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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att undersöka hur första linjens chefer inom äldre- och 

handikappomsorg upplever krav och förväntningar som ställs på dem och hur deras stöd ser ut 

från verksamheten. Vidare är syftet att få ökad kunskap om vad de gör för att upprätthålla en god 

balans emellan arbetsliv och privatliv.  

 

Undersökningen byggerpå två kvalitativa intervjuer med erfarna första linjens chefer som med 

en kvalitativ innehållsanalys och tematisk ansats sedan bearbetats och tolkats.  

Resultatet visar att dessa chefer upplever höga krav både från sig själva och från 

verksamhetenmed låga förutsättningar till stöd.  

 

Studiens slutsatser är att första linjens chefer har ett komplext arbetsuppdrag när de har 

förväntningar från flera håll såsom, politiker, lagstiftning, arbetsgivare, medarbetare dess brukare 

och anhöriga. Med tanke på arbetets krav och förväntningar har en god fritid visat sig vara 

betydelsefullt för att kunna koppla bort arbetet. Utifrån intervjuerna går det att urskilja strategier 

cheferna använder sig utav. Dessa är andra meningsfulla åtaganden i livet och att med ökad 

arbetslivserfarenhet och ökad självmedvetenhet kan en få det lättare att strukturera och planera 

sin tid och får därmed bättre förutsättningar till en god balans mellan arbetsliv och fritid.  
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1.0 Inledning 

Dagens forskning visar att chefs- och ledarskapet är under ständig förändring. Denna förändring 

beror bland annat på en åtstramad budget och att högre krav präglar chefers arbetsuppdrag. Detta 

skapar stress och förvirring hos första linjens chefer när de skall utföra sitt arbetsuppdrag. Vidare 

visar forskning att det är angeläget att chefer och ledare etablerar en högre kunskapsnivå för att 

kunna uppfylla de krav som ställs på deras yrkesroll (Wolmesjö, 2005). Mer fördjupning i detta 

återfinns i studiens forskningsöversikt. Utifrån ovanstående forskning väcks ett intresse för att få 

en djupare förståelse för hur första linjens chefer kan uppleva de krav som ställs i dess yrkesroll 

samt hur dessa kan hanteras.  

Vidare visar forskning vikten av att ha en fungerande fritidför att känna välmående och för att de 

skall kunna uppfylla sitt arbetsuppdrag. Det är viktigt för människor att de själva kan välja hur 

deras fritid skall se ut. Fritid spelar en viktig roll oavsett ålder, kön och arbete för att människan 

skall känna välbefinnande och gemenskap. Utan en fungerande fritid upplever människor en 

svårare och mindre kärleksfull tillvaro vilket påverkar resterande delar i dennes liv (Anderson, 

2010). Ovanstående forskning får oss att fundera kring villkoren att vara chef:Är det möjligt att 

cheferna kan slappna av och umgås med sin familj samt utföra aktiviteter i den utsträckning de 

önskar? Känner dessa människor att tiden inte räcker till eller tycker de att det fungerar bra?Av 

denna anledning är det viktigt att få en djupare förståelse i hur cheferna reflekterar kring deras 

arbetsuppdrag och vad de själva gjort för att skapa harmoni mellan yrke och privatliv för att 

eventuellt synliggöra strategier som kan underlätta för andra att få vetskap om. 

Avslutningsvis är det enligt vår meningoerhörtviktigt att människan och i denna studie första 

linjens chefer får bra förutsättningar för att kunna uppfylla sitt arbetsuppdrag på ett 

tillfredsställande sätt.  Så att de sedan har möjlighet att lägga fokus på sitt privatliv/fritid när 

arbetsdagen är slut. Sammanfattningsvis är studien intresserad av att få en ökad förståelse om 

första linjens chefer anser att de har möjlighet att ha ett välfungerade arbetsliv och privatliv som 

de känner sig tillfredsställda med.  

 

2.0 Syfte 

Syftet med studien är att få en ökad kunskap och förståelse om hur erfarna första linjens chefer 

inom handikapp- och äldreomsorg kan uppleva krav och förväntningar i sin yrkesroll. Vidare är 

syftet att få ökad kunskap och synliggörahur de hanterar spänningsfältet mellan arbetsliv och 

fritid för att skapa en balans samt vilka svårigheter detta kan innebära. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur upplever de intervjuade cheferna de krav och förväntningar som ställs i dess 

yrkesroll och vilket stöd får de av högre chefer för att kunna utföra sitt arbetsuppdrag?  

 Vilka svårigheter finns i förhållande till de förutsättningar dessa chefer har att hantera 

spänningen mellan sitt arbetsuppdrag och sin fritid?  

 Vilka tillvägagångssätt skildras i de intervjuade chefernas berättelser för att balansera 

kraven mellan arbetsliv och fritid?   
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3.0 Definitioner 
De deltagande personerna i studien är enhetschefer inom äldre och handikappomsorgen. Deras 

profession definieras även som första linjens chef, vilket är det begrepp som kommer användas i 

studien. 

3.1 Första linjens chef 

Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) utgörs begreppet första linjens chef inom offentlig 

förvaltning av att en arbetsledare har ett direkt ansvar över verksamheten för biståndsinsatser av 

olika slag. Dessa insatser rör budget inom vissa områden och ett personalansvar för personal 

inom vård- och omsorg. Ibland kan detta chefskap även ha i uppgift att ansvara för 

myndighetsutövning genom att göra en biståndsbedömning över ovanstående insatser 

(Abrahamsson & Andersen, 2005). 

4.0 Avgränsningar 

I detta avsnitt av studien kommer det synliggöras vilka avgränsningar som har gjorts.  

När studien är intresserad av första linjens chefer inom äldre- och handikappomsorgens 

upplevelser över tid är det av vikt för studien att cheferna som intervjuas är erfarna i sin yrkesroll 

och kan berätta om sin tid som nybliven ledare, erfaren ledare och vara redo att prata om deras 

framtid som ledare. Vi är intresserade av hur upplevelserna kan ha förändrats övertid hos dessa 

så av den anledningen har intervjupersonerna som kommer nämnas i studien minst 10 års 

erfarenhet inom sitt respektive verksamhetsområde. Anledningen till att avgränsningen är till 

äldre- och handikappomsorgen och därför inte någon annan verksamhet inom socialt arbete, 

beror på att första linjens chefsposition inom dessa två typer verksamheter har liknande 

förutsättningar och liknande uppdrag samtidigt som det är intressant att få en bredd av hur 

upplevelserna kan skilja sig emellan dessa.  

 

5.0 Kunskapsöversikt och teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel av studien kommer en kunskapsöversiktmed tidigare forskning som berör 

chefsrespektive ledarskap tillsammans med teoretiska utgångspunkter. Att dessa slås ihop under 

samma kapitel beror på att dessa områden flyter samman och gör sig bäst tillsammans istället 

för var för sig.  

5.1 Chefs- respektive ledarskap 

Eftersom vi både nämner chefskap och ledarskap i denna studie vill vi belysa vad ett chefskap 

respektive ledarskap innebär samt vad som skiljer dessa åt. Detta anser vi är relevant för att 

skapa en större klarhet i varför vi använder oss av båda dessa uttryck istället för att enbart 

använda oss av begreppet chefskap. Första linjens chefskapinnebäratt man som arbetsledare 

innehar ett överhängande ansvar för verksamheten och olika typer av biståndsinsatser. Dessa 

biståndsinsatser inbegriper personalansvar, personaladministration, budget samt vård- och 

omsorg. Chefskapet kan även inkluderas av myndighetsutövning i viss mån (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). I personalansvaret ingår en rad enskilda samtal för första linjens chefer såsom 

utvecklingssamtal, lönesamtal och olika typer av svåra samtal såsom varsel och 
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uppsägningssamtal. Vidare beskriver Northouse (2010) att det finns många definitioner om vad 

ett ledarskap är. Själv definierar han ledarskapet som en process där ledarskapet innebär att 

uppfylla gruppens gemensamma mål. Ledarskapet innebär även att ledaren har inflytande och 

påverkan. Betoningen på att ledarskapet är en process innebär att ledaren och de som blir ledda 

är beroende av varandra både på ett interaktivt och ömsesidigt plan. Northouse (2010) 

sammanfattar ledarskapet såhär: ”Ledarskapet är en process genom vilken en individ påverkar 

en grupp individer för att uppnå gemensamma mål” (Northouse, 2010, s.4). 

Wolmesjö (2005) beskriver i sin avhandling att det finns en teoretisk skillnad mellan begreppen 

chefskap och ledarskap:  

Kort kan sägas att chefskap främstrelaterar till en formell position och administrativa funktioner 

medanledarskapfrämst relaterar till ledningsfunktionen. En preliminär iakttagelse är att verksamheten 

betonar chefskapet vid rekrytering men talar om brist på ledarskap då problem uppstår i verksamheten (I 

Wolmesjö, s.16, 2005) 

En första linjens chef bör ha kunskap om hur man ska anpassa sitt ledarskap efter sina 

medarbetares engagemang och skicklighet. En vedertagen modell som presenterades redan på 

1960-talet men som är lika aktuell idag är Paul Herseys och Ken Blanchards modell om 

situationsanpassat ledarskap (Norrman Brandt, 2006). Deras modell handlar om medarbetares 

utveckling och behov i olika steg samt vilken form av ledarskap som stämmer överens med deras 

behov. I stora drag belyser modellen att en omogen medarbetare behöver mycket påverkan och 

stöd från sin chef medan en mogen och etablerad medarbetare behöver mer frihet och behöver få 

uppleva ett delegerat ledarskap. Det som är viktigt att ta med sig är att det inte är någon 

självklarhet att en som arbetat länge för den skull är mogen för mycket delegation och tvärtom 

för en nyanställd. Det är chefens ansvar att se vilket steg medarbetaren befinner sig i och anpassa 

sitt ledarskap efter det (Herseys, Blanchard & Johnson, 1969). 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

Bild 1 – Modell för situationsanpassat ledarskap. Källa: Hersey, Blanchards& Johnson(1969) 

 

5.2 Förutsättningar och villkor för att uppfylla arbetsuppdraget 

Äldre- och handikappomsorgen är exempel på verksamheter som pågår dygnet runt vilket 

innebär stor personalomsättning. Enligt Gerge (2010) innebär detta en maxprestation för 

cheferna där man varje dag har som uppgift att se till att personalen mår bra, och se till att de kan 

bevara ett funktionerat arbete (Gerge, 2010). Även om det finns en uppsjö av olika ledarstilar 

och riktlinjer kring hur en god chef skall vara menar Henrikson och Wennberg (2011) att det 

finns några universella egenskaper en bra chef ska ha.  En chef bör ha en god självkännedom, 
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genom att känna till ens svaga och starka sidor. Detta både för att en chef har så stor påverkan på 

sina medarbetare, samt för att klara av ledarskapet och ha mod att fatta beslut. Via sina 

medarbetare når man de främsta resultaten, speciellt inom äldre- och handikappomsorgen. Så 

genom att nå fram till sina medarbetare och visa ett genuint intresse och engagemang för 

verksamheten kan man få fram deras bästa kapacitet.  Motsatsen, att visa bristande respekt, 

intresse och engagemang för sina medarbetare leder alltid till sänkt motivation och lojalitet hos 

dem (Henrikson & Wennberg, 2011). 

