1979; 
Olsson, 1988; Olsson & Ingvad, 2003; Ragneklint, 2002). Offentliga organisationer kan delas in i fyra domäner; 
en politisk domän, en lednings- eller administrativ domän, en professionell service- eller vårddomän och en 
användardomän. Inom respektive domän finns ett ”eget” språk och en ”egen” kultur och de skiljer sig åt till 



exempel avseende styrning och arbetssätt (Ragneklint, 2002) eller strategier för att kontrollera varandra (Olsson, 
1988). Här finns en risk för att skilda identiteter och diskurser utvecklas i organisationen och det bidrar till en 
minskad känsla av sammanhang för organisationens medlemmar (Kouzes & Mico, 1979). Första linjens chefer 
har en roll som innebär att de måste kunna röra sig mellan dessa olika grupper, hantera skilda ”språk” och 
”kulturer” för att förmedla organisationens värdegrund, tankar och frågeställningar mellan de olika 
medlemmarna i en organisation för att öka känslan av sammanhang. Eftersom samtliga aktörer har skilda 
förväntningar på första linjens chefer finns det en risk att dessa hamnar i en lojalitetskonflikt, något som ett 
flertal forskare har diskuterat tidigare (Wolmesjö, 2005; Thylefors, 2007). Samtidigt innebär deras position att de 
har möjlighet att erövra ett större handlingsutrymme.  
 
Figur 1: hamburgersyndromet 
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Verksamhetens organisation påverkar i hög grad hur ledarskapet formas, men trots det beskrivs de krav och 
förväntningar som finns på första linjens chefer relativt lika, oberoende av organisationsform (Wolmesjö, 2005). 
Det är en brist i forskningen, eftersom första linjens chefer kan ha allt mellan 30 och 150 medarbetare, och 
varierande tillgång till administrativa stödfunktioner. 

Lojalitet – men mot vem? 
En av utmaningarna i ledarskapet, och ett etiskt dilemma för flera av de intervjuade cheferna, handlar om vem 
chefen ska vara mest lojal mot. Detta dilemma är ett exempel på den ”klämsits” som jag beskrev tidigare. För 
flertalet av de intervjuade cheferna innebär decentraliseringen och delegeringen av flera beslut, att deras arbete 
utgår från den verksamhet som de är chef över. Det vill säga att de är fysiskt och geografiskt placerade på, till 
exempel, en större enhet med ett särskilt boende. I andra fall sitter cheferna centralt placerade, tillsammans med 
andra chefer, och har sina respektive arbetsgrupper spridda i ett geografiskt hemvårdsområde. Oavsett om den 
geografiska närheten till chefskollegor är stor eller inte, beskrivs arbetet som första linjens chef som ett 
ensamarbete:  

 
Man är ensam på toppen. Kan man inte klara det så ska man inte vara chef… Det är svårt att veta om jag 
gör ett bra jobb. Det är en sak uppifrån och ner och en annan nerifrån och upp. Man måste vara lojal åt 
både håll… Jag vill gärna ha bekräftelse, det försöker jag göra med min personal… Ju längre ner i 
organisationen man kommer, ju mer pratar man, ju högre upp ju mer sväljer man och accepterar. Det är 
säkrare att gnälla när man är längre ner. Om de visste mer kanske de skulle gnälla mindre… (enhetschef 
äldreomsorg kv3) 
 

Att kunna förmedla information mellan olika grupper - såsom politiker, överordnade chefer, medarbetare och 
brukare - ställer också krav på att kunna prata olika ”språk”. Förekomsten av skilda ”språk” kan ses som ett 
exempel på det Liljengren (2008) benämner professionellt gränsarbete. Genom språket kan en profession 
nämligen skapa gränser gentemot samhället och andra professioner. I en yrkeskårs strävan mot att bli en 
profession kan det gemensamma verksamhetsrelaterade språket (där till exempel vissa förkortningar anses som 
självklara) utesluta vissa grupper och ge de ”invigda”, det vill säga kollegorna, en gemensam yrkesidentitet, 
samtidigt som det motiverar den egna gruppens status. Här kan jämförelser göras med det jag tidigare relaterar 
till om att vara budbärare mellan olika domäner.  



