
UMEÅ UNIVERSITET 

Institutionen för socialt arbete 

Moment B, uppsats 15 hp 

Termin 6 

Höstterminen 2012 

Student 

Ht 2012 

Moment B, Uppsatsskrivande, 15 hp 

Socionomprogrammet, 210 hp 

 

 

Mellanchef - Arbetsgivare eller 
arbetstagare? 

Om hur mellanchefer inom den kommunala 
äldreomsorgen hanterar de utmaningar de ställs inför

  

Middle manager - Employer or employee?                                                    
About how middle managers in municipal elderly care deal with the 

challenges they face 

Författare: Jannice Persson och Christina Ahlberg                                                                                                                                                                               

Handledare: Christina Drugge 

 



  

2 

 

 

Abstrakt 

Syftet med denna studie var att ta reda på vad det innebar att vara chef i socialt omsorgsarbete 

och hur de hanterar utmaningarna som de ställs inför. Vi var också intresserade av att ta reda 

på om könet spelar någon roll i ledarskapet. Vi valde att inrikta studien på äldreomsorgen.  

Forskningsmetoden byggde på kvalitativa intervjuer och tidigare forskning. Fyra intervjuer 

gjordes med chefer inom äldreomsorgen i en mellanstor stad i norra Sverige. Vi använde ett 

semi-strukturerat frågeformulär med frågor som skulle ge oss svar utifrån vårt syfte med 

studien. 

De viktigaste slutsatserna i denna studie visade på att våra respondenter upplevde att de hade 

ett bra stöd från sina medarbetare, både uppifrån i form av verksamhetschefen, andra 

enhetschefer och även från sina anställda. Det goda stödet hjälper dem att nå de givna målen 

för verksamheterna, men respondenterna upplevde att förväntningarna på arbetsinsatsen från 

politikerna var hög och budgeten var alltför begränsad. Några av våra respondenter upplevde 

att det fanns skillnader mellan könen och ansåg att det är lättare att vara en man i en 

chefsposition. 

 

Nyckelord: Ledarskap, handlingsutrymme, stöd 

 

Abstract (English) 

The purpose of this study was to find out what it means to be a middle manager in social care work, and how the 

managers cope with their work. We were also interested to find out if gender plays a role in leadership. The 

research method is based on qualitative interviews and earlier studies. Four interviews were made with managers 

in elderly care in a midsize town in north of Sweden. We used a semi-structured questionnaire with questions 

that would give us answers of our purpose with the study. 

The most important conclusion in this study shows that our respondents experienced that they had good support 

from their colleagues to help them reach the given goals but the expectations from the politician in work effort 

was high and the budget was too limited. Some of our respondents experienced some difference between the 

genders and thought that it is easier to be a man in a leading position. 
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Förord 

Idén och intresset för denna studie uppkom medan vi var ute och gjorde vår praktik under termin 

5. Vi båda praktiserade som enhetschefer och identifierade rätt snabbt vilka olika typer av 

utmaningar som chefer ställs inför. Uppdraget kan vara krävande då de förväntas skapa en så bra 

verksamhet som möjligt och ofta befinner de sig i en kläm-situation mellan personal, brukare, 

högre chefer, politiker, lagar och regler. Vi ville därför undersöka chefskapet för att få mer 

kunskap om hur de hanterade denna kläm-situation, vilket stöd de hade i sitt ledarskap och om 

könet hade någon inverkan i chefsrollen.  

 

Vi hade inte kunnat utföra denna studie utan de personer som varit inblandade. Vi vill därför tacka 

de respondenter vi fått förmånen att samtala med. Tack för er generositet, era kloka ord och att ni 

delade med er av era erfarenheter och tog er tid att träffa oss. Vi har lärt oss massor. Vi vill också 

tacka vår fantastiska handledare Christina för ditt engagemang, stöd, alla mail och det material vi 

fått ta del av. 

Vi hoppas att med denna studie kan ge andra aktörer mer kunskap och insyn om hur det är att 

jobba som mellanchef inom äldreomsorgen. 

 

 

Jannice Persson & Christina Ahlberg 

Umeå den 26 november 2012 
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1. Inledning 

 I detta kapitel så redogör vi bakgrunden, syftet och frågeställningar för uppsatsen. Detta 

ligger som grund för hela uppsatsen. 

Denna studie ska handla om äldreomsorgen samt vad det innebär att arbeta som chef inom 

kommunal äldreomsorg. Den moderna äldreomsorgen brukar man säga startade under 1950-

talet då hemtjänsten infördes i Sverige. Detta gjorde man för att undvika institutioner så långt 

det var möjligt. Hemtjänsten blev snabbt populär bland befolkningen och mellan 1950-1980 

hade antalet brukare ökat kraftigt. Därefter började antalet minska och istället ökade antalet 

personer på äldreboende av olika slag drastiskt fram till i mitten av 1990-talet. Medan antalet 

brukare inom hemtjänsten och inom äldreboendena i Sverige legat stabilt under de senaste 20 

åren har antalet personer som är 80 år eller äldre ökat från runt 300.000 till 500.000. Det finns 

alltså en kraftigt procentuell minskning av antalet äldre som blir beviljade stöd genom 

äldreomsorgen, och det är framförallt personer med väldigt omfattande vårdbehov som blir 

beviljade stöd. De personer med lindrigare problem nekas i större uträckning idag jämfört 

med hur det var under 1960- till 1980-talet (Statistiska centralbyrån, 2006). Att personer 

nekas vård och att den offentliga sektorn dragit åt svångremmen är något som kan tänkas 

påverka mellanchefen. Detta gör att får personalen tyngre och svårare brukare vilket gör att 

jobbet blir svårare och mer krävande.  

1992 kom den äldrereform som skulle tydliggöra ansvarsfördelningen och därmed förbättra 

den tidigare bristfälliga samverkan mellan kommuner och landsting. Förutom att kommunerna 

nu fick överta betalningsansvaret för färdigbehandlade patienter inom landstinget ville man 

med reformen också förändra den gamla långvården till mer socialt präglade äldreboende. 

Kommunerna tog även över ansvaret för hemsjukvården. Senare blev det även fritt för privata 

verksamheter att bli utförare av den så kallade hemtjänsten och antalet privata aktörer ökade 

under 2000-talet. Man brukar benämna socialtjänstens myndighet som utreder och beslutar 

om insatser för beställare medan äldreomsorgen bli utförare av uppdraget. Tidigare 

genomfördes detta av samma juridiska personer, men man valde senare att separera dessa, 

vilket ledde till ett ökat avstånd mellan de som fattar beslut och de som brukar tjänsterna 

(Statistiska centralbyrån, 2006). Förutom att bedriva äldreomsorg inom dem privata sektorn 

har det även på senare tid blivit vanligare att verksamheter bedrivs som intraprenad. En 

intraprenad är en självständig arbetsenhet inom den kommunala förvaltningen som skiljer sig 

från den klassiska kommunala organisationsformen eftersom att man har en överenskommelse 

med den aktuella nämnden. I överenskommelsen fastställs olika ramar för hur verksamheten 

ska bedrivas under en period på tre till fem år. Man kan säga att en intraprenad är ett ”företag” 

inom den kommunala organisationen (Nutek, 2006). 

År 2007 bestämde regeringen att en utredning skulle göras för att skapa ett förslag för en 

värdighetsgaranti åt klienter inom äldreomsorgen. Med denna värdighetsgaranti ville man 

tydliggöra för den äldre och dennes anhöriga vad de kunde förvänta sig av äldreomsorgen. År 

2008 var utreningen klar och den fick namnet ”Värdigt liv inom äldreomsorgen”. 

Utredningen visade att det fanns ett behov av att införa en nationell värdegrund för 
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äldreomsorgen i socialtjänstlagen (SoU 2008:51).  Detta ledde fram till proposition 

2009/10:116, även den kallad ”Värdigt liv inom äldreomsorgen”. Propositionen låg i sin tur 

som grund till en lagändring och den 1 januari 2011 infördes ”Värdegrund” i 5 kap. 4 § SoL. 

En värdegrund beskriver vilka etiska värden och vilka normer en verksamhet ska ha. 

Värdegrunden finnas med både under biståndsbedömingen, under vilket det beslutas om 

personen har rätt till stöd, samt under utförandet av insatsen. Den ska bidra till att den äldre 

får ett värdigt liv med känsla av välbefinnande, samt värna om respekt för den äldres privatliv 

och kroppsliga integritet, självbestämmande, delaktighet och individanpassning. 

Värdegrunden är något som har kommit att påverka alla enhetschefer, då det bidragit till ännu 

högre krav på kvalité i deras verksamhete.  

Enhetscheferna inom vård och omsorgssektorn förväntas bedriva verksamheterna både 

kostnadseffektivt och med hög kvalité. På senare år har det även tillkommit krav på att chefen 

ständigt ska utveckla verksamheten och tillmötesgå nya och kommande behov (Larsson 

2008). Mellanchefen inom vård och omsorgssektorn har inte alltid fått så stort fokus i 

forskning, trots att de till antalet är mycket större än verksamhetscheferna. Det var inte fören i 

början av 1990-talet man började studera mellanchefen, och studier specifik om mellanchefer 

inom äldreomsorgen är fortfarande relativt få (Larsson, 2008).  

Kjerstin Larsson (2008) har skrivit en bok om ämnet, och i denne menar författaren att den 

offentliga sektorn har tagit den privata sektorn som referenspunkt då de utformat ledarskapet, 

trott att villkoren skiljer som avsevärt. Inom den privata sektorn har man som mål att tjäna 

pengar, medan man i den offentliga har som mål att tillgodose allmänhetens intresse, och 

detta kan medföra en oklarhet för mellanchefen och utlösa en konflikt.  