Att få en god uppfattning kring hur första linjens chefer upplever sitt yrke och dess 

förutsättningar och villkor är komplext. Det man kan se generellt är att upplevelsen förändras 

med tiden och med ökad erfarenhet. Åkerblom (2011) menar att unga chefer upplever en konflikt 

mellan ideal och verklighet i dess förutsättningar att föra ett ledarskap. Hennes avhandling visar 

tydliga resultat att unga chefer upplever svårigheter att leva upp till sina egna och andras 

förväntningar som finns på individen i verksamheten, då särskilt konflikthantering För att visa 

hur unga chefer konstruerar ett gott ledarskap presenterar hon fem kategorier som visar de 

övergångar en god chef ska bemästra: 

 Kaos blir ordning 

 Splittring blir helhet 

 Kriser klaras av och organisationen räddas 

 Osäkerhet blir trygghet 

 En antagen utmaning leder till framgång. 

Utifrån dessa kategorier kan man se att unga chefer har en generaliserad bild av bra och bristande 

ledarskap. Att inte klara av kriser och problematiska situationer leder till bristande ledarskap där 

lösningar leder till ett bra ledarskap (Åkerblom, 2011, Sid 168).  

Första linjens chefer inom äldreomsorgen upplever enligt Henrikson och Wennberg (2011) 

liknande krav i sin yrkesroll. I undersökningar har det konstaterats att det ofta ställs många höga 

krav som dessutom är motstridiga. Vilket kan höra ihop med att en första linjens chef har krav på 

sig från flera olika håll såsom politiker, brukare, anhöriga, medarbetare, kollegor, överordnade 

och allmänheten (Henrikson & Wennberg, 2011). Dessa krav försvinner inte med tiden, men 

förmågan att kunna hantera dem på ett bra sätt kan förändras i takt med att erfarenheter byggs 

upp. När man har provat att genomföra utvecklingssamtal, lönesamtal, hanterat konflikter i 

arbetslaget och känner sig hemmastadd på arbetsplatsen finns det goda förutsättningar för att en 

ska uppleva yrket annorlunda enligt Norrman Brandt (2006). Enligt henne är det vanligt att 

chefer ser på sig själva annorlunda med tiden. Man är inte lika rädd för att bli illa omtyckt, och 

vågar ta tag i tuffa konflikter när det behövs. De ser på sin roll som ledare med mer distans till 

sig själv utan att minska på sitt engagemang till skillnad från början då det upplevdes viktigt att 

framstå som snäll och förstående (Norrman Brandt, 2006).  

En förutsättning för att uppleva yrket som första linjens chef givande och utmanande utan att det 

tar över hand menar Henrikson och Wennberg (2011) är stöd från sin chef, när verksamheten är 

en dygnet runt verksamhet som innefattar både brukare, medarbetare och anhöriga. Även 

Norrman Brandt (2006)ser att många chefer är kortlivade i sitt uppdrag och att orsaken till detta 

är höga krav som ofta leder till svårigheter att kombinera en givande fritid med professionen. 
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Karasek och Theorell (1990) har utformat en modell kring de krav som ställs i arbetet kontra ens 

egen kontroll på sitt arbete. Denna modell används idag för att identifiera riskfaktorer för ohälsa 

i arbetet.I stora drag innebär modellen att om man har möjlighet till egen kontroll i arbetet så ger 

det högre möjlighet till god hälsa oavsett om kraven är höga eller låga. Dock är det en 

förutsättning att kraven framstår som tydliga. Motsatsen innebär låg kontroll men med krav i 

olika grad som ses som en riskfaktor för god hälsa(Karasek & Theorell, 1990). Att vara första 

linjens chef innebär som ovan nämnt höga krav, och i första anblick kontroll över sin situation. 

Men utifrån rådande lagstiftning, politiker och ekonomifrågor ses egenkontrollen att påverka sitt 

arbete som låg. Norrman Brandt (2006) ser förutom tydliga krav och hög kontroll även stöd från 

chefer och kollegor som en enormt stark koppling till hur en mår i arbetet. Samt kontinuerlig 

utbildning i ens området. Exempel på positiva effekter av att få stöd från högre chefer är att 

upplevelsen av att klara av att driva problematiska frågor kan kännas tryggare. Handledning kan 

även hjälpa en att se problematiska situationer i sin helhet och därmed är objektiv och kan lättare 

se och ge förslag till lösningar (Norrman Brandt, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Bild 2 – Modell över krav och kontroll. Källa: Karasek & Theorell (1990). 

 

5.3 Förändring av förväntningar och villkor på chefskapet 

Som ovan nämnt i inledningen visar aktuell forskning att chefs- och ledarskapet ständigt 

förändras. Detta beskriver Wolmesjö (2005) i resultatet av sin avhandling som handlar om första 

linjens chefer inom äldre- och handikappomsorgen. Denna förändring beror bland annat på att 

högre krav präglar chefers arbetsuppdrag samt att budgeten minskat. I och med att chefs- och 

ledarskapet är i ständig förändring beskriver undersökningspersonerna attdet är svårt att förstå 

sin roll i verksamheterna vilket i sin tur skapar förvirring och stress när de skall utföra sitt 

arbetsuppdrag. Wolmesjö (2005) påvisar vidare att det är angeläget att chefer och ledare 

etablerar en högre kunskapsnivå för att kunna uppfylla de nya kraven som ställs på deras 

yrkesroll. Diskursen i resultatet belyser att chefer och ledare skall minska fokus på att vara 

kommunikativa ledare där nära relationer till medarbetare är viktiga. Istället skall fokus läggas 

på arbetsmiljöfrågor, ekonomi och personalpolitiska frågor vilket innebär att chefer och ledare 

skall jobba för effektivisering av verksamheterna. Vidare belyser resultaten att problem som 

finns i en verksamhet beror på en bristande ledning. Lösningen på dessa problem är att som 

tidigare nämnt öka ledningens kompetens (Wolmesjö, 2005). 
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5.4 Vikten av en fungerande fritid 

Cooper, Dewe och Driscoll (2001) belyser vikten av att ha en fritid och att fritiden kan användas 

som copingstrategi för att dämpa arbetsrelaterad stress och oro. Det är den höga 

arbetsbelastningen och de krävande arbetsförhållandena i samband med långa arbetsdagar som 

ses som den största källan för stress på arbetet (Cooper et al., 2001). Under den senaste tiden har 

fritiden blivit en viktig faktor för att bearbeta stress som både relaterar till jobbet och privatlivet 

(Zijlstra & Sonnentag, 2006). Fritid brukar delas upp i tre olika grupper: passiv fritid, aktiv fritid 

och social fritid. En passiv fritid innebär att man exempelvis läser böcker eller kollar på tv. 

Vidare innebär aktiv fritid att man exempelvis går ut på promenader eller cyklar. Social fritid 

involverar att man umgås med familj, vänner eller deltar i sociala forum (Caltabiano, 1994; 

Iwasaki et al, 2005). Fritiden kan ses som en skyddande faktor att reducera psykiskohälsa och 

öka graden av välmående. Dessa ovan nämnda exempel bidrar till att individen känner sig 

avkopplad och att de har personlig kontroll samtidigt som dessa aspekter kan avleda individen 

från att tänka på negativa livshändelser och på så sätt kan känna ett välbefinnande (Caldwell, 

2005). Dessa aspekter är viktiga för att individen skall kunna upprätthålla en hälsosam livsstil. 

När människor utsätts för höga krav och hög arbetsbelastning förbrukas individens resurser 

vilket kan leda till att individens humör, välbefinnande och prestation påverkas negativt 

(Sonnentag, 2003).Om man trivs och upplever att man har ett intressant och spännande arbete, är 

det lätt att arbetet tar över hand och man kan känna sig uppslukad tillslut. Norrman Brandt 

(2006) menar att det är vanligt att chefer upplever jobbet som det viktigaste de har i livet. Det är 

deras identitet och ger dem inte bara ekonomisk trygghet utan även deras sociala behov uppfylls 

i arbetet. Det kan finnas en fara med att jobbet blir allt en har, livet kan kännas meningslöst om 

arbetssituationen förändras.Människor behöver balans mellan sina aktuella områden i livet för att 

få förutsättningar att må bra i sig själv. Hon ger som förslag hur man kan göra en indelning av 

livet i form av cirklar i olika storlek beroende på hur mycket tid de upptar. Cirklarna kan bestå av 

ett jag, ettarbete och en social sfär. Syftet med modellen är att man själv ska stanna upp och 

reflektera över hur ens cirklar ser ut, och hur nöjd man upplever denna fördelning. För att kunna 

ge sig själv en chans att förändra detta innan det leder till en ohälsosam balans. Om arbetscirkeln 

blir större blir jag-cirkeln mindre, eftersom dessa påverkas av varandra. Om man upplever att 

arbetscirkeln tar i överhand, kan en åtgärd vara att inte ta med sig arbetsuppgifter hem. Ibland tar 

arbetet upp mycket tid vilket är okej, bara man är medveten om det, och att man försöker ha 

lugnare schema efteråt (Norrman Brandt, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3 – Vår visuella tolkning av cirkelmodellen. Källa: Norrman Brandt (2006). 
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6.0 Metod 

I detta avsnitt kommer studiens metod och tillvägagångssätt att konkretiseras. Vilken roll 

studiens forskare har haft för studien och etiska överväganden kommer att synliggöras, samt hur 

urvalsprocessen sett ut. 