Frivilligorganisationernas inflytande 
En annan tendens, och därmed en ny utmaning för ledarskapet, är det ökade inslaget av frivilligorganisationer 
som komplement till den offentliga verksamheten inom det sociala området. Dessa förändringar, med nya 
aktörer på välfärdsarenan, skapar nya dilemman för första linjens chefer, och det kommer att krävas ny 
kompetens och kreativa lösningar för att hantera dem.  
 
De förändringar som jag har beskrivit ovan, har ställt första linjens chefer inför nya dilemman och påverkat deras 
tidigare handlingsutrymme. Vi kan konstatera att förändringar i välfärdspolitiken inte bara påverkar situationen 
för de medborgare som tar del av välfärdstjänster, utan även för de chefer som leder arbetet i de offentliga 
verksamheter som tillhandahåller tjänsterna. Förändringar i omvärlden kan både leda till nya förutsättningar för 
verksamheten, och till nya krav på chefernas ledarskap. Rekryteringsproblematik, besparingskrav och ökade krav 
på brukarmedverkan är ytterligare exempel på omvärldsfaktorer som kan förväntas ge effekter inom den 
kommunala äldre- och handikappomsorgen, och därigenom påverka arbetsvillkoren för första linjens chefer. En 
av de intervjuade cheferna gav faktiskt ett exempel på när samtliga dessa tre omvärldsfaktorer kunde kopplas till 
ett och samma ärende. 

Handlingsutrymme och handlingsfrihet  
Handlingsutrymme avser här professionernas utrymme att agera inom den egna organisationen eller 
verksamheten. Handlingsutrymmet regleras av olika slags styrdokument2 (jfr Evans & Harris, 2004). 
Handlingsfrihet syftar här på i vilken utsträckning den enskilde chefens är fri att välja hur han eller hon ska 
agera. För den enskilde kan en handlingsstrategi dock vara att medvetet agera utanför det givna 
handlingsutrymmet (till exempel genom att överskrida en given budget), för att därigenom påtala eventuella 
brister eller synliggöra dilemman. Den professionella autonomin bygger ju, som Jonnergård och Erlingsdottir 
skriver i sitt bidrag till denna antologi, på att professionen handlar korrekt och bidrar till samhällets väl. I kapitel 
fyra kopplas detta främst till kvalitetssäkring, men det är även relevant att lyfta fram i denna diskussion om 
ledarskapets autonomi.  
 
Flera av intervjupersonerna menar att det egna handlingsutrymmet har ökat i takt med att yrkesrollen förändrats 
mot ett allt mer strategiskt ledarskap. Här påverkar emellertid organisationens storlek och struktur: Chefer i 
mindre kommuner upplever handlingsutrymmet som större än chefer i större kommuner. Även chefer i 
kommuner där medarbetarna också har delegerats större ansvar, upplever att handlingsutrymmet har blivit större.  
 
I jämförelse med den tidigare situationen har den enskilde chefens handlingsutrymme och handlingsfrihet 
emellertid minskat eftersom kontrollen ”uppifrån” ökat – till exempel i form av anmälningsplikt (Lex Sara, Lex 
Maria) och krav på att förse kommunalnämnden med verksamhetsberättelser och ekonomirapporter (till exempel 
Balanced Scorecard eller liknande). Att vissa chefer ändå upplever det som att deras handlingsutrymme har ökat, 
kan bero på att vissa funktioner har delegerats till personer som inte har haft ledningsansvar i dessa frågor 
tidigare.  
 
En bild som ofta används för att beskriva den komplexa situation som tjänstemän på ”gräsrotsnivå” eller i den så 
kallade frontlinjen befinner sig i, är Mikael Lipskys beskrivning av street level bureacrazy (Lipsky, 1980). 
Första linjens chefer i den kommunala äldre- och handikappomsorgen har ibland en dubbelroll, som 
biståndshandläggare och arbetsledare. Dubbelrollen rymmer två olika inriktningar med sina egna specifika 
utmaningar och dilemman. I flertalet av landets kommuner har dessa roller därför delats upp på två olika 
befattningar. Här är det relevant att lyfta in medarbetare och till viss del även brukares roll.  
 