Vidare i boken beskrivarna hon att mellanchefen befinner sig i en hierarkisk, politiskt styrd 

och professionaliserad organisation, där merparten av de anställda är kvinnor och flertalet av 

mellancheferna är kvinnor (Larsson, 2008, s.41) Författaren menar att dessa typer av 

verksamheter är komplexa, svårstyrda och hårt rationaliserade. Hon menar vidare att dagens 

chefer måste vara utvecklingsinriktade, och att utvecklingsprocessen måste ses över på längre 

sikt. Många chefer kan se svårigheter att tvingas vara delaktiga i utvecklingsarbeten, och alla 

har inte den kunskaps som krävs för att kunna driva en verksamhet framåt (Larsson, 2008, ss. 

49-51). Samtidigt har dessa chefer många dagliga arbetsuppgifter med schema, löner, 

arbetsmiljöfrågor med mera att det kan bli svårt att hinna med utvecklingsarbete.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med vår studie är att undersöka vad det innebär och hur man hanterar mellanchefs 

positionen inom äldreomsorgen.  

Våra frågeställningar är;  

 Vilka utmaningar ställs man inför som mellanchef inom kommunal äldreomsorg, och 

hur hanterar man dessa? 

 Vilket handlingsutrymme upplever mellancheferna att de har i att leda verksamheten i 

utvecklingsfrågor? 

 Skiljer sig förutsättningarna mellan kvinnor och män i att leda verksamheten för att nå 

uppsatta mål? 
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2. Kunskapsöversikt 

Här redogör vi för vad den tidigare forskningen säger om ämnet ledarskap. Vi tar även upp 

de olika teorier som finns om förändringprocessen och om genus verkligen har betydelse. 

Detta ligger som en viktig grund för vår analys och de slutsatser som vi presenterar i slutet av 

uppsatsen 

2.1 Organisation och förändring 

Som enhetschef är man alltid en del av en större organisation och hur organisationen fungerar 

kan påverka enhetschefen i dennes arbete. Stefan Morèn (1992, s.25) beskriver en 

organisation som: 

”Ett administrativt regelsystem, en yttre ram eller struktur, med vars hjälp man 

kan styra och påverka det sätt på vilket medarbetarna i organisationen utför sitt 

arbete. Men organisation kan också förstås som den uppsättning mellan-

mänskliga samspel, kommunikation, som sammanhåller och vägleder en grupp 

människor inför en gemensam arbetsuppgift” 

Ofta beskrivs en organisation bara utifrån dennes formella struktur där roller, positioner och 

funktioner samordnas och styrs mot det gemensamma målet. Där finns inga levande 

människor, bara roller och positioner. Detta innebär att organisationen uppfattas som ett 

administrativt styrinstrument där man genom att förändra organisationen möjliggör för 

exempelvis mellanchefens handlingsutrymme. Morèn (1992) tror dock att man bör vända på 

ordningen.  Förändringen av arbetet kommer först, sedan förändringen av organisationen. 

Genom att förändra sitt sätt att arbeta kommer så småningom organisationen att förändras. 

Det är inte så att verksamheten finns i organisationen, det är organisationen som finns i 

verksamheten. Istället för att se en organisations formella struktur som vi nämnde tidigare så 

måste man gräva djupare då den faktiskt består av människor och relationer mellan dessa. 

Relationerna upprätthålls av kommunikation där budskap och koder anger vilken syn på 

arbetsuppgiften som är gällande, vad man får och inte går göra. Det är i dessa samspel som 

viktiga förutsättningar skapas för arbetsuppgiftens genomförande. En omorganisering är i 

detta perspektiv inte ett administrativt problem utan en mänsklig förändringsprocess. Då en 

enhetschef ofta ställs inför förändringar, exempelvis ändringar i lagar, omorganisering av 

olika slag eller nedskärningar så är det viktigt att chefen har de redskap och de förutsättningar 

som krävs för att göra förändringarna möjliga. Och detta kan vara en av många utmaningar en 

enhetschef ställs inför i sitt jobb. 

Morèn (1992) presenterar två alternativa eller komplementära modeller för socialt arbete. De 

olika modellerna grundas i två skilda synsätt gällande villkoren för förändring av mänskliga 

livssituationer. Den första modellen benämns som ”distansens princip” och den andra som 

”närhetens princip”. Distansen princip grundas i en föreställning där mänsklig förändring kan 

planeras, styras och manipuleras. Detta arbetssätt har ett problemfokuserat tankesätt där man 

först identifierar problemet och sen sätter in en lämplig åtgärd. Människan ses som ett objekt. 

Det andra förhållningssättet, det vill säga ”närhetens princip” så övergår man från 

problemseendet till att skapa en relation där man tillsammans kommer fram till vad man ska 
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förändra. Man vill uppnå nya tolknings- och handlingsmöjligheter för att synliggöra en möjlig 

förändring. Förändringen är inte rationell och planerbar (Morèn, 1992, ss. 54-59). 

För att skapa en bra och långsiktig förändring menar Morèn att idéer på förändring bör 

komma underifrån (medarbetarna) istället för uppifrån (politikerna). Som enhetschef är det en 

viktig förutsättning att förändringar kan initieras av medarbetare eller den själv, och att det 

inte bara är politikerna som bestämmer vad som ska utvecklas och förändras. 

I studien ”Mellanchefer som utvecklar”(Larsson, 2008) gick det att läsa att många teorier ofta 

tittade på ledaren och dennes egenskaper men författaren till studien menade att man istället 

borde titta på ledaren i relation till organisationen och institutionella förutsättningar. Eftersom 

det hela tiden ställs nya och oftast högre krav på äldreomsorgen krävs det att verksamheten 

klarar av att utvecklas och klarar av att hitta nya och mer kostandseffektiva sätt att bedriva 

verksamheten på. Därför är det viktigt att cheferna klarar av att förändra och utveckla 

verksamheten och klarar av att genomföra bestående förändringar. Författaren till studien 

menade att många projekt rann ut i sanden efter projekttiden avslutats, och att detta berodde 

på att cheferna inte var bärare av idéerna. Ett annat intressant resultat i samma studie var att 

de utvecklingsarbeten som initierades av mellanchefen hade större potential att lyckas än 

sådana som initierades av högre chefer. Vidare menar författaren att socialtjänsten var en 

verksamhet där hierarkin bidrar till att mellancheferna får liten chans att inverka eller komma 

med egna initiativ (Larsson, 2008). 

Hur en organisation är uppbyggd spelar alltså en stor roll för enhetscheferna förutsättningar. 

Det har blivit vanligt att bedriva verksamheter som intraprenad Att bedriva en verksamhet 

som en intraprenad skiljer sig en del från hur man bedriver verksamheten i den kommunala 

organisationen. En intraprenad är självgående, har kortare beslutsvägar och får bland annat 

behålla eventuell vinst, tillskillnad från kommunala verksamheter. Att ha kortare 

bestlutsvägar samt möjlighet att behålla vinst är självklart något som kan vara avgörande för 

en enhetschef. Detta ger chefen möjlighet att påverka verksamheten på ett helt annat sätt, de 

är även närmare verksamheten och har möjlighet att identifiera och åtgärda problem som 

uppstår. Studier visar att de anställda mår generellt bättre och forskning har bland annat visat 

att de som driver intraprenader är nöjda och vill fortsätta att arbeta på detta sätt. Anställda 

inom intraprenader som uppger att de har besvär från nacke, skuldror eller axlar eller känner 

sig trötta och nedstämda på grund av sin arbetssituation är lägre, jämfört med övriga anställda 

inom kommunen. Det är betydligt mindre vanligt att intraprenadanställda känner att de har för 

hög arbetsbelastning än de som arbetar inom ramen för den ordinarie förvaltningsformen. 

För det första har den inre effektiviteten, känslan av medskapande, arbetstillfredsställelse och 

tillvaratagande av resurser förbättrats. För det andra har förutsättningarna för en bättre yttre 

effektivitet i form av bättre service till kommuninnevånarna stärkts. Statistik som under tre år 

samlats in genom medarbetarenkäter visar att intraprenader är ”bättre på allt” (Nutek, 2006). 
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2.2Kunskap om enhetschefer 

Chefskapet definieras av Thylefors som ”ett arbete med och genom individer och grupper för 

att fullborda organisationsmål”. Hon delar även in chefsarbetet i fyra delar; planera, 

organisera, leda och kontrollera. Dessa fyra delar kan ses separata, men de är ändå beroende 

av varandra för att skapa ett gott ledarskap (Thylefors, 2007, ss. 156-158). I kommunala 

verksamheter finns det ofta flera chefsled. Den högsta chefen benämns Socialdirektören och 

ansvarar för att planera, integrera och samordna verksamheten i ett långsiktigt perspektiv om 

10- 20 år framåt i tiden. Under Socialdirektören finns verksamhetscheferna, och dessa har 

ansvar över det mänskliga samarbetet inom organisationen. Även de har en mer långsiktig 

planeringshorisont på ca 2-10 år. Av enhetscheferna, även kallade mellanchefer krävs, 

förutom det redan nämnda, även att de ska behärska det konkreta arbetet. Enhetcheferna har 

en planeringshorisont på 3 månader- 2 år. Av enhetscheferna krävs alltså en detaljkunskap 

som inte krävs av de cheferna som sitter på högre nivåer (Thylefors, 2007, ss. 159-160). 

De senaste årens utredningar och lagändringar har gjort att det ställts allt högre krav på 

cheferna inom socialtjänsten, både att de ska ha god kvalité samt att de ska vara kostnads-

effektiva. I en studie av Maria Wolmesjö (2005) som handlade om ”Ledningsfunktion i 

omvandling inom den kommunala äldreomsorgen” tog hon upp att både chefer och 

vårdpersonal upplevde en pressad arbetssituation. Den chef som arbetar närmast 

vårdpersonalen hamnar ofta i en kläm-situation mellan sina egna chefer och socialnämndens 

önskemål och mellan vårdpersonalens önskemål. Det läggs mycket ansvar på mellanchefen att 

till exempel hålla budget, men han/hon har inte alltid så mycket inflytande i hur verksamheten 

organiseras i övrigt (Karlsson, 2006). För att kunna göra ett bra arbeta samt för att ständigt 

kunna utveckla verksamheterna till det bättre krävs det att mellancheferna får stöd i sitt arbete. 