6.1 Datainsamling 

Datainsamling innebär inhämtning av material till sin studie exempelvis observationer, intervjuer 

eller kvalitativa enkäter (Fejes & Thornberg, 2009). I denna studie har datainsamlingen bestått av 

intervjuer från två första linjens chefer. Vi kunde välja ut och skicka ut förförfrågningar till de 

deltagande intervjupersonerna tack vare en bekant relation till dessa. Denna aspekt kommer 

vidröras mer djupgående nedan. De kvalitativa intervjuerna utgick ifrån en intervjuguide som vi 

förberett innan intervjutillfället (se bilaga 1), men i guiden fanns det utrymme för flexibilitet 

beroende på vad den intervjuade berättar (Bryman, 2008).  

6.2 Forskningsprocess och analysmetod 

Enligt Bryman (2008) så har kvalitativa undersökningar specifika viktiga steg som vi valt att 

arbeta utefter i vår studie. Dessa steg illustrerar forskningsprocessens gång vilka kommer 

redovisas nedan för att synliggöra hur denna studie har utformats. Steg 1 har sin utgångspunkt i 

generella frågeställningar kring ens forskningsidé som på inget sätt är statiska utan tvärtom 

förväntas redigeras eftersom. I steg 2 och 3 gör man som forskare val av relevanta 

undersökningspersoner och platser som ska ingå i studien, samt samlar in relevant data för 

studien. I steg 4 tolkar man forskningens data för att sedan i steg 5 genomföra begreppsligt och 

teoretiskt arbete, vilket tillsammans utgör studiens resultat. Det sista steget i forskningsprocessen 

enligt Bryman (2008) är steg 6, formulering av forskningsrapporten där resultat och slutsatser 

blir synliga för läsaren som i denna rapport återfinns i 7.2 resultat.Brymans utgångspunkter har 

varit en ledstjärna i denna studie även om arbetets gång inte varit lika linjär som stegen kan ge 

sken av. Idén till studien har legat i våra tankar under en längre tid på grund av egocentriska skäl 

när det hos oss båda föreligger ett starkt intresse att med tiden arbeta som första linjens chefer. 

Efter att studiens generella frågeställningar var fastslagna bestämdes undersökningspersoner 

snabbt och förfrågningar skickades ut via mejl. Båda intervjuerna skedde i samtalsrum på 

respektive arbetsplatsutifrån deras önskan. Vi gav dem möjlighet att bestämma plats för att 

möjliggöra att undersökningspersonerna skulle bli så bekväma som möjligt i intervjusituationen 

(se bilaga 2). Materialet från intervjuerna är vår utgångspunkt eftersom de är kärnan i studien, för 

att sedan jämföra dem med aktuell forskning för att på så sätt få en helhetsbild. 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi ansett att en kvalitativ innehållsanalys 

med en tematisk ansats har lämpat sig bäst. Bryman (2008) beskriver att kvalitativ 

innehållsanalys är i princip det vanligaste tillvägagångssättet när man som forskare skall 

analysera det insamlade datamaterialet. Vidare innebär kvalitativ innehållanalys att forskaren 

söker efter teman som skall illustrera vad som står i datamaterialet. Dessa teman förklaras 

exempelvis med korta citat från exempelvis intervjumaterialet (Bryman, 2008). För att vi skulle 

kunna skapa dessa teman så valde vi att använda oss av en tematisk ansats. Vidare i 

tolkningsarbetet har vi arbetat efter en tematisk ansats för att få fram dessa teman som hjälper 

oss att redovisa resultatet. Wigg (2009) beskriver att en tematisk ansats innebär att man fokuserar 
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på innehållet i en intervju och utifrån detta identifierar teman. Dessa teman skall vara 

gemensamma för olika berättelser för att forskaren sedan skall kunna plocka ut innehåll från 

berättelserna och skriva samman dem (Wigg, 2009). Denna typ av tillvägagångssätt innebär att 

forskaren skall skapa ett ramverk för att kunna utföra den tematiska analysen. Ramverket består 

av ett tankesätt för hur man skall hantera materialet samt skapa teman och bearbeta de kvalitativa 

data som insamlats (Bryman, 2008). Vi kan se att vi hade fått en mer komplex bild av första 

linjens chefer och en annan dynamik i vårt material om studien hade haft fler deltagande 

intervjupersoner men nu förföll det sig att deltagandet består av två chefer när studien fick ett 

bortfall. Vidare valde att göra en kvalitativ innehållsanalys med en tematisk ansats eftersom vi är 

intresserade av att få ta del av andra människors berättelser kring chefsrollen samt ledarskapet 

och på så vis skapa oss en djupare förståelse och kunskap om hur de ser på detta. Vi finner det 

intressant att beskåda andramänniskors subjektiva upplevelser av händelser i deras liv, eftersom 

varje erfarenhet är unik i sig själv. I studiens inledningsfas bestämde vi att det var nödvändigt att 

bygga studien på kvalitativa intervjuer från erfarna första linjens chefer när de kan ge oss en mer 

komplex bild av förhållandet till ens arbetsliv och detta kopplat till ens privatliv än vad en 

litteraturstudie eller enkätstudie kunde ge oss. Om vi exempelvis hade använt oss av en 

enkätbyggd resultatdel hade vi troligen förvisso kunnat nå ut till fler första linjens chefer men att 

studien troligen fått ett avstånd till intervjupersonerna. Genom att arbeta utifrån detta tror vi oss 

kunna få en närhet till fältets förutsättningar genom att höra vad dessa chefer beskriver. 

Efter att vi hade transkriberat texterna sållade vi fram relevant material som matchade studiens 

frågeställningar i enlighet med Bryman (2008) som anser att det i transkriberingen är viktigt att 

ta tillvara på all information så att ingenting går förlorat när forskaren sedan skall börja med sin 

analys. Inspelade intervjuer skall transkriberas till text vilket är en tidskrävande process men 

ändå en avgörande aspekt för studiens utformning och innehåll (Bryman, 2008). Detta gjorde vi 

genom att först göra om de inspelade intervjuerna till text, sedan satt vi med de utskrivna 

transkriberingarna och gjorde färgkoder så att det sedan skulle bli lätt för oss att hitta igen det 

som var relevant för studien. I och med att vi valde att fördjupa oss i varandras texter också så 

fick en liten inblick i hur komplext det blir att arbeta ju fler intervjuer man skall granska. Efter 

att vi hade skapat färgkoder av materialet och fört samman texterna började vi att besvara våra 

frågeställningar med hjälp av de teman som vi skapat utifrån intervjupersonernas utsagorvilket är 

i enighet med Wiggs (2009) tematiska ansats. Totalt bildade vi tre kategorier och sammanlagt 

åtta underliggande teman som utgör underlaget för vår redovisning av resultatet (se vidare, 7.2). I 

bilaga 3 återfinns ett exempel på hur kodningsarbetet har gått till, och hur vi sedan skapat 

matchande rubriker och teman (se vidare bilaga 3).   

6.3 Forskarens roll 

Enligt Fejes och Thornberg (2009) är det viktigt att belysa forskarens relation till det som 

studeras. Inom kvantitativ forskning är det lättare för forskaren att vara objektiv när denne skall 

återge och beskriva verkligheten till skillnad från kvalitativ forskning. Detta eftersom forskare 

inom kvalitativ ansats blir en central del i analysprocessen, då dennes erfarenheter och bakgrund 

spelar roll för hur analysprocessen kommer att se ut. Om forskarens uppgift är att skapa 

kategorier utifrån datamaterialet kan detta se annorlunda ut beroende på vem forskaren är och 

vilken bakgrund forskaren har som exempelvis, vilken kunskap denne har och hur denne tolkar 
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datamaterialet. På så vis skapas en speciell relation mellan forskaren och det som skall studeras 

vilket är viktigt att ha i åtanke när man utformar analysen. Forskaren skapar analysen i 

interaktion med sin subjektivitet eftersom denne inte har en otolkad tillgång till den faktiska 

verkligheten (Fejes & Thornberg, 2009). Detta innebär att vi som forskare blir medskapare i 

framförandet av berättelsen i samband med att vi intervjuar cheferna och på så vis är vi inte 

värdeneutrala i denna situation. I intervjusituationerna har vi författare delat upp oss och 

intervjuat varsin chef samt genomfört transkribering på den intervju man genomförde. Detta för 

att återlikna en samtalssituation utan de maktaspekter som vi tänker kan uppstå om vi båda skulle 

närvara vid intervjuerna där en person blir intervjuad. 

I och med att forskaren har makt och samtidigt ett ansvar i förhållande till studiedeltagare, 

insamling av material och utformning av analys är det viktigt att ha detta i åtanke när man 

forskar. Vidare är det viktigt som forskare att värna om studiedeltagarna så att inte deltagarna 

skall känna sig tvingade att agera på ett speciellt sätt för att behaga forskaren eller att 

studiedeltagarnas integritet skall påverkas. Detta innebär att forskaren måste reflektera över 

forskningsetik och forskaretik för att försäkra sig om att man utför studien på ett korrekt sätt. 

Med forskningsetik menas hur forskaren behandlar forskningsdeltagarna under hela 

studieprocessen och forskaretik innebär ansvaret forskaren har gentemot det som studeras 

(Kalman & Lövgren, 2012). Mer om studiens etiska överväganden se nedan 6.4. Vi tänker att 

man som forskare kan minska dessa maktaspekter genom att reflektera över hur ens val och 

uppträdande påverkar studien och dess deltagare. 