Även medarbetare och brukare har på flera håll fått ett ökat handlingsutrymme och blivit delaktiga i beslut på ett 
annat sätt än tidigare. En ny trend, som framförallt tycks ha fått genomslag inom äldreomsorgen, är att förskjuta 
biståndsbesluten från biståndshandläggare till vård- och omsorgspersonal (det vill säga de som finns närmast 
brukaren och utför det direkta omsorgsarbetet). På en av de särskilda boendeformer som ingår i studien, prövar 
man för närvarande att låta vård- och omsorgspersonalen besluta om hur vårdinsatserna ska vara utformade. 
Generellt är det fortfarande biståndshandläggaren som beviljar vem som har rätt till särskild boendeform, men 
det är vård- och omsorgspersonalen som genomför och verkställer den specifika behovsbedömningen av de 
faktiska insatserna. På så sätt ökar denna grupps autonomi – de som förvisso finns närmast brukarna men som 
                                                           
2 Lagar, förordningar, kommunala riktlinjer och beslut. 



oftast har lägst utbildningsnivå inom organisationen. På motsvarande sätt har även brukarna fått ett ökat 
handlingsutrymme att påverka beslutsfattandet till exempel genom Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387). Man bör komma ihåg att ansvaret för verksamheten och för de insatser 
som den genomför dock vilar på första linjens chef.  
 
Ovanstående exempel kan ses som ett konkret exempel på när autonomin i kombination med en otydlig 
beslutsordning kan bli ett problem. Den ökade självständigheten hos medarbetare och avsaknaden av kontroll gör 
att överordnade chefer måste förlita sig på att medarbetare genomför uppdraget på önskat sätt. På arbetsplatser 
där första linjens chefer finns på plats och dagligen träffar sina medarbetare, menar de intervjuade arbetsledarna 
att det är enkelt att snabbt upptäcka eventuella brister i verksamheten. Denna organisationsform förutsätter 
emellertid små enheter, där chefen finns nära verksamheten. Sådana arbetsplatser förekom tidigare i större 
omfattning inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen, men i och med organisatoriska förändringar, 
inte minst i NPM-anda, har enheterna blivit större och cheferna kommit lägre ifrån sina medarbetare. 
Nedanstående citat beskriver ledarskapets dilemma med att balansera närhet och distans samt tillit och misstro 
till medarbetarna:  
 

…har du det alldeles för fritt, då glider det lätt ut. Lättjan sätter snabbt in. Det är ju ingen som kollar när 
jag (vård- och omsorgspersonalen) kommer eller går men ansvar under frihet måste vara ansvar också, 
inte bara frihet. Det blir vissa som tar sig stora friheter. Andra som får ta större ansvar för dem som tar för 
stor frihet… Man får inte vara för naiv… (enhetschef kv1) 

 
Att kunna kontrollera alla insatser som verksamheten genomför, beskriver de intervjuade arbetsledarna som en 
orimlig uppgift och betonar att både chefsrollen och medarbetarnas roller innebär frihet under ansvar. Att det 
förhåller sig på det viset gör att det är oerhört viktigt att chefen känner tillit till sina medarbetare och deras 
arbetsinsats. Ett sätt för arbetsledaren att säkerställa och upprätthålla den tilliten är att ha uppföljande samtal med 
medarbetare, brukare och eventuella anhöriga. På så sätt har ett ökat handlingsutrymme för både chefer och 
medarbetare till viss del inneburit att deras handlingsfrihet har begränsats genom olika slags kontrollfunktioner. 
Som exempel kan nämnas att flera insatser numer kräver delegation för vård- och omsorgspersonal, och när 
insatsen är genomförd ska en lista signeras så att det går att kontrollera i efterhand vem som gjort vad. På 
motsvarande sätt har arbetsledarna en högre grad av självständighet än tidigare men ”kontrolleras” genom 
kvalitetsutvärderingar och jämförelsetal av verksamheten, både på lokal och på nationell nivå.  
 
Flera av de intervjuade arbetsledarna lyfter fram problematiken med begränsningar i autonomin. Nedanstående 
citat pekar på att det finns en viss frustration över att ha ansvar, men ibland sakna de resurser som krävs för att ta 
det:  
 

Det bara bollades och ingen tog ansvar. Då blev jag otrevlig, jag har inte behörighet. När det ligger i 
händerna på andra och jag inte själv kan göra det och andra inte verkar tycka att det är viktigt som jag 
tycker är viktigt, då kan jag bli otrevlig…(Enhetschef kv1) 

 
Vi kan konstatera att cheferna generellt upplever att deras handlingsutrymme har ökat, samtidigt som det inom 
vissa givna ramar upplevs som begränsat. Eller är det så att ansvar och behörighet inte stämmer överens? Det är 
därför intressant att fråga sig hur första linjens chefer bär sig åt för att hantera detta. Vilka handlingsstrategier 
använder de sig av?  