I studien ”Mellanchefer som utvecklar” (Larsson, 2008) framkom det i resultatet att det var 

viktigt att mellancheferna hade stöd från sin överordnade chef samt att de hade en god relation 

till denne så att de kunde utbyta idéer och tankar.  Det framkom även att stödet från 

politikerna var viktigt samt att politikerna var insatta i verksamhetens arbete. Men studien 

visade även att dialogen mellan cheferna och politikerna inte alltid var så bra som man kunde 

ha hoppats på. Cheferna i undersökningen menade också att stödet från medarbetarna var 

väldigt avgörande och nyckeln till en välfungerande verksamhet. 

 

Forskning inom äldreomsorgen visar att enhetscheferna/mellancheferna hade mycket att säga 

till om i nära ärende, men att de är väldigt begränsade i större organisatoriska frågor. Det 

framkom även att socialtjänstlagen i många fall hindrade ledarna från att bedriva 

verksamheten på bästa möjliga mån, enligt deras egen uppfattning. Många av ledarna 

upplevde att de var tvungna att välja mellan att bedriva verksamheten enligt etiska riktlinjer 

utifrån socialtjänstlagen, eller att hålla den angivna budgeten (Karlsson, 2006). 
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2.3 Handlingsutrymme 

I en studie gjord av Stefan Morén och Håkan Larsson (1988) refererat i Morèn (1992) 

framkom det att deltagarna i undersökningen dels uppfattade sitt arbete som socialsekreterare 

som fritt och utvecklande och samtidigt som ofritt och defensivt. Detta faktum låg till grund 

då författarna skapade begreppen ”handlingsutrymme” samt ”handlingspotential”. I deras 

studie definierar de begreppen enligt följande;  

”Handlingspotential är ett individbegrepp och handlar om individens 

upplevelser och tolkningar av att kunna göra ett ”bra” arbete.  

Handlingsutrymme är ett systembegrepp som avser de tolkningsmöjligheter som 

systemet ger tillgång till” (Morèn, 1992, s 111). 

De menar att en organisation som inte har någon kontakt med den egentliga verksamheten i 

slutändan kommer att bli motsägelsefulla och att det är orsaken till att en organisation kan 

vara ”frånvarande” och ”närvarande” på samma gång. Att vara otydlig och motsägelsefull 

bidrar till minskat handlingsutrymme. 

I en surveystudie gjord av Jon Aarum Andersen (2006) vid Växjö universitet har det visat sig 

att en verksamhets framgång inte har något samband med en ledares egenskaper eller 

personlighet. Han menar att de flesta studier, gjorda de senaste hundra åren, visar att alla 

egenskaper hos ledarna och framgång hos företaget inte har något, eller mycket litet samband. 

Istället tror man nu att ett framgångsrikt ledarskap grundar sig i ”handling”, det vill säga att 

kunna agera i rätt situationer. Att kunna agera definierar man i sin tur som ett beteende och 

inte som ett personlighetsdrag. Ämnet är grundligt studerat och fast att man kunnat hitta några 

egenskaper som är vanligare hos chefer så har man inte kunnat hitta ett samband mellan dessa 

egenskaper och en god ledare. Forskning visar också att de som arbetar som chefer inte alltid 

måste vara ledare i andra sammanhang, vilket styrker resonemanget att ett gott ledarskap inte 

grundar sig i en viss typ av personlighet, för i så fall skulle många chefer även vara ledare i 

andra situationer. Däremot har man funnit att många ledare har en ökad kognitiv förmåga, 

men detta anser man inte grunda sig i deras personlighet utan det är istället en skicklighet som 

man övar upp och inte är något som man föds med (Andersen, 2006). 

2.4 Kvinna, man, chef 

Äldreomsorgen domineras av kvinnlig personal. Enligt statistiska centralbyrån är 93 % av alla 

undersökterskor kvinnor, och antalet kvinnor har ökat sedan år 2005. Bland enhetscheferna 

inom vård och omsorg är även kvinnorna dominerande och 81 % är kvinnor (Statistiska 

centralbyrån, 2008). Däremot är männen dominerande på alla andra chefspositioner i de 

svenska kommunerna. I genomsnitt är 70 % män och 30 % kvinnor på dessa positioner, med 

lite lokala skillnader (Statistiska centralbyrån, 2010). Bland de kommunala politikerna är ca 

60 % män och 40 % kvinnor (Statistiska centralbyrån, 2010). 

Man har länge påtalat avsaknandet av kvinnliga chefer och bristen på kvinnliga förebilder 

inom ledarskap. Men kvinnliga chefer har existerat så länge välfärdssektorn funnits, man har 

tidigare bara valt att kalla dessa kvinnor för resurspersoner, samordnare och föreståndarinnor 

istället för avdelnings- och enhetschefer. Detta är naturligtvis något som påverkat 
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äldreomsorgens kvinnliga ledare. Att inte bli erkänd som chef gör automatiskt att de inte har 

samma möjlighet att påverka och vara delaktiga i beslut som tas. Man förminskar deras 

betydelse och deras kapacitet, trots att det kanske i grunden är enhetscheferna som har bäst 

insikt och kunskap om verksamheten. I Thylefors bok ”Ledarskap inom humanservice 

organisationer” (2007) skriver hon att man ibland fortfarande gör sådana här ganska 

opassande omtolkningar av våra kvinnliga chefer.  

”Välfärdssektorns kvinnliga chefer är inga riktiga chefer, och näringslivets 

kvinnliga chefer är inga riktiga kvinnor” skriver hon, och menar att det i 

mångas ögon inte fortfarande finns några riktiga kvinnliga chefer” (s. 183). 

Egenskaper som förknippas med så väl manlighet som med önskvärda ledaregenskaper brukar 

vara självständighet, beslutsförmåga och handlingskraft. Men i samma bok som ovan ställer 

sig författaren frågan om det är mannen som format chefsrollen eller om det är chefsrollen 

som skapat det manliga idealet. Författaren menar att det till stor del är arbetet som format 

mansrollen medan det är privatlivet och hemmet som format kvinnorollen (Thylefors, 2007). 

Det finns forskning som både talar för och mot att kvinnor och män är mer lika än olika i sitt 

ledarskap. Det är idag svårt att tolka resultaten eftersom viss forskning är gjord utifrån en 

teori, en annan forskning på medarbetare och en tredje på cheferna. Det har även gjort 

forskningarna inom olika typer av verksamheter då män och kvinnor ofta leder helt olika 

organisationer. Men det man har kunnat se är att desto senare forskningen är bedriven desto 

mer lika är män och kvinnor i sitt ledarskap och kvinnor och män i jämförbara chefsjobb är 

som det ser ut idag, mer lika än olika (Thylefors, 2007). 
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3. Metod 

I detta kapitel så redogör vi för hur processen gått till från start till mål. Vilken metod hela 

vår uppsats byggt på, vilket urval vi gjort, tillvägagångsätt och databearbetning. Vi avslutar 

kapitlet genom en trovärdhetsdiskussion. 

 

Till vår undersökning valde vi att göra intervjuer för att besvara vårt syfte. Detta var en 

kvalitativ metod, och kvalitativa metoder beskrivs ofta som att forskaren lägger tonvikten på 

ord och inte på siffror. Vi var alltså intresserade av hur just våra respondenter upplevade och 

hanterade sitt arbete. För att ta reda på detta genomförde vi fyra stycken semistrukturerade 

intervjuer. Att intervjuerna var semistrukturerade innebar att vi hade förberett ett antal frågor, 

men att vi ställde dem i olika ordning och ibland ställde vi även följdfrågor vilket gjorde att 

respondenten till viss del styrde intervjun. Genom våra intervjuer ville vi skapa en förståelse 

och få kunskap kring det fenomen vi studerar (Bryman, 2011). Fördelen med att använda 

intervjuer som metod var att man kunde gå på djupet med hur respondenterna upplevde sin 

roll. Nackdelen var att det tar lång tid att intervjua och transkribera vilket begränsar antalet 

deltagare. Detta bidrog till att svaren blev svåra att applicera på till exempel en annan 

verksamhet eller en annan stad.   

Vi använde oss utav kvalitativ innehållsanalys för att analysera våra intervjuer. Kvalitativ 

innehållsanalys är en metod som söker efter bakomliggande teman i det analyserade 

materialet. Det man strävar efter är en kategorisering av den eller de företeelser som är av 

intresse. Vid kategoriseringar behövs dock även ett tolkande perspektiv då kodningen är av ett 

tematiskt slag. För att kunna ställa mer djupgående frågor om vad som sker i texten är det 

även nödvändigt att utforska det som ”ligger under ytan” (textens latenta innehåll) (Bryman, 

2011). Enligt Patton (1990) är en kvalitativ innehållsanalys en process att identifiera, koda, 

samt kategorisera grundläggande mönster eller teman i det empiriska materialet.  

Kvalitativ innehållsanalys finns dock i flera varianter och kan ha både en induktiv eller 

deduktiv ansats. 