 

6.4 Etik 

Innan vi bestämde oss för hur vi skulle finna våra intervjupersoner till denna studie, övervägde vi 

vilka etiska dilemman vi skulle kunna ställas inför. I och med att vi ville intervjua personer som 

vi är bekanta med, reflekterade vi mycket kring vilka konsekvenser detta kunde ge. Det fanns en 

medvetenhet om att dessa personer skulle kunna känna att de är i en beroendeställning till oss 

som intervjuare. Vi tänkte att det även fanns en risk att de skulle känna sig tvungna att svara på 

frågororna på ett visst sätt eftersom det finns en relation emellan oss parter, vilket kan 

återkopplas till Kalman & Lövgren (2012) om vikten av forsknings- och forskaretik. På så vis 

tänker vi att kommunikationen mellan oss som forskare och studiedeltagarna blir väldigt viktig 

att ha i åtanke för att kunna minska risken för etiska dilemman. Enligt Hanssen & Rokenes 

(2007) innebär kommunikation att man framför ett budskap. En kommunikationsprocess kan se 

olika ut beroende på hur samspelet eller relationen sett ut tidigare och hur denna har utvecklats 

(Hanssen & Rokenes, 2007). I och med det Hanssen och Rokenes (2007) berättar om 

kommunikation tänkte vi att det kan vara en fördel att intervjua någon man är bekant med. Detta 

eftersom att det finns en större trygghet mellan intervjuare och intervjuperson än om man 

intervjuar någon helt okänd. På så vis kan det vara lättare att skapa en god kommunikation då 

intervjupersonerna kan känna mer förtroende för oss och på så vis blir det lättare för dem att dela 

med sig av deras berättelser.  

När vi fortsättningsvis skulle försäkra oss om att det utvalda intervjupersonerna samtyckte till att 

vara med i studien skickade vi ut ett informationsbrev (se bilaga 2) i och med den första 

kontakten med dessa chefer. Det vi återgav var studiens syfte och nyttan med vår forskning samt 
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vad det skulle medföra för dem att vara deltagare. Vi gav en försäkran om att vi kommer 

behandla deltagarnas uppgifter med största försiktighet och att deras utsagor inte kommer kunna 

härleda till dem som person samt att materialet vi samlar in endast kommer användas till denna 

studie och ingenting annat. Vidare i den fysiska träffen återgavs informationen igen för att 

garantera ett samförstånd.  Detta i enighet med Bryman (2008) som redogör för de 

grundläggande etiska principerna vilka är aktuella för vår forskning, att forskningen ska vara 

uppbyggt på frivilligt deltagande, okränkbarhet, anonymitet och konfidentialitet. I och med detta 

har vi fingerat intervjupersonernas namn i presentationen av intervjupersonerna samt i samband 

med redovisningen av resultatet. Detta för att försäkra oss om att personuppgifter inte skall 

kunna röjas till obehöriga. 

6.5 Urvalsmetod och generalisering 

Vi har valt att använda oss av ett bekvämlighetsurval i denna studie. Enligt Bryman (2008) 

består ett bekvämlighetsurval av personer som forskaren själv har valt ut. Ett sådant urval ger på 

så vis med stor säkerhet en hög svarsfrekvens och en minskad risk för bortfall. Sådana resultat 

blir dock omöjliga att generalisera eftersom det inte går att beskriva var detta stickprov är 

representativt. Eftersom resultaten blir svåra att generalisera kan dessa inte ses som ett slutgiltigt 

resultat. Det betyder däremot inte att man aldrig bör använda sig av bekvämlighetsurval eftersom 

sådana resultat kan leda till kopplingar mellan resultat som redan existerar, eller bereda väg för 

ytterligare forskning inom ämnet. Det är även bra att använda denna urvalsmetod om forskaren 

anser att denne har en chans att samla in information från ett urval av respondenter som denne 

inte vill gå miste om (Bryman, 2008). Anledningen till att vi valde ett bekvämlighetsurval är för 

att studien inte har som intention att skapa en generaliserbarhet med de svar som våra 

intervjupersoner ger, utan som återges i syftet är intentionen att skapa en vidare förståelse för hur 

första linjens chefer hanterar sin yrkesroll i förhållande till sitt privatliv. Vi tänker oss att varje 

människas berättelser och upplevelser av detta fenomen kommer att vara unika och det går inte 

att säga att någon berättelse är mer sann än någon annan. Denna typ av urval är även relativt 

tidseffektiv och billig eftersom vi i förväg vet vilka som kan kontaktas, och har varit en fördel i 

en studie som är tidspressad. Vidare kan man genom denna typ av urval minska risken för 

bortfall. Däremot är vi medvetna om att alla chefer i de berörda verksamheterna inte har lika stor 

möjlighet att få vara med i vår studie och att detta kan ge konsekvenser. Dessa aspekter kommer 

vi givetvis att behandla i uppsatsen och vi kommer även att beröra fördelar och nackdelar med de 

val som vi har gjort under processen. 

 

6.6 Urval och bortfall 

Vår intention var att bygga denna studie på intervjuer från 3 första linjens chefer som valdes ut 

med hjälp av ett bekvämlighetsurval. När vi hade handplockat tre första linjens chefer som är 

verksamma i två städer i mellersta Norrland, skickade vi ut en intresseanmälan till dem via mejl. 

Två av tre svarade att de var villiga att ställa upp i studien vilket medförde att vi fick ett 

individbortfall (Bryman, 2008). Detta bortfall tror vi fick betydande konsekvenser för denna 

studie, av den anledningen att det är svårt att skapa en dynamik och få en mer djupgående bild av 

vårt studerande fenomen med endast två deltagande personer. Detta kommer belysas och 

konkretiseras närmare i studiens resultat- och diskussionsdel. 
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6.7 Studiens tillförlitlighet 

I kvalitativ forskning mäter en studiens tillförlitlighet utifrån fyra delkriterier. Dessa är 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Att uppnå 

trovärdighet i en studie innebär att forskaren ska ha fått bekräftelse av deltagande personer att 

man uppfattat deras verklighet på rätt sätt (Bryman, 2008). Vår studie har baserats på kvalitativa 

intervjuer som efteråt transkriberades ord för ord. Vi kan se ett syfte med att efter transkribering 

sökt bekräftelse från de deltagande om vi uppfattat dem rätt och att de på så sätt får möjlighet att 

godkänna materialet, dock var detta inte möjligt på grund av tidsbrist. För att läsaren ska uppleva 

vår studie som pålitlig finns det återgett en noggrann redogörelse av forskningsprocessen i 

kapitel 6.2. Att ha följt vedertagna steg i vår forskningsprocess leder till minskade risker vad 

gäller kvalité i studien och dess analys. Enligt Thornberg och Fejes (2009) finns det en risk att 

kvalitén på analysen blir försämrad om forskaren inte har ett reflexivt förhållningssätt. 

Exempelvis på sådant som kan riskera kvalitén på analysen är tillgång till informanter eller att 

forskaren är för självsäker i sina slutsatser (Thornberg & Fejes, 2009). Ovan finns det nämnt om 

våra reflektioner kring få deltagare i studien och vad detta troligen har inneburit i studien.  

Utifrån detta anser vi oss ha gett goda förutsättningar för att studien ska uppfattas som pålitlig. 

För att ge studien en möjlighet till överförbarhet till andra miljöer har vi i både teoretiska 

utgångspunkter och i resultatdelen gett fylliga beskrivningar av intervjupersonernas kontext av 

arbetsmiljö, förutsättningar och villkor. Det sista kriteriet Bryman (2008) nämner för att uppfylla 

god kvalité är som ovan nämnt att kunna styrka och konfirmera vilket innebär att forskaren inte 

lägger in personliga värderingar eller teoretiska inriktningar påverkat slutsatsen av resultatet. 

Detta ges i uttryck i vår diskussion där vi strävar i att minska subjektiviteten i vår bedömning av 

det vi sett och vår slutsats.  

6.8 Ansvarsfördelning 

Camilla: Layout, inledning, syfte och frågeställningar, definitioner, överväganden inför val av 

intervjupersoner, val av intervjupersoner, urvalsmetod, 5.3 ”Förändring av villkor”, 5.4”Vikten 

av en fungerande fritid”, presentation av intervjuperson 2, intervjuat en person och transkriberat 

text, informationsbrev. Resultat och analysdel: ”Krav, förväntningar och stöd.” 

 

Elin: Sammanfattning, etik, forskarens roll, avgränsningar, metod, 5.2 ”Förutsättningar och 

villkor”, studiens tillförlitlighet, presentation av intervjuperson 1, intervjuat en person och 

transkriberat texten, metatexter, referenser, slutgiltig korrigering av språk och text. Resultat och 

analysdel: ”Strategier att balansera arbetsliv och privatliv” samt ”Analys kring svårigheter att 

hantera spännfält”. 

 

Övriga delar har vi suttit tillsammans med. Redovisningen av resultatet och analysen har 

skettbåde enskilt och tillsammans. Det är svårt att renodlat särskilja på vem som gjort vad under 

analysen eftersom vi jobbade så mycket tillsammans även fast vi till viss del delade upp dessa 

delar. Vi har varit delaktiga i alla delar av uppsatsen, särskilt resultat och analyskapitlet.  
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7.0 Resultat och analys 
I detta avsnitt kommer en presentation av studiens deltagare som ger en inblick i deras 

bakgrund, livssituation och dess nuvarande arbetsuppdrag. Följt av studiens resultat- och 

analysdel.  