Val av handlingsstrategier 
Som vi sett ovan ställs första linjens chefer gång efter annan inför olika dilemman. Men vad gör de för att 
hantera de dilemman som de ger exempel på, hur motiverar de sitt val av handlingsstrategi och vilka faktorer 
påverkar deras val?  
 
I en tidigare studie av hur yrkesrollen förändrats för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och 
handikappomsorgen, identifierade jag tre olika ledarstilar som vuxit fram ur olika organisatoriska villkor 
(Wolmesjö, 2005). Detta var förvånande. Det ställdes nämligen samma krav på de olika chefernas ledarskap när 
de rekryterades, men när de väl påbörjat sin anställning dröjde det inte länge innan deras arbetsuppgifter och 
ansvar utvecklades åt olika håll, till stor del beroende på vilken organisationsform de hade rekryterats till. På 
samma sätt kan vi anta att organisationsformen förmodligen också har stor betydelse för vilken handlingsstrategi 



som chefen kommer att använda sig av när denne stöter på ett dilemma. Detta är intressant ur en 
professionaliseringsaspekt – trots att ”olika” personer (vad gäller ålder, utbildningsbakgrund, kön etc.) åtar sig 
ledningsuppdraget, tycks verksamheten sträva efter att forma ”lika” chefer.  
 
Hur ska man då förstå de situationer som jag beskriver ovan? Sammanfattningsvis har första linjens chefer i 
offentlig sektor en hel del gemensamt med varandra vad gäller den professionella autonomin. Lojalitetsaspekten 
är påtaglig, och det finns krav på arbetsledaren att både vara lojal mot överordnade chefer och politiker 
(uppåt/inåt i organisationen) och mot medarbetare och brukare (neråt/utåt i organisationen). Samtidigt beskriver 
de intervjuade cheferna att det är svårt att få gehör för det arbete de utför:  
 

Ibland får jag ett mail på tisdag att det ska vara klart på torsdag, jag har annat som folk inte tycks veta om 
att jag gör…. (Enhetschef kv1) 

 
Tid, eller snarare den upplevda bristen på tid, beskriver första linjens chefer som en faktor som gör att de väljer 
strategier som innebär att de … 
 

 ”måste som chef, våga gå utanför ramarna ibland” (enhetschef kv5)  
 

… och även …  
 

”våga tänka nytt även om det innebär att du jobbar i motvind ett tag” (enhetschef kv7).  
 
Ytterligare kommentarer pekar på att det handlar om att du som chef måste: 
 

” våga göra det man inte tidigare gjort…” (enhetschef kv2).  
 
Detta stämmer väl överens med vad första linjens chefer gav uttryck för i en tidigare intervjustudie (Wolmesjö, 
2005). I den talar cheferna om att ”kunna svänga lite snävt i kurvorna, gina lite” och ”våga va, våga sticka ut 
lite grann”. 
 
Tidsfaktorn hänger nära samman med tillgänglighetsfaktorn. Dilemmat att balansera tillgången av tid mellan 
olika arbetsuppgifter och kravet på närvaro i verksamheten tycks vara något som flera arbetsledare upplever som 
centralt i ledningsfunktionen. För att kunna hantera dilemmat med närhet kontra distans till medarbetarna och 
kravet på att vara ständigt närvarande som chef, framhåller många av mina respondenter att kontakten med andra 
chefskollegor är mycket viktig. Här kan man dra paralleller till lärares dilemman, som beskrivits av Agevall och 
Jenner i kapitel sex. Trots att socialt arbete inom offentlig sektor har gått mot att bli marknadsorienterat, med 
ökad konkurrens som en viktig del, betonar cheferna behovet av samverkan mellan olika enheter. Eftersom vård- 
och omsorgsbehovet hos en enda omsorgstagare snabbt kan förändras, påverkas verksamheten och de insatser 
som ges ibland med kort varsel. Då verksamhetens budget oftast inte längre möjliggör en egen ”resursbank” av 
medarbetare på varje mindre arbetsplats krävs att flera grupper samverkar i högre grad än tidigare. Dilemmat är 
att för att samverkan ska kunna ske behöver medarbetare i de olika enheterna ha kunskap om varandras 
verksamheter och en känsla av att de ingår i en gemensam större helhet. Det skulle kunna bidra till ett bättre 
samutnyttjande mellan olika enheter. För att möjliggöra det menar arbetsledarna att de behöver finnas närmare 
medarbetarna och vara ”ute” oftare i verksamheten. Vidare, menar arbetsledarna har ett ökat brukarinflytande 
medfört en större möjlighet att avsäga sig insatsen från vissa personer och det kan vara svårt att hitta ersättare i 
en mindre personalgrupp. Då behövs en ökad samverkan mellan flera enheter för att hitta ersättare. Att det också 
görs, men samtidigt är tidskrävande är nedanstående citat ett exempel på: 
 