 

Den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik när det gäller 

samhällsvetenskap representeras av deduktiv teori. Deduktiv teori betyder att det man vet 

inom ett visst område, härleder eller deducerar forskaren en eller flera hypoteser som ska 

underkastas en empirisk granskning. Man går alltså in i en forskning med en teori och 

hypoteser som man sedan omprövar och antingen så förkastar man hypoteserna eller så 

bekräftas dem. Vi ville dock gå in i denna forskning med ett sådant öppet sinne som möjligt 

så därför valde vi att använt oss av en induktiv teori. Där man vill uppfatta sambandet mellan 

teori och forskning som något induktivt. Ett induktivt angreppssätt är då teorin är resultatet av 

en forskningsansats. Processen innebär att man drar generaliserbara slutsatser av de 

observationer man sett.  
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Nedan ser ni en förenkling utav de två ansatserna. 

                           Deduktiv                                          Induktiv 

 

 

 

 

Deduktiv angreppssätt börjar med en teori som man sedan testar för att se om den 

överensstämmer med de observationer/resultat man fått. Induktiv angreppssätt bygger istället 

på att man genom de observationer/resultat man fått, skapar sig en teori (Bryman, 2011, ss. 

26-28). 

3.1 Urval  

Vi ville göra intervjuer med chefer som arbetade på mellannivå inom kommunala 

verksamheter. Vi valde att begränsa oss till att intervjua enhetschefer inom äldreomsorgen, 

samt vi begränsade oss till att söka respondenter i en och samma stad. Vi ville även ha en 

blandning mellan män och kvinnor samt ha varierande åldrar på våra respondenter. Från en 

början använde vi oss utav ostrukturerat slumpmässigt urval. Detta innebär att alla chefer 

inom val kommun hade lika stor chans att få delta i studien. Vi hade då en lista över alla 

enhetschefer inom vald kommun och ringde alla chefer på listan. Då vi endast fick två 

respondenter på detta vis gick vi över till att göra ett bekvämlighetsurval och vi tillfrågade då 

två enhetschefer i vår bekantskapskrets och fick på detta sätt totalt fyra respondenter.  

 

En av deltagarna arbetade inom hemtjänsten, en arbetade som enhetschef på ett äldreboende 

som drivs som en intraprenad och resterande två arbetade på klassiska äldreboende. Då vi 

hade begränsat med tid till att göra undersökningen valde vi att göra fyra intervjuer. Vi ansåg 

även att materialet hade nått en mättnad då dessa fyra intervjuer var genomförda. Till våra 

intervjuer hade vi satt en tidsram på 30 min för att begränsa oss själva och respondenterna. 

Alla intervjuerna tog mellan 20-29 minuter. 

 

Respondent 1 (Björn) 

Manlig enhetschef inom hemtjänsten. Under 30år. Sommarrekryterad. Jobbat som enhetschef 

i lite minder än 1år. Gått socionomutbildningen och har jobbat som undersköterska inom 

hemtjänsten tidigare. 

Respondent 2 (Karin) 

Enhetschef för ett äldreboende som drivs som en intraprenad. Över 40år. Har jobbat på stället 

i cirka 15 år. Utbildad sjuksköterska. 
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Respondent 3 (Lena) 

Kvinnlig enhetschef inom äldreomsorgen som efter ett sommarvikariat fick fortsätta sitt jobb 

som enhetschef, samtidigt som hon slutförde sin socionomutbildning. Under 30år.  

 

Respondent 4 (Astrid) 

Kvinnlig enhetschef på ett äldreboende. Över 40år. Utbildad samhällsvetare och har tidigare 

jobbat som undersköterska inom bland annat psykiatrin i flera år. Jobbat som enhetschef i 

cirka 15år.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Vi började med att läsa in oss på ämnet ledarskap. Detta genom att läsa tidigare forskning och 

olika slags artiklar som var relevanta. Detta gjorde vi för att få en större inblick och en 

bredare förståelse inom ämnet. Sedan så började vi jobba med vår intervjuguide och 

formulera frågor utifrån vårt syfte och de frågeställningar som vi hade. Innan vi började med 

våra intervjuer så gjorde vi en så kallad pilotstudie för att testa vår intervjuguide. Detta för att 

säkerställa att våra frågor fungerar bra och att undersökningen i sig blir bra. Pilotstudien 

utfördes med en närstående person som efteråt gav oss feedback på vilka frågor som var svåra 

att förstå och kunde förbättras. Vilket vi även gjorde (Bryman, 2011). 

 

Då vi skulle hitta respondenter började vi med att skicka mail till alla enhetschefer som 

uppfyllde våra kriterier. Då vi inte fick respons på detta vis började vi att ringa runt till 

enhetscheferna. Vi började högst upp på den lista som fanns på kommunens hemsida och 

ringde alla utan att få svar. Sedan ringde det upp fyra chefer som hade sett att de hade missat 

samtal från vårt telefonnummer. Två av dessa chefer tackade nej till intervju och två tackade 

ja. Efter detta tillfrågade vi folk i vår närhet som arbetar som enhetschefer och på detta sätt 

fick vi ytterligare två respondenter.  

 

Tre av våra fyra intervjuer gjorde vi ute på respondenternas arbetsplatser och en intervju 

genomfördes över telefon av praktiska skäl. Vi tror att det är positivt att respondenterna fick 

vara på sina kontor då de förhoppningsvis känner sig trygga och bekväma där. Vi använde 

diktafon under alla intervjuer efter att ha fått godkännande från alla att göra det. Att spela in 

ett samtal kan riskera att verka hämmande för respondenten. Men våra respondenter framstod 

som lugna och bekväma och vi upplevde inte att de blev störda av diktafonen. Kvale (1997) 

menar att det är de första minuterna i en intervju som lägger ribban och är därmed avgörande 

för hur resten av intervjun kommer att bli. Vi började därför kort att ställa frågor om 

respondenternas bakgrund, deras nuvarande arbetsuppgifter och hur de fick det jobb de har 

idag. Respondenterna blev då redan från start avslappnade och intervjun flöt på bra. Innan vi 

startade intervjun så informerade vi våra respondenter om de etiska principer som gäller. 

Dessa är ”informationskravet”, ”samtyckeskravet”, ”konfidentialitetskravet” och 

”nyttjandekravet”. Innebörden av dessa krav finns att läsa under Etik-avsnittet. I vår uppsats 

har vi valt att använda fiktiva namn på de enhetschefer som vi intervjuat för att bibehålla den 

anonymitet som vi utlovat och att göra uppsatsen mer personlig. 
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Vi valde att använda oss utav en induktiv ansats i vår textanalys och utgick från Graneheim & 

Lundman (2004). Vi läste igenom texterna ett par gånger för att få en känsla för helheten. 

 De meningar eller fraser som vi tyckte innehöll information som var relevant för 

frågeställningarna plockade vi ut, men den omgivande texten måste även tas med så att 

sammanhanget kvarstår. Dessa meningar eller fraser kallas för meningsbärande enheter. 

Dessa enheter kondenserades sedan i syfte att korta ner texten men ändå behålla innehållet. 

Detta gör att texten blir kortare och mer lätthanterlig. De koncentrerade meningsenheterna 

kodades och grupperades sedan in i olika kategorier som återspeglar det centrala budskapet i 

intervjuerna. I slutet av analysen så formulerade vi några teman där de underliggande 

meningarna i intervjuerna framgår. Teman kan man säga utgör den ”röda tråden” av meningar 

som återkommer och som ligger till grund för resultatet utifrån våra frågeställningar 

(Graneheim & Lundman, 2004). De teman som framkom under processen var ”Ledarollens 

innebörd”, ”Utmaningar kring ledarskap” och ”Könets betydelse”. Exempel på de koder 

som framkom var ”tillit”, ”svårigheter”, ”krav”, ”ekonomi” och ”könsspel”. Det är utifrån 

dessa teman och koder som vi baserar hela vår analys på. Uppsatsen avslutas med att vi 

diskuterar de resultat som vi kommit fram till och ger tips om fortsatt forskning inom ämnet 

ledarskap. 

3. 3 Databearbetning 

Efter att vi genomfört våra fyra intervjuer så transkriberades dessa ordagrant. Vi gjorde dock 

omvandlingar i resultat- och analysdelen. Vissa citat skrevs om till skriftspråk för att 

underlätta för läsaren. Vi var dock försiktiga med detta eftersom att det kan leda till att 

respondentens ursprungliga svar helt kan misstolkas och försvinna. Därefter analyserade vi 

våra transkriberade intervjuer för att hitta meningsbärande enheter, samt likheter och olikheter 

mellan de olika respondenternas svar. Vi analyserade transkriberingarna med utgångspunkt 

från de teorier vi ansåg vara relevanta för uppsatsen och valde ut de citat vi ansåg tydliggjorde 

resultaten. 

3.4 Etik 

När man genomför en studie finns det etiska principer som ska följas för att undvika att skada 

eller kränka de personer man studerar. Ett krav är att man ska ”informera” respondenten om 

undersökningens syfte, samt att deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avsluta 

deltagandet när som helst. Denna information delade vi ut på ett skriftligt ”informationsbrev” 

innan intervjuerna genomfördes. Vi berättade även dessa saker innan intervjuerna startade. Ett 

annat krav är att deltagarna ska lämna sitt ”samtycke” för att delta. Detta samtycke hämtade vi 

in skriftligt från deltagarna, där de fick skriva under på att de ville delta samt att vi fick spela 

in samtalet. Nästa krav heter ”konfidentialitetskravet” och innebär att uppgifter om de 

deltagande ska förvaras så att de inte kan komma i obehörigas händer och att vi inte använder 

deras riktiga namn i uppsatsen. Det sista kravet är ”nyttjandekravet” som innebär att det som 

samlats in endast får användas till det som materialet avsåg från början. I vårt 

informationsbrev intygade vi deltagarna att deras uppgifter och inspelningar och 

transkriberingen av dessa endast kommer att användas till vår uppsatts och sedan kommer att 

förvaras oåtkomligt från andra. Då vi skapade vår intervjuguide var vi även eftertänksamma 
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på de frågor som vi ville ställa för att inte kränka någon med sättet vi formulerat oss på 

(Bryman, 2011). 