7.1 Presentation av intervjupersoner 

Presentation av Anna 

Anna är en första linjens och hon har under 15 år axlat denna roll även om hon har pendlat 

mellan olika äldreboenden. När jag träffar Anna för en intervju är hon relativt nyanställd på det 

boende hon är på nu. Även om Anna har arbetat inom äldreomsorgen under denna period var det 

aldrig ett aktivt val för henne att arbeta i denna verksamhet. Det var tack vare ett korttidsvikariat 

under en sommar när hon var nyutbildad statsvetare som hon kom in i verksamheten. Intresset av 

att leda och styrning har dock alltid funnits då Anna är väldigt intresserad av hur beslut kan 

påverka hur en organisation fungerar. Anna ansvarar för 40 medarbetare men med vikarier och 

praktikanter når siffran mot 80 medarbetare, detta innebär i hennes fall ca 40 brukare. Anna 

beskriver sina arbetsuppgifter som att de har blivit allt fler med tiden. De områden man ska 

ansvara för blir allt större när det gäller personal vilket innebär allt mer administration med 

anställningar och vikariat, flextider och frånvaro samt rehabiliteringsfrågor och 

rehabiliteringsärenden enligt Anna. Arbetet innebär ansvar över brukare och anhöriga, speciellt 

vid in- och utflyttningar behövs det mycket stöttning och insatser från enhetschefen gentemot 

personal, brukare och anhöriga och andra samordnare insatser. Anna har även ett ekonomiskt 

ansvar att följa upp budget och se till att verksamheten har rätt resurser vilket innebär att hon 

måste vara uppdaterad på brukarnas behov för att kunna bedöma vilka resurser som behövs. 

 

Presentation av Lina 

Lina är en första linjens chef inom handikappomsorgen som även har grenar inom 

socialpsykiatrin i en stad i mellersta Norrland. Denna kvinna har varit verksam som chef inom 

detta yrke i 13år. Innan hon valde att bli chef inom handikappomsorgen har hon jobbat som 

undersköterska under många år. Hennes arbetsuppgifter består idag av att bland annat att lägga 

budget, rekrytera personal, dokumentera, utföra genomförandeplaner och arbetsplatsträffar. Lina 

ansvarar även över personalens samt brukarnas välmående och säkerhet. I och med detta ingår 

det även i hennes arbetsuppdrag att samverka med högre chefer, psykiatrin, polis, sjukvård och 

försäkringskassa. Lina beskriver att det ställs allt högre krav på arbetsrollen då arbetsuppdraget 

bland annat har fått betydligt mer administrativa sysslor såsom att exempelvis dokumentera.  

Lina ansvarar över fem boenden, vilket resulterar i ca 35 personal och ca 40 brukare.  Det var 

ingen självklarhet för Lina att hon skulle göra karriär som första linjens chef. Hon började som 

undersköterska och fick sedan ett vikariaterbjudande som första linjens chef inom äldreomsorgen 

år 2001. Där stannade hon som chef till år 2005 då hon bytte från äldre- till handikappomsorg 

där hon är chef än idag. Från och med att Lina blev vikarierande chef har hon upptäckt en 

passion för det hon gör och hon kan inte se sig själv på någon annan position än där hon är idag. 

Hon brinner för sitt arbete och är väldigt intresserad av ledarskap och grupprocesser. 
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7.2 Redogörelse av resultat 

Vi har valt att redogöra våra resultat genom att koppla informationen från vårt datamaterial till 

studiens frågeställningar. Utifrån intervjuerna har vi bildat teman som vi anser knyter samman 

det intervjupersonerna belyser till våra frågeställningar. Dessa teman kommer vi att 

vidareutveckla under varje rubrik nedan.  

Krav, förväntningar och stöd 

Vår första frågeställning vidrör hur cheferna upplever de krav och förväntningar som ställs i 

deras yrkesroll och vilket stöd de får av högre chefer för att kunna utföra sitt arbetsuppdrag. 

Under denna rubrik kommer vi med hjälp av olika teman att redogöra för kraven som cheferna 

har på sig själva, kraven som organisationen och högre chefer kräver samt avslutningsvis vilket 

stöd cheferna får av högre chefer. Dessa teman har vi döpt till: 

- Organisatoriska krav och förväntningar 

- Egna krav och förväntningar 

- Stöd 

Organisatoriska krav och förväntningar  

Under intervjuerna lyfte Anna och Lina fram att det finns många krav och förväntningar som 

organisationen ställer på dem när de skall utföra sitt arbetsuppdrag. Annas beskrivning av dagens 

krav och förväntningar som organisationen ställer på henne berättar hon såhär:  

Det är oerhört mycket som ska följas och administreras så jag tycker ibland att det är lite svårt att 

ha en överblick över allting och vart stoppar jag det här för att lätt kunna ta fram och ha koll. Det 

börjar vara mycket nu, så mycket detaljer, vi börjar vara så duktiga i Sverige på att det ta hand om 

våra gamla. Och jag gillar det ju men ibland blir det så mycket information att man inte vet vad 

man ska göra av det. Det här är ju nått nytt som har uppkommit bara de senaste tio åren är det stor 

skillnad. Man kan säga att det blir bättre för brukarna men svårare för personalen.  

Anna beskriver vidare att kraven från sina chefer om att hålla budgeten är en av de viktigaste 

delarna i hennes arbetsuppdrag, vilket även Lina belyser i sin intervju. De krav och förväntningar 

som Lina upplever utifrån har framförallt legat inom problemlösning samt i enlighet med Annas 

upplevelse att man själv ska veta vilka krav som ställs på en som första linjens chef. Vidare 

beskriver Lina situationen kring de krav och förväntningar som organisationen har såhär:  

De krav och de förväntningar som man ofta känner av är att man skall lösa specifika problem på 

avdelningar, såsom konflikter, brukarhantering osv. men att man inte alltid får de förutsättningarna 

för att kunna lösa dem. Det är väl inte alltid uttalade förväntningar då man får höra vad man ska 

klara av, eller vad man ska göra utan det får man liksom lista ut själv. Gör man fel så får man veta 

det snabbt både från sin arbetsgivare, fack och dom som var berörd.  

Båda cheferna upplever att dessa krav och förväntningar har förändrats över tid från att de var 

nyblivna chefer till idag. Detta tänker vi är viktigt att belysa i korta drag för att få en ökad 

förståelse kring varför, och hur cheferna upplever de krav och förväntningar som de ser ut idag. 

Vi upplever det som att både Anna och Lina upplevde sin första tid som första linjens chef som 

utmanande men även överväldigande tack vare de höga kraven som organisationen ställde på 

dem.  Anna beskriver tiden som ”En hemsk situation” där hon upplevde förväntningarna såsom: 

”Miljarders med vikarieanskaffning och att släcka bränder hela tiden. Och ständigt var det 

ekonomiska nerdragningar”. Samtidigt hade Anna en fritid som slukade mycket energi med stor 
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familj och en husrenovering. Vi uppfattar hennes känsla som att arbetet aldrig tog slut och att 

hon därmed aldrig kunde stanna upp och njuta av sitt uppdrag. Samtidigt som hon hade klart för 

sig att: ”Mina prestationer måste synas, och så är det nu också ”.  

Deras resonemang kring de förväntningar och krav som organisationen ställer på dem är att trots 

att de fått en ökad erfarenhet med åren så blir det inte enklare att matcha de krav som deras 

chefer ställer eftersom att dessa ständigt ökar och förändras. Vi kan även se i materialet att båda 

är otroligt måna om att vara ute bland personal och brukare för att finnas till hands, men att de 

med tiden har blivit mer bundna till kontoret vilket upplevs som fel fokus för dem. Anna 

förklarade detta på följande sätt:  

Och det blir ju konflikt för mig, eftersom arbetet kräver av mig att jag ska sitta så mycket med 

schemaläggning och knappa och rätta flextider och sådant där, då får jag som, jag har ju jätte dåligt 

tålamod när det gäller sådant där, det operativa. Som jag inte tycker att jag behöver göra. Jag gör 

så mycket mer nytta när jag får vara med människor. 

 Innebörden i detta blir enligt oss att äldre- och handikappomsorgen är under en ständig 

utveckling vilket även innebär kontinuerliga förändringar i verksamheten som skapar utmaningar 

i första hand för cheferna, när de ska implementera detta hos sina medarbetare. Dessa chefer 

beskriver ökningen av dessa krav och förväntningar som att de måste bli allt mer effektiv i sitt 

arbetsuppdrag. Organisationen ställer även höga krav på att cheferna skall vara inlästa på 

lagstiftningen samt att de skall kunna utbilda sin personal inom exempelvis dokumentation. I och 

med Anna och Linas utsagor uppfattarvi det som om huvudfokus har flyttas från att arbeta nära 

personalen mer som ledare till att fokusera mer på administrativa sysslor och att värna om den 

åtstramade budgeten utifrån ett chefskap. 

Egna krav och förväntningar  

Som ovan nämnt uttryckte Anna sin första tid som chef som att det var en hemsk situation, men 

att hon utifrån de krav och förväntningar hon ställde på sig själv och viljan att få arbetet att 

fungera hittade hon taktiker att få det hanterbart. Det gemensamma hos både Anna och Lina är 

att båda har en stark vilja att lyckas i sitt uppdrag och jobbar hårt för att upprätthålla sina 

karriärer. Under intervjun beskrev Anna att det är viktigt för henne att få en god kontakt med 

personalen, för att hon skall känna att hon är en bra chef. Anna beskriver även att hon har en 

tydlig förväntning på sig självangående att ha en skarp överblick kring hur verksamheten sköts. 

Hon beskriver vidare att hon ställer höga krav på sig själv vad gäller att ha ordning och reda samt 

att hon vill fungera som en informatör till sina medarbetare: ”För att kunna ta fram och ha koll å 

informera vidare och kommunicera med andra”.  