Jag jobbar för långt ifrån mina enheter, de är utspridda på tre olika håll. Vi rekryterar sanslöst mycket, vi 
lägger jättemycket tid på det. Brukare som säger nej ger merjobb så vi jobbar mycket över gränserna... 
Det är ett schackspel… (enhetschef kv5) 

 
Kollegiestöd är en strategi som flera av de intervjuade arbetsledarna använder för att hantera dilemman. Inom 
andra områden inom socialtjänsten som till exempel arbete med barn, ungdomar och familjer eller personer med 
missbruksproblematik är det snarare regel än undantag att socialarbetare har regelbunden professionell extern 
handledning. Det är också ett krav för att kunna ansöka om auktorisation – ett krav som drivs av 
Akademikerförbundet SSR (2008). Inom äldre- och handikappomsorgen tycks det dock mindre vanligt 



förekommande att chefer har extern handledning. Om det sker, menar de intervjuade arbetsledarna att det oftast 
görs på initiativ från den enskilde arbetsledaren, och då främst individuellt. Det är intressant med tanke på att 
flera av de intervjuade arbetsledarna betonar sitt ansvar för medarbetarna och ”månar” om att medarbetarna får 
det stöd de behöver liksom att de får professionell handledning vid behov. På en direkt fråga om vem som 
”månar” om arbetsledaren menar flera av de intervjuade cheferna att det ansvaret främst vilar på dem själva. 
Kollegor i samma befattning – och med förståelse för ledningsfunktionen – blir då ofta de som finns till hands 
och kan vara det ”bollplank” som efterfrågas.  
 
En av de intervjuade arbetsledarna beskriver att en svårighet i ledarskapet är att veta när man som chef ska agera 
respektive avvakta med att ingripa i frågor som rör bemötande och dilemman. Sådana frågor tycks ha blivit fler 
efter organisationsförändringar som inneburit att avståndet mellan arbetsledare och medarbetare ökat. Flera av 
första linjens chefer beskriver sig själva, i rollen som chef, som värdegrundsbärare, normgivare och handledare: 
”Det gäller att föregå med goda exempel” (enhetschef kv4). Här kan man urskilja ett socialiseringsuppdrag, 
jämförbart med det fostransuppdrag som Agevall och Jenner, i kapitel sex, beskriver att lärare har.  
 
Sammanfattningsvis väljer första linjens chefer handlingsstrategier utifrån olika aspekter, beroende på vilket 
dilemma det är som denne försöker lösa. I analysen av de olika dilemman som första linjens chefer beskriver att 
de har att hantera, har följande aspekter diskuterats ovan:  
 

• tillgänglighetsaspekten: att balanser kravet på närhet och distans.  
• den ekonomiska aspekten: kravet på att hålla budget och samtidigt nå verksamhetsmålen  
• kommunikationsaspekten: att balansera kravet på, när agera och när avvakta 

 
Ytterligare exempel på dilemman där arbetsledare ger exempel på olika handlingsstrategier kan relateras till: 
 

• värdegrundsaspekten: att balansera förvaltningsetik med professionsetik och egenetik 
• myndighetsaspekten: kravet på att följa lagstiftning och samtidigt vara lyhörd och flexibel (kunna tänja 

på ramarna) 
• Professionsaspekten: att balansera vetenskap med beprövad erfarenhet  
• Prioriteringsaspekten: att hantera andras behov med de egna  
• Kompetensaspekten: kravet på att vara ”lika” (till exempel i lika utbildningsbakgrund) och att vara 

olika (till exempel i utbildningsbakgrund)  
 
Dessa senare exempel är ytterligare aspekter som framkommit i materialet och jag har endast kort berört dem i 
detta kapitel. Här återstår det material att samla in och analysera3. Att döma av det material som jag har 
presenterat i det här antologikapitlet, verkar det som att myndighetsaspekten generellt dominerar över den 
ekonomiska aspekten i dilemman som rör en enskild brukare. Dock är ytterligare forskning nödvändig för att slå 
fast om det finns en vedertagen ordning mellan dessa aspekter. 