3.5 Trovärdighetsdiskussion  

För att titta på kvaliteten i en undersökning används ofta begreppen reliabilitet och validitet. 

Validitet betyder att man som forskare granskar om man mätt det man avser att mäta i 

undersökningen. Reliabilitet handlar om måttens och mätningarnas pålitlighet och 

följdriktighet. Dock så finns det inget större intresse i att mäta validitet då man gör en 

kvalitativ studie eftersom många forskare menar att det inte går att mäta ”människor” utan att 

måtten bara ger en påstådd bild utav verkligheten och att man på så sätt förlitar sig på mer på 

mätinstrumenten än hur verkligheten egentligen ser ut (Bryman, 2011). Man försöker istället 

smälta samman reliabilitet och validitet utan att ändra begreppens betydelse och lägger 

mindre vikt vid frågor som rör mätning. Eftersom man inom kvalitativ inte kan komma fram 

till en enda sanning, så är det trovärdigheten som avgör om studien ska accepteras eller inte 

(Bryman, 2011). 

  

Under våra intervjuer så försökte vi vara så objektiva som möjligt. Eftersom vi träffade tre 

utav våra respondenter ”ansikte mot ansikte” fanns det möjlighet att inte bara tolka det som 

sades med ord, utan vi kunde även ta del av den ickeverbala kommunikationen. Vi ställde i 

möjligaste mån relevanta frågor inom ämnet och undvek ledande frågor. Detta gör att fick en 

hög trovärdighet i uppsatsen.  

 

De existerande krav, så som trovärdighet, kvalité och relevans, som ställs på en uppsats har vi 

med de förutsättningarna i form av tid, resurser och tillgänglighet av information inhämtat och 

bearbetat på ett korrekt sätt (Bryman, 2011). Men däremot kan det finnas brister i uppsatsen. 

Antalet intervjuer som genomfördes var få och vi hade begränsat antal frågor vilket kan leda 

till att det empiriska materialet blir bristfälligt. Det finns alltså inga garantier för att det 

inhämtade materialet var stort nog för att kunna dra de slutsatser vi gjort.  Men trots att vi bara 

intervjuade fyra stycket så kände vi oss tillfredställda med svaren eftersom svaren vi fick 

liknade varandra och vi kände ändå att vi uppnått en viss teoretisk mättnad. 
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4. Resultat och Analys 

Här redogör vi för de resultat som kommit fram under intervjuerna med våra respondenter. 

Vi redogör detta i löpande text genom att varva resultat med analys i uppsatsen, detta utifrån 

våra frågeställningar. Respondenternas svar har vi markerat med citattecken eller som 

blockcitat. Vi avslutar med en sammanfattning utav vår analys. 

4. 1 Arbetets innebörd och utmaningar 

Utifrån de intervjuer som vi gjorde så fann vi tre återkommande teman då vi analyserade vårt 

material. Dessa tre teman var ”Diffusa arbetsuppgifter”, ”Sociala relationsteorier” och 

”Pressad arbetssituation”.  

”tre olika delar, det handlar om verksamhet och brukare, om personal.  

Det handlar också om lagstiftning, ramar och ekonomi”(Astrid) 

”mitt absolut yttersta uppdrag som enhetschef är att verkställa  

socialnämndens mål och resultatmått och hela verksamheten styrs ju  

av målen, vi jobbar ju alltid efter målen ”(Lena) 

 

Det första temat, ”diffusa arbetsuppgifter”, uppstod då vi upptäckte att alla chefer hade helt 

skilda syner på sina arbetsuppgifter och ansvarsområden. Vidare kan det förklaras då Karin, 

en av våra respondenter, beskrev sig själv som en allt-i-allo. Hon ordnade semestrar och löner, 

lade schema, kontaktade anhöriga, fixade med in och ut flytt och mycket annat. Hon berättade 

vidare att hon just fixat grejer inför en surströmmingsfest och att hon nu skulle ägna dagen åt 

att fixa kaffeapparaterna. Björn, en annan respondent, svarade att hans ansvar var att leda och 

motivera personalen. Att inge hopp för både brukare och personal ansåg Astrid som sitt 

yttersta uppdrag, och menade vidare på att hon aldrig sett någon uppdragsbeskrivning.  

Vi ville undersöka vilka ansvardelar våra enhetschefer ansågs sig ha, samt vilket uppdrag de 

hade. Vi fann att denna fråga inte var helt enkel för våra respondenter att besvara, och 

upptäckte även att alla respondenter svarade olikt trots att de arbetar för samma arbetsgivare. 

Kopplat till vår frågerställning angående utmaningar de ställs inför så anser vi att diffusa 

arbetsuppgifter kan vara en stor utmaning för mellanchefen. Detta på grund av olika 

omständigheter, till exempel att de aldrig fått veta sitt uppdrag i klartext, eller att de fått veta 

uppdraget men att det efter att ha jobbat många år i verksamheten glömt bort det.  

Det andra temat, ”Sociala relationsteorier” beskrev Lena som utöver tillit och goda 

relationer, svarade att hon hanterade utmaningen, kopplat till vår frågeställning, sina sociala 

relationer genom att vara tydlig och konsekvent i sitt handlande. Alla våra respondenter 

betonade vikten av att skapa förtroende och tillit, och att motivera sin personal. Det var alltså 

de sociala relationerna som hela arbetet bygger på. Har man inte goda sociala relationer så blir 

utmaningen, kopplat till vår frågeställning, oerhört stor och svårarbetat för en mellanchef då 

mycket tid går åt till att just jobba med dessa relationer och bygga upp detta förtroende och 
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tillit till både personal och mellanchef. Vikten utav de mellanmänskliga relationerna var 

någonting som Thylefors (2007) utelämnade i sin bok. 

Det tredje temat blev ”Pressad arbetssituation”, då alla cheferna var överens om att de hade 

höga krav på sig.  

”jag får ett krav eller organisationen får ett krav på sig att så här måste ni göra, 

 ni ska spara pengar”(Björn) 

”alltså politikerna som vi har ställer ju ofta orealistiska förväntningar på vad som skulle 

kunna ske på arbetsplatser” (Lena)  

”Man kläms mellan att man skulle vilja ha en mycket högre bemanning                                             

och att man har en pott pengar att förhålla sig till”(Karin) 

Cheferna upplevde även svårigheter med för låg bemanning och för snäv ekonomi, detta var 

något som de flesta respondenter höll med om. Att det var hög personalomsättning och låg 

kunskapsnivå på den aktuella personalen var något som Astrid upplevde som den största 

utamningen. Att ha medarbetarsamtal med 45 anställda ansåg Karin som en svårighet, då det 

tog väldigt mycket tid från allt övrigt arbete som förväntades utföras av enhetschefen. Astrid 

hade svårt att se en röd tråd i det arbete hon utförde. Hon tyckte det var svårt att koppla ihop 

de uppgifter hon fick med de mål som var uppsatta för verksamheten.  

Vi fick ett unikt svar från Karin som arbetade inom intraprenad. Hon svarade att ”jag sällan 

får orimliga krav”, medan Björn svarade att dennes medarbetare ”slänger ur sig helt orimliga 

och orealistiska krav”. Karin hade kortare beslutsvägar och fick bestämma hur hon ville 

arbeta i större utsträckning än de andra cheferna eftersom hon var intraprenadchef. Hon 

svarade bland annat att så länge hon höll budget fick hon arbeta hur hon ville. Karin hade en 

egen teori om varför det kunde vara så, för hon menade att hon inte fick en krona mer att röra 

sig med än de andra cheferna.  

”Jag skulle inte säga att det är oengagerad personal på andra ställen, men att, 

alla gör det naturligtvis inte, men att många känner att det här är liksom lite 

vårat. Att man är mån om att vi ska ha ett bra rykte utåt. För jag tror ju att de 

allra flera vill att vi ska fortsätta att vara en intraprenad”(Karin) 

 

Det skulle kunna vara så att enhetscheferna faktiskt är delaktig i de beslut som tas, men att de 

inte känner sig delaktiga då politikerna inte alltid svara jakande och att de nekande svaren är 

de svar som man minns vilket kanske gör att cheferna lägger ner en idé innan dem ens har fört 

fram den till politikerna eftersom dem ändå tror att dem kommer att få ett nej.  

Vi anser att ha en pressad arbetssituation är en av de största utmaningarna, kopplat till vår 

frågeställning, som en mellanchef ställs inför. Kopplar vi Karins svar till Stefan Morèns 

(1992) teori om att förändringar måste komma inifrån och att man först måste ändra sättet att 

arbeta innan man kan förändra en organisations struktur, med Karins ökade 

handlingsutrymme tror vi, kopplat till vår frågeställning, skulle kunna vara en bidragande 

faktor till hennes framgång i sitt sätt att hantera utmaningen med sin pressade arbetssituation 
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men även jobbet som mellanchef i helhet. Att tyda av hennes svar kunde vi se att hon höll 

budget, hade en välmående arbetsgrupp samt som hon uttrycke; ”Sällan fick orimliga krav”. 

Även Kjerstin Larsson (2008) har tittat på hur förändringar tar sig i uttryck i äldreomsorgen 

och upptäckte att många projekt rann ut i sanden efter ett tag. Hon menade också att de 

förändringar som initierades av mellanchefen var de förändringar som faktiskt lyckades, och 

genom detta bekräftar hon Morèns teori om att förändring ska komma inifrån och inte 

uppifrån (från politikerna).  

I Maria Wolmsjös (2005) studie konstaterade hon att det ställdes höga krav på enhetscheferna 

i äldreomsorgen och av studien framkom det att såväl personal som chefer upplevde en 

pressad arbetssituation. Hon betonade också att det lades mycket ansvar på mellanchefen att 

bland annat hålla budget, men att de inte alltid hade möjlighet att vara delaktiga i beslutet om 

hur man skulle arbeta för att spara pengar. Inte heller i övrigt hade de särskilt mycket att säga 

till om kring de besluten som togs om verksamheterna.  