Linas utgångspunkt och de krav och förväntningar hon har på sig själv, bottnar enligt henne i 

grunden av sin egen bakgrund som undersköterska. Utifrån egna erfarenheter om bra och 

bristande ledarskap har hon medvetet och omedvetet lagt värderingar kring hur hon skull bete sig 

som chef:  

Så tack vare detta blandade jag nog ihop tidigare erfarenheter och gjorde en egen figur över hur jag 

vill vara som enhetschef. Men jag tror återigen att det viktigaste kraven på mig själv är att vara 

närvarande och kunna svara på frågor och kan jag inte svara så tar jag reda på det och kom 

tillbaka. Jag var på plats oavsett om jag kunde påverka så mycket eller inte.  
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Både Anna och Lina har som vi tidigare nämnt har valt att lägga stort fokus på att få en god 

kontakt med personalen både på gruppnivå och på individnivå för att de skall vara nöjd med sitt 

arbete.  Lina anser att det viktigaste för henne är att finnas till för personalen. Hon beskriver sin 

personal som: ”Proffs på hantverket, eftersom att det är dem som jobbar närmast brukaren” men 

att hon ändå vill vara insatt i vad som händer runt omkring och vara beredd på att kunna ge 

personalen stöd när de behöver det.  

 

Vi uppfattar deras utsagor som lika varandra i det avseende att båda uppfattas som väldigt måna 

och intresserade av deras medarbetare när det är där de valt att lägga fokus i intervjun.  Samt att 

det för dem är avgörande att få vara nära sin personal för att kunna uppleva att de gör ett bra 

jobb. Lina beskriver vidare att på vissa av hennes enheter så finns det infekterade arbetsgrupper 

vilket leder till att hennes krav och förväntningar på att finnas till för personalen är ännu högre 

just nu. Lina beskriver att hon i dessa tider väljer att stålsätta sig och lägger sina egna känslor åt 

sidan för att kunna vara en närvarande chef för hennes personal. Hon beskriver dessa krav på sig 

själv på följande sätt:   

Det är väldigt viktigt att vara närvarande och jag väljer i dessa tider att stålsätta mig så att jag kan 

svara på deras frågor och bara finnas där för dem och lyssna. Det är viktigt för mig. Liksom att 

bara lyssna på att dem som mår skitdåligt eller försöka svara på deras frågor.  

Andra hjälpmedel som återfanns i berättelserna för att de skulle hitta en lösning för att klara av 

de höga krav de upplever så de kan känna ett välmående på sitt arbete är exempelvis Annas 

utsaga om en genomförandeplan. Denna plan innehåller tydliga rubriker i dagordningen för allt 

hon skall göra samt: ”En modell som innehåller vision och mål och det vi har att förhålla oss 

till.” Av Annas utsaga får vi upplevelsen av att hon är extremt fokuserad och att hon har god 

uppfattning kring hur hon skall gå tillväga för att få en röd tråd i sitt arbete. Anna har även en 

klar målbild kring vad som krävs: ”Men för mig är målet att jag får personalen att trivas och 

kännas trygg, att det finns en stabilitet, då minskar sjukskrivningsantalet också”.  

 

Stöd 

Stödet från Anna och Linas chefer har sett väldigt olika ut dem emellan under deras tid som 

första linjens chefer. I början av Linas karriär upplevde hon stödet framförallt från sina mentorer 

som väldigt starkt. Från dem kunde hon få mycket råd och information i hur hon skulle lösa 

problem och vad som förväntades att hon skulle klara av att lösa själv. Lina berättar vidare att 

hon tror att det var tack vare att hon redan innan hon tillsattes på sin position kände sina 

mentorer och att det därmed redan fanns ett etablerat förtroende som gav stöd. Vetskapen om att 

det finns någon att prata med utifall det skulle dyka upp frågeställningar upplever Lina som 

något väldigt nödvändigt, men från den övriga organisationen var det otroligt begränsat med 

stöd. ”Utan det var ju det här med organisationskulturen, man lärde sig snabbt vem man kunde 

ringa eller fråga vilket visade vilkas stöd man hade.”Sedan har chansen till stöd förändrats och 

svajat både upp och ner under Linas karriär men i dagsläget beskriver hon situationen såhär: 

Min högre chef inom funktionsstöd vet jag att jag får stöd av om jag behöver. Hon är väldigt 

kunnig på sitt område, sen kanske hon ibland ger mig för stort förtroende och hon kanske inte 

alltid förstår att det räcker med att hon kommer in till mig och kollar läget för att visa upp sitt stöd. 

Sen förstår jag ju att hon har mycket att göra med ändå. 
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Uttryckligen berättar Lina att hon får det stöd hon behöver vid behov, samtidigt som hon 

försvarar sin chef vid bristande stöd med en förståelse att hon är upptagen. Av den anledningen 

uppfattar vi Lina som att hon väljer att ibland inte ta emot stöd genom att inte säga till när hon 

behöver, kanske för att hon inte vill uppfattas som en börda.Anna däremot beskriver det stöd hon 

fick i början av sin karriär såhär: ”Ja. Det kan jag väl ändå säga var ganska obefintligt…(paus) 

faktiskt.” Vidare tar hon själv på sig skulden att hon inte fått något stöd från sin chef, hon 

förklarar det genom att hon alltid varit så självständig och inte behöver så mycket. Men att hon 

däremot funnit mycket stöd i övriga enhetschefer som varit verksamma på samma arbetsplats 

och att det har betytt väldigt mycket:  

Jag har aldrig varit med om att en chef säger att, det här och det här och det här ska du göra och 

klara av och si och så. Utan jag får ju bara. Ja jag tänker mig att det är såhär att mitt ansvar det är 

att personal och arbetsmiljö och sådana frågor. Det måste jag se till att det blir så bra som möjligt. 

Och lika så att brukarna har det bra, att hälso- och sjukvårdslagen följs att socialtjänstlagen följs, 

det är mitt ansvar här och att budgeten följs.  

I ovan citat kan man se att Anna tar på sig hela ansvaret kring att verksamheten sköts på ett 

korrekt sätt. Hon uttrycker även att hon aldrig blivit tillsagd vad som ska göras, och kanske 

därför aldrig förväntat sig något stöd i sakfrågor heller. Samt att Anna inte har någon erfarenhet 

av en chef som framträder som någon man kan vända sig till anser vi också troligen kan ha 

betydelse angående Annas inställning. Både Anna och Lina framhåller sig själva som 

självständiga och att de inte är i behov av så mycket hjälp, men att det är betydelsefullt att det 

finns någon där när man väl behöver hjälp oavsett om det är en kollega, mentor eller chef.  

 

Analys kring krav, förväntningar och stöd med tillhörande teman 

Utifrån de teman ovan som belyser hur cheferna upplever krav och förväntningar samt hur dessa 

förhåller sig till mängden stöd, kan man urskilja hur första linjens chefskap som yrke har 

förändrats. Under Anna och Linas start i deras karriärer tolka vi det som att de hade gott om 

handlingsutrymme och därmed också hade möjlighet att prioritera att vara en god ledare för sina 

medarbetare. Men idag ser det annorlunda ut. Idag har verksamheten bytt fokus för att bli mer 

effektiviserad mot resultat och ekonomi vilket även stramar åt chefernas möjlighet att ha tid för 

sina medarbetare. Chefernas beskrivning av hur deras arbetsuppgifter ser ut idag i avsnitt 7.1 i 

studien stämmer överens med Abrahamsson och Andersen (2005) definition av vad första linjens 

chefskap är. Vilket innebär att Anna och Linas situation och upplevelse troligen inte är unik eller 

ovanlig i jämförelse med andra chefer i samma position i Sverige. 

 

När våra intervjupersoner pratade om sin första tid som första linjens chefer beskriver de att de 

kände en press både från sig själva och av de yttre kraven som ställdes på dem. De riktade även 

mycket fokus på hur deras förutsättningar såg ut under deras första tid som chefer. I likhet med 

Åkerbloms (2011) avhandling som menar att nyblivna chefer ställer höga och orimliga krav på 

sig själv och som dessutom inte alltid är i proposition med de faktiska kraven som ställs. Som vi 

tidigare nämnt menar Åkerblom (2011) att en nybliven chef upplever att de måste klara av kriser 

och problematiska situationer för att känna sig som en bra ledare (Åkerblom, 2011). Både Anna 

och Lina började sina karriärer med splittrade arbetsgrupper och kaos, med brist på personal och 

andra problematiska situationer. Och för dem var det redan från början otroligt viktigt att få bukt 
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på dessa problem för att känna sig nöjd med sin insats. Det vi reflekterar över i efterhand är hur 

väl de yttre kraven från verksamheten stämde överens med de krav de ställde på sig själva att 

klara av, specifikt när cheferna vittnar om otydliga krav och chefer som inte ger klara direktiv i 

många fall förutom att de ska ”lösa problemet”. Men det som går att fastställa är att Anna och 

Lina upplever i likhet med Åkerbloms (2011) upplevelse av att arbetet består av höga krav och 

förväntningar från både sig själva och övrig verksamhet.  

 

Som ovan nämnt upplever både Anna och Lina bristande stöd samtidigt som de båda berättar att 

de upplever det som något väldigt viktigt för att må bra i sitt ledarskap. Vilket också 

överensstämmer med Henrikson och Wennberg (2011) som menar att stöd är en förutsättning för 

att uppleva arbetet som givande och utmanande utan att det tar över hand. Detta eftersom arbetet 

är en dygnet runt verksamhet som anses som en maxbelastning för chefer (Henriksson & 

Wennberg, 2011). Även Norrman Brandt (2006) ser brist på stöd från chefer eller kollegor som 

en direkt hälsorisk för hur en kommer att må i sitt arbete, vilket Anna och Lina kan vittna om. 

Som intervjuerna berättar så har kraven för första linjens chefer bara ökat med tiden samtidigt 

som de upplever en minskad budget. Denna upplevelse kan uppfattas som generell när Wolmesjö 

(2005) påvisar samma villkor i sin avhandling. Diskursen visar att första linjens chefer måste 

skifta fokus från att vara en kommunikativ ledare till att fokusera på arbetsmiljö, ekonomi och 

personalpolitiska frågor (Wolmesjö, 2005).  Detta fokusskifte har vi upplevt som en konflikt hos 

våra intervjupersoner. De båda uttrycker tydligt att de anser att det är viktigt att vara nära sina 

medarbetare och att det är där de gör den stora nyttan. Detta fokusskifte går även i strid med 

Herseys och Blanchards modell (1960) som är fortsatt aktuell kring situationsanpassat ledarskap. 