Diskussion  
Den offentliga sektorn kännetecknas av ett ständigt pågående förändrings- och utvecklingsarbete, där influenser 
från omvärlden och inte minst från den privata sektorn har varit och fortfarande är tongivande. Ett exempel på 
tendenser eller trender som fått stark genomslagskraft är New Public Management, NPM (Agevall, 2005; 
Christensen & Laegreid, 2002; Montin, 2002), vilket bland andra Jonnergård och Erlingsdottir har lyft fram 
tidigare i denna antologi. Med stöd av tidigare forskning (Rickard, 1997; Wolmesjö 2005) kan vi konstatera att 
införandet av NPM i verksamheter inom den offentliga sektorn, har medfört motstridiga krav och nya 
utmaningar för första linjens chefer. För dessa personer har detta till stor del blivit ett normaltillstånd och en del 
av arbetslivets vardagsvillkor. Att det förhåller sig så behöver inte vara negativt i sig, utan kan till och med 
berika ett ledarskap.  
 
Ledarskap i offentlig sektor skiljer sig till viss del från ledarskap i privat näringsliv. De är främst tre aspekter 
som brukar lyftas fram för at illustrera denna skillnad (Hagström, 1990):  
 

                                                           
3 En slutrapport presenteras preliminärt 2009 (Richard & Wolmesjö, pågående forskning). 



Den första relateras till den politiska processen, det vill säga att verksamheten är politiskt styrd. Teoretiskt 
innebär det att första linjens chefer kan få nya verksamhetsmål vart fjärde år (valår) om den politiska majoriteten 
förändras i kommunen. Politiska mål, besparingskrav, otydliga riktlinjer, förändrad organisering, entreprenad, 
intraprenad är alla exempel på faktorer som påverkar chefernas handlingsutrymme och handlingsfrihet och 
därmed kan komplicera ledarskapet i offentlig sektor.  
 
Den andra aspekten, offentlighetsprincipen, ställer krav på att verksamheten ska vara öppen för insyn från media 
och allmänhet. Första linjens chefer säger sig ha märkt att kraven, från både medarbetare och anhöriga, på att 
erbjuda dem det berör en god vård och omsorg har ökat under de senaste åren (Wolmesjö, 2005). Ett tydligt 
exempel på när autonomin blivit ett problem och effekterna resulterat i nya riktlinjer och lagstiftning är Lex 
Sarah (SFS 2001:453 14 kap 2§; SFS 1993:387 24a §; SOSFS 2008:10; SOSFS 2008:11). Lex Sarah 
understryker ansvaret i omvårdnads- och serviceuppgiften samt skyldigheten i att anmäla allvarliga 
missförhållanden, och att dokumentera och omedelbart åtgärda eventuella brister. I flera andra länder, som till 
exempel Storbritannien och USA, tycks det vara mer förekommande att verksamhetens kontrolleras och 
granskas av utomstående än i Sverige. Vi ser en ökning av jämförelser av kvalitén genom till exempel 
Äldreguiden (Socialstyrelsen, 2008). Vi kan anta att vi får se mer av kontroll och certifieringar framöver, även 
inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen.  
 
Den tredje aspekten går ut på att samhällsansvaret påverkar personalpolitiken. Handlingsfriheten för första 
linjens chefer i offentlig förvaltning påverkas till exempel av specifika direktiv och beslut från regeringen om att 
prioritera särskilt valda områden. Ett exempel inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen är 
regeringens beslut att satsa 1 050 miljoner kronor på kompetensutveckling av baspersonal mellan åren 2005 till 
2008 (Regeringskansliet, 2004). 
 
Min beskrivning av ovan av de vardagsvillkor som är giltiga för första linjens chefers, pekar på att offentlig 
förvaltning, här exemplifierad av den kommunala äldre- och handikappomsorgen, är en komplex verksamhet där 
olika traditioner och kulturer möts. Det är denna komplexa verksamhet som första linjens chefer är satta att leda.  