4.2 Stöd i ledarskapet 

För att ta reda på hur respondenterna hanterade rollen som chef frågade vi dem om vilket stöd 

de hade i sitt ledarskap. Utifrån de svar vi fick från respondenterna så fann vi tre teman. Dessa 

var ”Överordnad”, ”Medarbetare” och ”Personal”. Det finns många tänkbara sätt att hantera 

rollen som chef på, men då vår kunskapsöversikt visade att stöd var en viktig faktor i hur man 

hanterar rollen valde vi att begränsa oss till att endast ställa frågor kring detta. 

Det första temat, ”Överordnad” beskrev Björn då han såg sitt största stöd komma från sin 

överordnande chef. Även Lena kände detta. 

 ”Vi har verksamhetsträffar och sen så ska man ju ha stöd uppifrån,  

vilket jag har” 

Vi tror att det är oerhört viktigt att ha ett bra stöd från sin överordnade chef och från 

politikerna för att mellanchefen ska känna att det finns någon som backar upp denne i ryggen, 

exempelvis då mellanchefen måste ta ett svårt beslut. Detta tror vi kan leda till att 

mellanchefen känner sig tryggare i sin ledarroll och på så sätt kan hantera utmaningen, 

kopplat till frågeställningen, på ett fungerande sätt. Tidigare forskning har även visat att det är 

viktigt att ha stöd från sin överordnande chef, men också hur viktigt det är att ha stöd och tillit 

från politikerna (Larsson, 2008). 

Det andra temat, ”Medarbetare” var det stöd som de flesta ansåg som det viktigaste stödet.  

”vi är ju många som har jobbat ihop ett tag, så vi brukar träffas, 

 gå på afterwork ibland. Vi har ju stöd av varandra[…] och stöd  

av personalkonsulent som man kan koppla in om man vill” (Karin) 

 

Karin ansåg sig inte direkt ha något överordnat chefsstöd, men då hon kände många av de 

andra cheferna i kommunen sedan tidigare ansåg hon sig kunna söka stöd hos dem om 
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behovet fanns. Astrid ansåg sig ha störst stöd av sina andra chefsmedarbetare, och hon ansåg 

att det låg i chefens eget ansvar att söka sig det stöd man är i behov av.  

Lena tillhörde en ledningsgrupp med andra chefer och beskrev att hon hade möte en gång i 

veckan, som de nyligen ändrat till dialogmöten. Hon tyckte att dessa fungerade bra, och hon 

fördrog dialogmöten framför de stora personalmöten då dessa gav mer tid åt reflektion.  

Vi tycker att det är viktigt att kunna ta hjälp av andra medarbetare som faktiskt befinner sig i 

samma position. Mellancheferna kan utbyta erfarenheter med varandra och på så sätt hantera 

de utmaningar som ställs på dem och även utvecklas i sina ledarroller. Även Larsson (2008) 

betonade i sin studie att stödet från medarbetarna kunde vara nyckeln till en välfungerande 

verksamhet.  

Det tredje temat, ”Personal” var något som respondenterna ansåg vara ett viktigt stöd. 

”Jag har ju en hel personalgrupp, och 48 boende, så jag behöver 

aldrig vara ensam överhuvudtaget ”(Karin) 

Karin såg personalen som ett bra stöd, och hon var även ensam med att svara att hon kunde 

känna stöd från de boende också. För att få en verksamhet att flyta på och fungera bra så tror 

vi att stödet från personalen är ett av de viktigaste. Detta eftersom att det är dem som är i 

verksamheterna och som ska utför det jobb som motsvarar de mål som politikerna satt. Även 

här tror vi att mellanchefen ska känna att personalen backar upp denne i ryggen för att kunna 

hantera de utmaningar som ställs på dem, exempelvis då mellanchefen ska lyfta upp ett 

problem eller ett förslag till överordnad chef och politiker. Lika viktigt som personalen känner 

stöd från mellanchefen är stödet från personalen till mellanchefen. 

4.3 Handlingsutrymme 

De tre återkommande teman vi fann kring ämnet handlingsutrymme var ”Kontroll”, ”Medel” 

och ”Lagar”. Det första temat ”Kontroll” var det respondenter som ansåg sig ha men ändå 

inte ha. 

”fast egentligen har man ingen kontroll överhuvudtaget utan det är ju bestämt 

långt uppifrån men oftast så är det chefen som bestämmer och du är ju chef så 

ofta blir det kritik missriktad mot chefen” (Björn)  

”det är svårt att ta ett aktivt beslut som jag tycker, det finns ju alltid riktlinjer 

eller andra chefer, myndigheter som jag måste förhålla mig till då jag tar ett 

beslut”(Lena) ” 

I våra intervjuer visade det sig att Lena upplevde att målen de arbetade efter var diffusa och 

svåra att arbeta med. Björn svarade att han uppfattade sig ha handlingsutrymme. Han kunde 

välja själv ifrån vilken lokal han ville arbeta, om han ville sitta på sitt kontor eller sitta hos 

medarbetarna, samt om han vill ha kontakt via telefon eller liknande. Efter lite betänketid 
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tillade han att han egentligen inte hade särskilt mycket kontroll, utan att mycket bestämdes 

långt ovanför honom. Att det är svårt att ta ett aktivt beslut, att man saknar kontroll tror vi 

tyder på att cheferna har lågt handlingsutrymme, de är alltså begränsade i vilka beslut de kan 

ta. Vi frågade alla cheferna vi intervjuade vad de skulle vilja förändra i sina verksamheter om 

de fick fria händer. Två av respondenterna svarade att de skulle öka bemanningen, den tredje 

att hon skulle öka personalperspektivet och den fjärde att han ville ha kontor geografiskt 

närmare sina anställda för att underlätta kommunikation och liknande. Intraprenadchefen 

svarade i en annan fråga att hon ibland tillfälligt kunde höja bemanningen om behov av detta 

fanns, och detta är något som tyder på att hon har ett ökat handlingsutrymme jämfört med de 

andra cheferna, då de inte hade kunnat göra något liknande utan att få ett godkännande högre 

uppifrån.  Detta ökade handlingsutrymme kan vara en förklaring till varför hennes personal 

mår bättre och varför hon kan hålla budget trott att hon ibland ökar bemanningen. Men det 

kan även bero på andra faktorer 

 Det skulle kunna vara så att våra respondenter upplever att de har låg handlingspotential, 

alltså att deras upplevelser att kunna göra ett bra jobb är relativt lågt. Vi har utgått från Stefan 

Morèns (1992) begrepp handlingsutrymme och handlingspotential då vi analyserat våra 

respondenters handlingsutrymme. Hans studie visade att organisationer som inte hade god 

kontakt med sina verksamheter i slutändan blev motsägelsefulla och att detta minskar 

handlingsutrymmet. Björn upplever sig ha ett handlingsutrymme att agera fritt, men som man 

kan utläsa i Moréns teori om handlingsutrymme så ges det bara utrymme för 

tolkningsmöjligheter inom systemet.  

Tema två, ”Medel” var alla respondenter eniga om att ekonomi och budget i grund och botten 

styr allt. Lena nämner att ”medel alltid går före mål”. I tema tre, ”Lagar” svarade även där 

alla våra respondenter att de inte kände att Socialtjänstlagen påverkade deras förmåga att 

bedriva verksamheten. De menade att Socialtjänstlagen var en ramlag som gav dem ett ganska 

stort handlingsutrymme. Då vi ställde frågor om Socialtjänstlagen svarade alla cheferna 

utifrån ett brukarperspektiv där de menade att Socialtjänstlagen inte är en tvångslag, utan att 

alla insatser är frivilliga. Tyvärr var det ingen som direkt kopplade Socialtjänstlagen till 

personalfrågor, alltså att den kunde försämra villkoren för de som arbetar utifrån lagen. Ingen 

kopplade heller Socialtjänstlagen till budget frågor. Senare i intervjuerna tillade dock vår 

manliga respondent att denne gärna skulle vilja se att verksamheten i framtiden bedrevs av en 

lag mer liknande LSS (Lag om stöd och service). En LSS-lag anser vi skulle ge cheferna fler 

rättigheter, men lagen skulle även föra med sig fler skyldigheter vilket gör att det är 

tveksamhet om handlingsutrymmet skulle öka. 

En lag har alltid en viss påverkan på handlingsutrymmet för en chef, då chefens agerande 

aldrig få gå utanför lagens ramar. Detta skulle kunna vara ett exempel på en 

tolkningsmöjlighet inom ett system (Morèn, 1992), då cheferna får fria händer att agera så 

länge de håller den angivna budgeten och inte bryter lagen. Ingrid Karlssons (2006) studie 

visar på att många enhetschefer blev tvungna att välja mellan att bedriva verksamheten enligt 

etiska riktlinjer utifrån Socialtjänstlagen eller att hålla den angivna budgeten. 
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4.4 Könets betydelse 

Om förutsättningarna skiljer sig åt mellan män och kvinnor i att leda utifrån vår frågeställning 

så fann vi tre teman i respondenternas svar. Dessa var ”Nackdelar”, ”Ojämn fördelning” och 

”Skillnader”. 