Modellen kräver av cheferna att de känner sina medarbetares styrkor och brister för att kunna gå 

in och ge dem det stödet de behöver, medan de nya förutsättningarna hos cheferna kräver 

minskat medarbetarfokus (Herseys & Blanchard, 1960). Vi tolkar Anna och Lina att de i nuläget 

försöker göra både och, att de försöker leva upp till det nya fokusskiftet men samtidigt lever de 

kvar i ett starkt medarbetarfokus när de anser att det är de viktigaste. Med höga otydliga krav och 

förväntningar och lite stöd från sin chef som intervjupersonerna upplever kan man fastslå att det 

innebär en riskfaktor för ohälsa. I likhet med Karasek och Theorells (1990) modell kring krav 

och egenkontroll i arbetet innebär yrket som första linjens chef som riskfaktor för ohälsa om inte 

kraven blir tydliga och de upplever egenkontroll. Detta kan förklara chefernas upplevelse av 

förvirring kring yrket och att de tvivlade på sin förmåga hur de skulle lösa situationer utan 

tydliga direktiv. 

Svårigheter att hantera spänningen mellan arbetsliv och privatliv 

I detta kapitel vill vi framhäva vilka svårigheter som finns i förhållande till de förutsättningar 

som cheferna har att hantera spänningen mellan sitt arbetsuppdrag och dess fritid. De teman som 

kommer att belysa detta har vi döpt till:  

- Svårigheter med att finna en balans 

- Arbete som identitet  

Svårigheter med att finna en balans 

I arbetet som första linjens chef krävs en viss flexibilitet. Det hör arbetet till att dagarna 

nödvändigtvis inte är den andra lik och därmed i situationer kan kräva av dem att de inte kan 
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stämpla ut från arbetet i schemalagd tid med kropp och sinne. Det hör till vanligheten att ta med 

sig arbete hem eftersom de är tvungna att kunna besvara samtal, eller så reflekterar de över 

problematiska situationer. Därmed kan förmågan att stänga av dessa tankar och begränsa arbetet 

för att få en rimlig balans mellan arbetstid och fritid innebära svårigheter. 

Efter att vi genomfört intervjuerna och fördjupat oss i materialet upplever vi det som om båda 

cheferna har varit tvungen att kämpa genom åren för att skapa en fungerande fritid. Vidare 

uppfattar vi det även som om Anna och Lina befinner sig på olika nivåer vad gäller graden av 

tillfredsställelse över hur deras fritid ser ut idag. Vi upplever att Annager uttryck för att hon inte 

har hittat den balans mellan arbete och fritid som hon själv önskar. Under intervjun berättar hon 

att det är svårt att stänga av jobbet när hon kommer hem för att sedan kunna ha en fritid. Anna 

beskriver situationen på följande sätt: ”Det kan ju vara mycket tankar och lösningar på jobb 

även när jag är hemma, funderingar över hur jag ska göra med personalen, vad som händer i 

gruppen och vad det handlar om”. Vidare förklarar Anna att det är svårt att veta hur hon skall 

dela upp sin arbetstid och sin fritid då hon ser arbetet som en stor del av sin identitet: ”Jag är 

inte en sådan som lägger upp jobbet för att få så mycket ledighet som möjligt. Utan det är jobbet 

som är min lektid, ungefär” (se vidare Arbete som identitet).  

Lina beskriver sin situation liknande som Anna att det ibland kan vara svårt att stänga av arbetet 

när Lina kommer hem, men att detta är av naturliga skäl som när hon exempelvis har jour och 

personalen ringer: ”Sen kan ju någon ringa ibland om något har hänt, och då kan jag svara på 

frågan och sen så stänger jag av tankarna kring jobbet igen. Det är stor skillnad från när jag var 

nybliven chef till idag”. Utifrån ovanstående citat tolkar vi det som om Lina tidigare under 

hennes chefskarriär lätt fastnade i jobbtankarna om personalen ringde medan Lina var hemma. 

Vidare förklarar Lina under intervjun att hon känner sig ha hittat en balans i dagsläget, men att 

det varit svårt att vidmakthålla den under den senaste vintern. Vi tolkar hennes utsaga som om 

Lina haft svårigheter att sätta gränser för när arbetsdagen tar slut och när fritiden börjar. Lina 

förklarar själv situationen på följande sätt:  

Jag kan även erkänna att under denna vinter så har jag stundvis slitit med att hitta balansen och då 

har jobbet tagit överhanden många gånger. Då fick jag verkligen säga åt mig själv att jag skulle 

göra något annat för att koppla bort så att jag kunde stressa ner. Men som det ser ut just nu idag så 

känner jag som sagt att det finns en balans. 

Vår upplevelse är att både Lina och Anna anser att det svårt att hitta balans under olika perioder i 

sitt liv. Detta tänker vi är viktigt att belysa för att få en ökad förståelse kring hur deras upplevelse 

av svårigheter och balans ser ut idag. Under deras första tid som chefer kan vi se ett mönster att 

de båda två jobbade otroligt hårt och att deras fritid och till viss del familj blev lidande.  Anna 

beskrev sin första tid som: 

Nej, det fanns ingen balans. Det handlade bara om att man fick rodda för att överleva.  Jag var 

väldigt medveten om att mitt jobb gick ut över mitt privatliv, men jag upplevde det som något som 

behövde göras just då. Det kändes viktigt att få grepp så snart som möjligt. Över tid hade det hade 

varit helt ohållbart att ha det som jag hade det, men man var ju tvungen.  

Samtidigt som Anna arbetade väldigt hårt upplever vi det som att hon hade syftet klart för sig 

varför hon gjorde som hon gjorde, att det fanns en medvetenhet kring arbetsbelastningen. I den 

situation Anna är i idag tänker hon mycket kring sin livssituation med arbetet och fritiden och 
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hur mycket tid det kräver av henne: ”Men jag har ju familj och barnbarn, och där har jag börjat 

fundera, kommer jag missa dem nu eller hur blir det.”Det går att utskilja en reflektion, där hon 

ifrågasätter om hon kan fortsätta i samma bana hon alltid har gjort eller om hon behöver en 

förändring. Även Lina startade sin karriär genom att arbeta väldigt hårt, såhär beskriver hon sin 

första tid: 

Det var många gånger jag kom hem på kvällarna och undrade vad jag hade gett mig in på. Jag 

jobbade otroligt mycket och jag tror att även om jag kom hem så var jag ändå på jobbet i mina 

tankar och vad som hade varit under dagen. Det var ostyrigt med hämtningar och lämningar på 

dagis och jag brukar säga att jag levt mitt liv lite baklänges. Jag började jobba som chef när jag fått 

barn, men ja, det gick ju. 

Vår tanke kring ovan är att Anna alltid har upplevt att hon haft tid att arbeta mycket, hennes barn 

var tonåringar när hon började som chef och därmed påbörjat sin frigörelse från henne och 

spenderar mer tid med vänner. Idag har Anna barnbarn som är unga och hon vill inte vill missa 

deras uppväxt och har därmed fått en anledning att stanna upp i sitt liv och fundera över hennes 

livssituation kring hur mycket tid hennes profession tar från hennes fritid. Vi tolkar Lina att hon 

tyckte det var så svårt att balansera arbetet och familjen att hon ansåg att hon levt sitt liv 

baklänges, att hon borde ha blivit chef när barnen blev äldre, eller att hon borde blivit chef innan 

hon fick barn. Även Anna som trots att hon inte hade barnen när de var små beskrev situationen 

ohållbar vilket även det vittnar om en krävande första tid som första linjens chef. Detta tolkar vi 

som om fritiden är något som man aktivt måste värna om och att det kan slå om fort från att man 

har balans mellan arbete och fritid, till att arbetet tar överhanden. Vi anser att både Lina och 

Anna utrycker att det är lätt att de fokuserar för mycket på arbetet i vissa perioder, då kraven på 

deras arbetsuppdrag ständigt ökar. Detta leder till att fritiden därmed blivit lidande. Lina 

beskriver att den senaste vintern har hon stannat upp och tvingat sig själv att varva ner så att 

stressen kan minska.  

Arbete som identitet 

Medan vi arbetade med det insamlade datamaterialet upplevde vi att både Anna och Lina 

definierar sig starkt med sitt arbete. Båda uttrycker under intervjuerna att arbetsuppdraget som 

första linjens chef är en viktig del av deras identitet. I och med att arbetet är en sådan viktig del 

för båda cheferna, kan en bidragande faktor vara att båda tycker att det är svårt att skapa tid för 

fritid. Som vi tidigare nämnde identifierar sig Anna oerhört starkt med sitt arbete och hon 

beskriver att det hon gör känns väldigt meningsfullt:  

Ja jag vill kan man säga ha hela kakan, jag älskar att jobba och jag vill ha en bra fritid. Jag är en 

sådan person att ja, arbetet är nog väldigt viktigt för mig. För min identitet och så. Jag märker att 

vi har lite olika drivkraft kollegor emellan och tankar kring jobbet, en del lägger upp jobbet för att 

få så mycket ledighet som möjligt och så har det aldrig varit för mig. Utan det är på jobbet som jag 

har min lektid.  

Här uttrycker Anna att hon älskar att arbeta samtidigt som hon vill ha en bra fritid. För Anna 

upplevs detta som en dragkamp och en konflikt eftersom hon inte kan hitta den balans som hon 

söker, där hon upplever att hon kan få både en tillfredsställande fritid samtidigt som hon arbetar. 

Vidare upplever vi även att Lina identifierar sig själv väldigt starkt som första linjens chef. Lina 

understryker flera gånger under intervjun att hon inte kan tänka sig att göra något annat än att 

vara första linjens chef trots att tiderna varit svåra ibland:  
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Om jag skulle göra om min chefskarriär så skulle jag inte vilja ändra på något utifrån den resa jag 

gjort. Jag skulle inte vara den personen jag är idag eller besitta denna kompetens om jag inte gjort 

denna resa som första linjens chef, även om jag fått lära mig den hårda vägen. 