Återkoppling 
Inledningsvis frågade jag mig vad som händer med professionsutövare när den professionella autonomin blir ett 
problem och dilemman av olika slag ska hanteras av första linjens chefer. Hur påverkas deras handlingsutrymme 
och handlingsfrihet i olika situationer? Jag kan nu konstatera att den professionella autonomin ibland verkligen 
blir ett problem, även inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Problemet är paradoxalt: Första 
linjens chefer kan, av dem de är satta att leda, uppfattas som autonoma och med makt att ta beslut, men själva ser 
de sig som styrda och begränsade av formella ramar och omgivningens krav och förväntningar. Det är snarare 
vanmakt än makt de intervjuade cheferna beskriver.  
 
Professionell autonomi är en förutsättning för ledarskap, men ledarskapets autonomi innebär i hög grad att ta 
hänsyn till ett sammanhang. I flera frågor har första linjens chefer inte det handlingsutrymme de känner att de 
behöver för att kunna ta det ansvar som har delegerat till dem. Att hantera ökade krav på kostnadseffektivitet och 
samtidigt upprätthålla en god kvalité, är det dilemma som de intervjuade arbetsledarna oftast lyfter fram. Den 
paradoxala situationen, med minskad resurstilldelning och en samtidig utökning av ansvarsområdet för chefer i 
offentlig förvaltning, har tidigare beskrivits av Carin Holmqvist (1997). Att befinna sig i en den ledningsposition 
som beskrivits ovan tycks, paradoxalt nog, främst upplevas som att krav ställs från flera håll, och den enskilde 
chefens upplevelse tycks vara att det är upp till denne att själv hantera de dilemman som detta medför. 
Holmqvist talar i detta sammanhang om en internalisering av ett ”omöjligt” problem, det vill säga de väljer att ge 
sig själv ansvar för att lösa uppgiften. Kvinnorna i Holmquist studie, chefer i offentlig förvaltning, ”arbetade 
extra, de utarbetade mer eller mindre sofistikerade organisationslösningar, de försökte var lyhörda mot 
personalen och inte minst, de kände sig trots detta otillräckliga” (Holmquist, 1997:169). Motsvarande ”strategi” 
kan skönjas även i denna studie, vilket går att koppla ihop med den lojalitetsaspekt som jag beskrev ovan. 
Arbetsledarna, samtliga kvinnor, i det presenterade materialet, väljer lojalitet istället för protest eller sorti (jfr 
Hirschman, 1972; Holmquist 1997). Här är det intressant att lyfta genusperspektivet och notera betydelsen av att 
majoriteten av första linjens chefer är kvinnor. Holmquist (1997) slår fast att det ställs olika förväntningar på 
män och kvinnor som arbetar i samma positioner och inom samma områden. Det verkar, enligt Holmquist 
(1997), som att män är mindre villiga att välja lojalitet som strategi och istället väljer protest eller sorti. Är det så 
att lojalitetsproblemet som de intervjuade arbetsledarna beskriver kan kopplas till kön?  



 
Flera av de intervjuade arbetsledarna menar att de främst förlitar sig på ”sin” professionsetik när de ställs inför 
ett etiskt dilemma, men att de också har en egenetik som baseras på egna grundläggande värderingar och 
erfarenheter från arbetsledande uppdrag. Pågående forskning (Rickard & Wolmesjö) visar preliminärt att det 
finns skillnader i hur män respektive kvinnor resonerar i val av handlingsstrategier för att hantera etiska 
dilemman. Studien ger stöd för att det finns ett behov av att vidare studera köns betydelse för detta, och av att 
undersöka vilken roll en akademisering av grundutbildningen i socialt omsorgsarbete respektive socialt arbete 
har. Det bör emellertid noteras att kravet på kunskap om ledning numera ingår i examensmålen för socionomer.  
 
Vidare är det av intresse att ställa frågan om den akademiska kunskapens värde. Finns det ett ”bäst före datum” 
på utbildning? Flera arbetsledare menar att det kritiska tänkande de har tillägnat sig efter en högskoleutbildning 
har inneburit en ökad reflektionsgrad över det egna ledarskapet. Är det så att graden av reflektion kan kopplas till 
graden av professionalisering i arbete med människor? Frågan är om autonomins motsats, en professionell 
heteronomi4, kan erbjuda bättre förutsättningar för ledare att hantera dilemman? Risken finns att den tendens vi 
nu kan se, med ökad styrning av ledningsfunktionen och en minskad handlingsfrihet, istället är begränsande för 
professionen och ledarskapets autonomi. 
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