”Jag ser idag inga fördelar med mitt kön, snarare tvärtom. Jag vill leva och 

vara en människa och vara den jag är, men det finns ständigt ett medvetande att 

vi värderas olika”(Astrid)  

Det första temat, ”Nackdelar” ser vi i citat ovan att Astrid bara såg nackdelar med att vara 

kvinna. Björn ansåg att det inte fanns några nackdelar med att vara man, utan snarare att det 

var något positivt eftersom han ansågs sig få mer gehör av att vara man. Vidare beskrev han 

vilka fler fördelar han kunde se i att vara man. Han berättade att männen i deras arbetsgrupp 

sällan talade, men när de väl gjorde det brukade kvinnorna lyssna. Han berättade även om en 

gång då en kvinnlig kollega haft problem med en vårdtagare, och att han då följt med som 

stöd åt henne vid ett hembesök. Den kvinnliga chefen hade haft svårt att nå fram, men då han 

själv sagt samma sak hade vårdtagaren accepterat svaret, vilket han trodde berodde på att de 

äldre generationerna hade lättare att se en man som chef än en kvinna. Han reflektion är 

intressant och kan stämma. Men det skulle även kunna vara så att det handlar om personkemi, 

eller att det beror på att brukarna kände sig mer trygga i svaret då de kom från två chefer 

istället för bara en. Så det kan ha att göra med att han är man, men det kan även bero på andra 

faktorer.  

Det andra temat, ”Ojämn fördelning” var något som Lena och Astrid hade starka åsikter om: 

”politikerna har ofta orealistiska förväntningar på vad som ska kunna ske på 

arbetsplatsen och det kan ju bero på att många av dem är män och många män 

har inte jobbat inom äldreomsorgen, varken på golvet eller som medarbetare 

inom chefsposition. De är män och har ingen större insyn i verksamheten om 

vad det innebär att arbeta med äldre eller dementa” (Lena) 

”I en politiskt styrd organisation så är det en förlust att jobba inom skola eller 

vård och omsorg. För på alla övriga håll där det jobbar mest män, där finns det 

mer pengar. Inte frågar man där om arbetskläder, redskap eller om man 

använder sin egen bil i tjänst. Det tar sig även uttryck i löneskillnader och 

arbetsbelastning. De har inte lika mycket personal. En man har oftast lättare att 

få igenom beslut och få sin röst hörd i politiskt styrda organisationer. Det ser 

verkligen så ut”(Astrid) 

Vi vet att kvinnor dominerar såväl i arbetsgrupperna som bland cheferna inom äldreomsorgen 

(Statistiska centralbyrån, 2010) och Lena påpekade att hennes förutsättningar kanske hade sett 

annorlunda ut om hennes medarbetare bestod av 90 % män istället för kvinnor. På vilket sätt 

det hade påverkat sa hon inget om, men det var en tanke hon haft.  
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Astrid nämnde även skillnader då det kom till prioriteringar och pengar som används inom 

mansdominerade kommunala organisationer. Hon ifrågasatte även om det verkligen är 

nödvändigt att satsa på JAS-plan eller fortbildning 4-5 gånger om året på verksamheter så 

som Svevia och Swedavia, då äldreomsorgen under de senaste tio åren helt blivit utan 

fortbildning. Astrid önskar att man kunde se äldreomsorgen på samma sätt och göra mer 

tydliga satsningar där. Hon ville se en jämnare fördelning mellan de resurser som satsas på 

mansdominerade kommunala verksamheter och kvinnodominerade verksamheter, och 

hänvisade till sin utbildning i nationalekonomi då hon beskrev olikheterna i de ekonomiska 

resurserna.  Att verksamheterna har olika mycket resurser tror vi kan bero på att den ena är 

mansdominerande och den andra inte. Men det skulle också kunna bero på andra faktorer, 

såsom hur verksamheten värderas i samhället i stort.  

Det tredje temat, ”skillnader” svarade två av de fyra respondenterna att det fanns skillnader 

mellan könen och att det påverkar chefskapet. 

”Jag ser en stor skillnad mellan män och kvinnor”. (Astrid) 

Karin trodde inte att det hade med könet att göra utan att det är ens personliga egenskaper som 

spelar roll, inte om man är kvinna eller man.  

Detta besvarar vår frågeställning om att förutsättningarna skiljer sig åt för män och kvinnor. 

Det är däremot svårt att veta hur det skiljer sig. Det är även svårt för oss att veta om 

respondenternas uppleveser verkligen grundar sig i deras kön, eller om det har med andra 

faktorer att göra. Det finns både forskning som talar för och mot att kvinnor och mäns sätt att 

leda skiljer sig åt, och i den forskning som visar att det skiljer sig ifrågasätter forskarna om 

det verkligen har med könet i sig att göra. Vi kan konstatera att chefskap ofta förknippas med 

något manligt, vilket försvårar jobbet för en kvinna och i kunskapsöversikten kunde vi läsa 

om hur Thylefors (2007) ifrågasatte om det är mannen som format chefsrollen eller om det är 

chefsrollen som skapat det manliga idealet? Man kan även läsa att män och kvinnor är mer 

lika i sitt sätt att leda än vad man tidigare trott, vilket visar att kvinnan har kompetens, men 

saknar erkännande för detta av allmänheten. Tidigare forskning och våra respondenter är 

överens om att kvinnliga chefer ibland förminskas och nedvärderas.  

4.5 Slutsats 

I vår undersökning ville vi undersöka vad det innebar att vara enhetschef inom 

äldreomsorgen. I bakgrunden tog vi upp att en enhetschefs ansvar var att leda, planera, 

organiserad och kontrollera. De enhetschefer vi intervjuade hade alla olika syn på uppdraget 

och vissa var osäkra på vad uppdraget innebar. Däremot svarade alla cheferna att de ansåg det 

väldigt viktigt att skapa förtroende samt ha tillit hos personalen.  

Maria Wolmesjö (2005) skrev i sin studie att enhetschefer inom äldreomsorgen ofta hade hög 

arbetsbelastning och att både chefer och medarbetare kände sig otillräckliga. Detta kunde vi få 

bekräftat av våra respondenter, som även de upplevde allt för stora personalgrupper och för 

tajt budget.  
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Enhetscheferna som vi intervjuade hade olika stöd i sitt ledarskap. Två av cheferna fann det 

största stödet bland kolleger medan två av dem svarade att de hade stöd från sina egna chefer 

samt att de tillhörde en ledningsgrupp med kontinuerliga möten.  

Våra respondenter svarade att de hade handlingsutrymme, men då vi bad dem beskriva sitt 

handlingsutrymme kunde de inte ge jätte många exempel på detta, utan deras 

handlingsutrymme framstod som relativt snävt.  

Vi kunde se en stor skillnad i att bedriva verksamheten som en intraprenad och som klassisk 

kommunal verksamhet. Chefen inom intraprenad kunde bara se fördelar med att arbeta som 

hon gjorde, och hennes personal mådde bättre och var mer motiverade och hade mindre 

sjukdagar än inom den kommunala verksamheten. Även forskning säger att personal inom 

intraprenader mår bättre och är mindre sjuka. 

Tre av våra respondenter ansåg att det fanns klara skillnader mellan att vara man och kvinna 

och att arbeta som ledare. Vår manliga enhetschef ansåg att det fanns fördelar med att vara 

man och att arbeta som chef, medan de kvinnliga respondenterna bara kunde se nackdelar 

med detta. Den sista enhetschefen hade svårt att sätta sig in i genusperspektivet och ville 

därför inte ge ett klart svar.  
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5. Diskussion 

I detta avslutande kapitel så reflekterar vi över uppsatsen i sin helhet och lägger in våra egna 

värderingar. Vi ger även förslag på fortsatt forskning. 

Äldreomsorgen har under de senaste 20 åren genomgått stora förändringar, och kraven på 

kvalité blir bara högre och högre. Det vi kunde se redan tidigt i processen med vårt arbete var 

att enhetschefer har hög arbetsbelastning och låga resurser. Äldreomsorgen styrs först och 

främst av politiker och lagar, och det vi kunnat se är att dessa inte alltid är till hjälp för 

enhetscheferna utan snarare försvårar arbete för dessa. Respondenterna upplever bland annat 

att de mål som de arbetar efter är diffusa, och att de inte alltid har resurser nog att nå målen 

med. Att politikerna förser verksamheterna med otydliga och ouppnåeliga mål tror vi kan 

bottna i att de har lite, eller ingen insikt i verksamheterna. Men det kan även bero på att det är 

mycket svårt att sätta tydliga mål som ska passa alla verksamheter och att man därför måste 

sätta öppna mål som passar alla. Om det är så att politikera har dålig insikt i verksamheterna 

undrar vi vilket stöd enhetscheferna får av dem, då vi tror det är svårt att stödja något man inte 

känner till. Otydliga mål tror vi även i längden kan bidra till minskad motivation att nå målen.  

I analysen valde vi att ta med Ingrid Karlsson (2006) resultat om att många enhetschefer blev 

tvungna att välja mellan att bedriva verksamheten enligt etiska riktlinjer utifrån 

socialtjänstlagen eller att hålla den angivna budgeten. Våra respondenter menar att de inte blir 

påverkade av socialtjänstlagen, men de säger samtidigt att budget i grund och botten styr allt. 

Ingrid Karlsson kopplade socialtjänstlagen till deras budget, och vi funderar på om det är 

socialtjänstlagen som begränsar äldreomsorgens ekonomi. Socialtjänstlagen (2009/10:116) 

ska tillförsäkra brukare inom äldreomsorgen en skälig levnadsstandard, och frågan är kanske 

då hur mycket en skälig levnadsstandard får kosta? En begränsad ekonomi kan även bottna i 

en allmän dålig ekonomi i kommunen, vilket då skulle betyda att alla kommunala 

verksamheter fick en tajt budget.  

Att ha en mycket snäv budget påverkar även chefernas handlingsutrymme. Det fanns även 

andra svar i intervjuerna som tyder på snävt handlingsutrymme. Vår manliga respondent 

svarade att han uppfattade sig ha handlingsutrymme, men som man kan utläsa i Moréns 

(1992) teori om handlingsutrymme så ges det bara utrymme för tolkningsmöjligheter inom 

systemet. Det vill säga han har möjlighet att välja mellan att sitta på kontor, i 

personalutrymme eller vara tillgänglig över telefon, så hans egentliga handlingsutrymme är 

begränsat till dessa tre valen. Samma chef fortsätter sitt resonemang med att han egentligen 

inte har så väldigt stor kontroll och detta svar är också något som tyder på att chefen har litet 

handlingsutrymme. Om målen är otydliga och svåra att nå och om man är väldigt styrd av 

riktlinjer och dokument tror vi, precis som Morèn, att detta kan påverka chefens motivation 

att arbeta med målen på ett negativt sätt. Men och andra sidan kan man tycka att väldigt 

tydliga mål också minskar på chefens handlingsutrymme, då det i sådana situationer inte 

heller ges utrymme till egna val.  

Under processen av vårt arbete har vårt intresse för intraprenad växt allt mer. De studier vi 

fann om intraprenader visade på en minskad sjukfrånvaro och en ökad delaktighet från 
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medarbetarnas sida (Nutek, 2006). Vår respondent som arbetade inom intraprenad hade även 

hon nästan bara positiva erfarenheter från att arbeta på detta sätt. Vi tror att de renodlade 

kommunala verksamheterna har en del att lära av verksamheterna som är intraprenad. Ökad 

delaktighet från medarbetarna ökar även deras engagemang och minskar deras sjukfrånvaro, 

vilket underlättar arbetet för enhetschefen. Samtidigt tror vi att det måste finnas både 

klassiska kommunala verksamheter och intraprenader, då vi tror att det unika för just 

intraprenader annars skulle tappa sin funktion. Chefen från intraprenaden menade att hon 

sällan blev kontrollerad, så länge hon höll budget. Eftersom man inte hittat något samband 

mellan en chefs personlighet eller egenskaper kopplat till en verksamhets framgång så tror vi 

att det kan vara denna frihet som bidrar till att intraprenad fungerar så bra (Andersen, 2006). 

En teori skulle kunna vara att om alla verksamheter plötsligt blev intraprenader så skulle 

tillsynen av dessa verksamheter öka drastiskt, vilket skulle minska friheten och 

handlingsutrymmet. Men vi vet inte om det skulle få den effekten, utan en omvandling av alla 

verksamheter till intraprenad skulle även kunna få effekten att alla verksamheterna fick ökat 

engagemang och minskad sjukfrånvaro och att inga eller få negativa effekter uppstod.  

Många av våra respondenter nämnde att de upplever att de har en pressad arbetssituation med 

alla de krav och förväntningar som ställs på dem. Den chef som arbetar närmast 

vårdpersonalen hamnar ofta i en kläm-situation mellan sina egna chefer, socialnämndens 

önskemål och vårdpersonalens önskemål. Ofta beskrivs offentligt ledarskap som både 

problemet och lösningen vilket visar på hur svårt det ofta kan vara att ha positionen som 

mellanchef (Wolmesjö, 2005., Karlsson, 2006). Vi tror att denna klämsits är väldigt svår att 

undvika. Det hänvisas båda från böcker (Larsson, 2008) och respondenter att de efterfrågar att 

politiker bör ha en bättre insyn och förståelse för verksamheten, men vi frågar oss om detta är 

praktiskt möjligt. Det skulle vara att föredra att alla politiker någon gång skulle delta i det 

dagliga arbetet tillsammans med omvårdnadspersonalen inom äldreomsorgen så att de fick 

bättre insyn, men fortfarande skulle det vara svårt att hålla denna kunskap färsk. Vi tror att det 

är svårt för en politiker att ta ett beslut om någonting som de egentligen inte har en aning om 

hur det kommer att påverka verksamheten eller om det verkligen är genomförbart ute i 

verksamheterna. Men vi skulle vilja lägga ansvaret att hålla politikerna uppdaterade på 

verksamhetscheferna, och att dessa i sin tur var mer i verksamheterna och hade en bättre 

insyn. För övrigt tror vi att det viktigaste är att enhetscheferna får det stöd de behöver för att 

hantera klämsitsen  

Vi vet att bland enhetschefer inom vård och omsorg är kvinnorna mest framträdande. 

Däremot är männen dominerande på alla andra chefspositioner i de svenska kommunerna. 

Forskning kring just ämnet ledarskap och kön ger oss delad mening eftersom den både talar 

för och emot att kvinnor och män skiljer sig i sitt ledarskap. Det var även delade meningar i 

de svar vi fick från våra respondenter. Två av dem uttryckte stora skillnader medan de andra 

inte tycktes märka av det eller ansåg inte alls att det hade med könet att göra. Detta visar på 

hur komplex frågan om kön är. Vi anser att kön inte har betydelse i själva ledarrollen, men 

däremot har vi kunnat se en skillnad då det kommer till vilka resurser man får och vilken 

arbetsbörda man har. Kvinnor ställs alltså inför en större utmaning då det kommer till 

ekonomi och resurser. Vi stödjer Lenas resonemang om att det höga antalet manliga politiker 
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har en inverkan på det krav som ställs på äldreomsorgen. Men vi tror även att det kan 

påverkas av att äldreomsorgen värderas lågt av allmänheten och att detta kan grunda sig i att 

det är en kvinnodominerad verksamhet. Exempelvis har kvinnliga chefer funnits lika länge 

som välfärdssektorn men istället för att kallas chefer så har kvinnor fått nöja sig med att bli 

kallade resurspersoner, samordnare eller föreståndarinnor (Thylefors, 2006). Vi tror att detta 

inte är unikt just för äldreomsorgen utan finns bland alla kvinnodominerade yrken, kvinnor 

har en lägre status i samhället. 

5.1 Förslag på ytterligare forskning 

Under vår forskningsprocess så intresserade vi oss för Astrids åsikt om att resurserna är 

ojämnt fördelade i mans- och kvinnodominerade kommunala verksamheter. Vi tycker att det 

borde forskas mer på om det verkligen stämmer och varför det i så fall gör det. Beror den 

ojämna fördelningen på könet eller ligger skillnaderna i hur man i samhället prioriterar och 

värdesätter verksamheten? 
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Till intervjupersonerna  
 

Vi är två socionomstudenter vid Umeå Universitet och Institutionen för Socialt arbete som har 

i uppgift att skriva en C-uppsats. Vårt intresseområde är ledarskap och handlingsutrymmen.  

 

 

Viktigt information innan vi inleder: 

• Det preliminärt övergripande syftet är ” Hur mellanchefer ser på sin roll som ledare och hur  

de upplever  sina handlingsutrymmen” 

• Som deltagare i intervjun förblir Du anonym i den slutliga produkten. Geografisk 

ort eller eventuell verksamhet Du deltar i omnämns inte. 

• Det material som samlas in hanteras konfidentiellt. Namn på deltagare förvaras 

inte på samma ställe som nedskriven intervju. Nedskrivna intervjuer 

förvaras i låst kassaskåp. 

• Du har möjlighet att i vilket skede som helst dra Dig ur intervjun. 

• Du har, när intervjun skrivits ut, möjlighet att läsa igenom nedskriven intervjutext, 

tillrättalägga, ta bort eller lägga till text. Fyll i under ”Mina kontaktuppgifter” 

nedan om du vill få intervjun tillskickad och lämna till undertecknad. 

• Intervjuerna kommer att ta ca 30 min. 

• Ur etisk synpunkt viktigt att Du själv aktivt tar ställning till om Du vill delta 

eller inte.    Ja eller Nej? 

• Använder med Din tillåtelse bandspelare. Ja eller Nej? 

 

Underskrift………………………………………………………………………………… 

 

Studenternas kontaktuppgifter: 

Namn: Christina Ahlberg, Jannice Persson 

Tel: 0735616013 /0702228156 

E-post: chah0008@student.umu.se 

Ringa gärna, eller skicka e-post, även om den minsta fundering eller osäkerhet. 

 

Mina kontaktuppgifter: (valfritt) 

Namn: ______________________________ 

Adress:______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

Ja Tack, jag vill få nedskriven intervjutext tillskickad för genomläsning. 
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Bakgrund 
 
1. Hur blev du chef? Rekryteringprocessen  
 
2. vilka arbetsuppgifter har du? 
 
3. Vad är viktigt för dig i din ledarroll? 
 
4. Vad har du för uppdrag som enhetschef? 
 
Hur hanterar man mellanchefs-positionen? 

6. Vilka utmaningar/svårigheter ser du i ledarrollen? 
 
7. Hur upplever du det är att arbeta i en politiskt styrd organisation? 
Fördelar/nackdelar 
 
8.  Hur ser du på de krav som kommer uppifrån? 
 
9. Hur ser du på de krav och förväntningar som kommer nedifrån?  
 
10. Vilket stöd har du i ditt ledarskap? (Nätverk, enhetschefsträffar, reflektionstid mm) 
 
Vilket handlingsutrymme upplever man att man har? 

11.  Hur tänker du kring begreppet handlingsutrymme? Har du själv handlingsutrymme? 

12. Hur påverkar socialtjänstlagen din förmåga att bedriva verksamheten?  
 
13. På vilket sätt styr ekonomin ditt handlingsutrymme? 
 
14. Hur ser du på lagändringen om värdegrund?  
 
Hur skiljer sig förutsättningarna mellan kvinnor och män i att leda? 

15.Vilka fördelar/nackdelar ser du med att vara kvinna/man i en politiskt styrd 
organisation? 
 
16. Vilka svårigheter ser du i din ledarroll som kvinna/man? 

Vad är framtidens ledarskap inom äldre- och handikappomsorgen?  

18. Vilka mål och visioner har ni inom er verksamhet? 
 
19. Hur arbetar ni aktivt för att nå dessa? 
 
20. Upplever du att du har medel nog att nå dessa? 

 

21. Om du fick förändra något utan ekonomiska hinder, vad skulle du förändra? 