Som nämnt i ovanstående citat beskriver hon att hon fått lära sig den hårda vägen.  Hon 

beskriver vidare att det funnits många stunder som varit väldigt stressiga och känslomässiga: 

”Det har funnits perioder under min tid som chef där jag varit oerhört stressad och jobbat 

väldigt mycket. Då har folk runtomkring mig varit tvungna att plocka upp mig och hjälpa mig att 

stressa ner och jobba mindre”.  

Under intervjun beskriver Lina att hon tagit lärdom av sina tidigare erfarenheter. Hon beskriver 

att hon måste planera och organisera sin fritid väl för att hon skall vara säker på att den blir av. 

Detta eftersom hon anser att det är lätt att fastna i arbetet om hon inte har någonting uppbokat på 

exempelvis kvällar och helger. I och med att Lina anser att det är väldigt lätt att fastna i arbetet 

uttrycker hon att det är jobbigt att skilja på arbete och fritid. I likhet med Anna lägger hon inte 

upp arbetet för att få vara ledig, utan trivs väldigt mycket med att vara i den position hon är i. 

Det som skiljer dessa chefer åt är som vi tidigare nämnt att Lina upplever sig ha hittat en bra 

balans medan Anna fortfarande kämpar för att hitta den. 

Analys om svårigheter att hantera spänningsfältet mellan arbete och fritid medtillhörande 

teman 

Vi anser att det framstår tydligt att både Anna och Lina har fått kämpa för att skapa tid för fritid 

och ledighet under åren. Förmågan att hantera spänningsfältet mellan arbete och fritid är något 

som båda varit tvungna att arbeta aktivt med och detta arbete pågår även idag. Som vi tidigare 

har nämnt beskriver Anna under intervjun att hon idag inte hittat den balans hon söker, eftersom 

hon finner det svårt att skilja på vad som är arbetstid och vad som är fritid. Lina beskriver att hon 

i dagsläget upplever att hon har en balans eftersom hon gör sina nio arbetstimmar och sen går 

hem. Däremot understryker hon att arbetet är en stor del av hennes identitet vilket gör det svårt 

för henne att skärma av arbetet även när hon egentligen skall ägna sig åt sin fritid. Deras 

tankesätt liknar Norrman Brandt (2006) modell om att man bör stanna upp och reflektera över 

hur stor del exempelvis arbetet tar från ens fritid och övriga livsaspekter. Vi tolkar det som om 

båda upplever att det har varit många stressiga och känslomässiga stunder under tiden som första 

linjens chef när det gäller att få allt att gå ihop. Detta i enighet med Cooper et al. (2001) som 

belyser risken att utveckla en inre stress och oro i samband med hög arbetsbelastning. Vi tänker 

att det är både på gott och ont att dessa chefer identifierar sig starkt med sitt arbete. Det kan vara 

en fördel för cheferna att de känner att de har ett meningsfullt arbete samtidigt som det kan 

underlätta när de skall utföra sitt arbetsuppdrag, vilket i sig kan skapa välmående. Däremot 

upplever vi att detta kan få konsekvenser för både hälsa, yrkesprestationer och fritid eftersom 

båda uttrycker att det är lätt att de lever i arbetet när de egentligen skall vara lediga. Vi tänker att 

det är lätt att bli förblindad över hur situationen faktiskt ser ut och att cheferna lätt jobbar oerhört 

mycket utan att stanna upp och känna efter hur de egentligen mår. Detta berättar Lina tydligt när 

hon i intervjun sa att många i hennes närhet har fått hjälpa henne att förstå att hon jobbat för 

mycket. Denna del av analysen anser vi är i enighet med det Norrman Brandt (2006) lyfter fram 

angående arbete som en stor del av sin identitet. Som tidigare nämnt belyser Norrman Brandt 

(2006) att chefer ofta förknippar jobbet som bland de viktigaste i deras liv och att deras identitet 

utgörs av arbetet. Det kan finnas en fara med att jobbet blir en så stor del, eftersom cheferna kan 
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känna meningslöshet om arbetssituationen skulle förändras. Individer behöver en fungerande 

balans mellan alla sina aktuella områden i livet för att skapa goda förutsättningar för välmående 

(Norrman Brandt, 2006).  

 

Om de inte prioriterar att vara lediga för att kunna varva ner tänker vi att arbetet kan bli 

övermäktigt tillslut eftersom att det finns risker att de utvecklar ohälsa. Detta väljer vi att 

återkoppla till Sonnentag (2006) som beskriver hur människors resurser förbrukas genom höga 

krav samt hög arbetsbelastning vilket kan leda till att individens välbefinnande, prestation och 

humör påverkas negativt (Sonnentag, 2006). Vi tänker att det därför kan bli en negativ spiral i 

chefernas liv om de inte prioriterar att vara ledig och vila upp sig. Vi vidhåller det Caldwell 

(2005) berättar om att fritiden kan ses som en skyddande faktor för att öka graden av välmående 

och minska psykisk ohälsa (Caldwell, 2005). I och med att fritiden utgör en stor skyddande 

faktor för att individer skall känna välmående, anser vi att det är oerhört viktigt att vidmakthålla 

en balans mellan fritid och arbete.  

 

Trots att både Anna och Lina har fått kämpa med att skapa en fritid så har de ändå behållit 

arbetet som första linjens chef under många år. Detta tolkar vi som ett tecken att de verkligen 

trivs med sitt arbete och att de trots svåra tider med lite fritid, är villiga att kämpa vidare. 

Norrman Brandt (2006) beskriver att många människor som har en chefsposition blir kortlivade i 

sitt arbetsuppdrag. Detta eftersom de höga kraven ofta leder till svårigheter att kombinera 

fritiden och sin profession. 

Strategier för att balansera arbetsliv och privatliv 

Vår sista frågeställning går ut på att belysa vilka strategier som skildras i intervjuerna för att 

balansera kraven mellan arbetsliv och fritid. Under denna rubrik kommer vi därför att med hjälp 

av teman som vi skapat utifrån materialet av intervjuerna att förklara hur vi upplever att cheferna 

gjort för att skapa denna balans. Dessa teman har vi döpt till:  

- Strategier för att upprätthålla en fritid 

- Utveckling av yrkesprofessionen som strategi till balans mellan arbetsliv och fritid  

- Ökad självmedvetenhet som strategi till balans mellan arbetsliv och fritid  

Strategier för att upprätthålla en balanserad fritid 

Under bearbetningen av intervjumaterialet tolkar vi det som om att båda cheferna anser att det är 

viktigt att aktivt planera sin fritid för att på så sätt säkerställa att de kan ha en existerande fritid. 

Båda beskriver vikten av att komma på andra tankar för att stressa ner som nödvändigt. Detta för 

att inte återkomma till tankar kring arbetet konstant medan de är lediga. Vi anser att det är viktigt 

att kort belysa de strategier som cheferna hade i början av sitt chefskap för att få en ökad 

förståelse över att deras strategier har utvecklats. Såhär förklarar Lina hur hon har gjort genom 

åren för att försöka upprätthålla en balanserad fritid: 

Jag var ju tvungen att gå ut till min häst och ta hand om henne, rida ut henne och det var bra. Hade 

jag inte haft detta som tvingade mig att komma på andra tankar, så hade jag nog varit kvar på 

jobbet. Detta tänker jag har varit mig till hjälp många, många gånger eftersom jag kommit in med 

ny energi igen efter jag varit ute. Man kom ju ut och fick prata med andra. 
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Lina förklarar vidare att hon idag har utvecklat andra strategier för att kunna stänga av tankar 

kring jobbet när hon kommer hem och känner därför att det är lättare att stänga av jobbet. Hon 

känner sig mer närvarande och lugn än vad hon gjorde under tiden som hon var nybliven chef. 

Lina verkar ha hittat en fungerande balans som hon är nöjd med i dagsläget. Dessa är Linas ord 

angående detta:  

Om jag är stressad idag så kan jag stoppa in hörlurarna och gå ut och gå för att komma på andra 

tankar. Under dessa år har jag hittat olika sätt, men jag har även fått mycket hjälp av min familj, 

omgivning och jag har även gått på mindfullness. Just nu så har jag hittat en bra balans där jag 

jobbar nio timmar om dagen. Sen har jag min fritid och då går jag och tränar eller gör något annat 

vilket är viktigt. Hjärnan får träna då jag jobbar och kroppen får träna på gymmet. 

Fortsättningsvis tycker Anna att det är svårt att prioritera sin fritid men hon har trots detta 

utvecklat olika strategier för att leda tankarna från jobbet så att hon ska kunna varva ner och 

komma på andra tankar. Dessa strategier uttrycker hon såhär: 

Jag har inte mycket energi kvar när jag kommer hem. Och då behöver jag träna. Så då brukar jag 

köra skidor, eller yoga eller just nu är det promenad, sen sätter jag mig bara och ser tv. Jag menar 

jag tränar, vilar, jag kopplar av, tänder en brasa, löser korsord och tar det väldigt lugnt. 

Vi upplever det som om cheferna har lagt ner mycket tid för att försöka hitta strategier 

som fungerar för dem så att de kan skapa en fritid. Vägen till att hitta dessa strategier har 

varit komplex för dessa intervjuade chefer, eftersom det inte alltid har varit en 

självklarhet kring hur de skall kunna skapa en fritid. Lina och Anna skiljer sig åt i denna 

aspekt genom att Anna inte anser att hon hittat den balansen hon söker, medan Lina säger 

sig vara tillfredsställd med detta i dagsläget. Utifrån deras utsagor uppfattar vi att en 

balans mellan arbetstid och fritid inte är något självklart bara för att arbetspasset tar slut. 

Chefernas svårigheter att hitta balans kommer vi att fördjupa oss i längre fram i 

resultatdelen (se vidare Förmåga att uppleva harmoni). 

Utveckling av yrkesprofession som strategi till balans mellan arbetsliv och fritid  

En annan viktig aspekt för att kunna hantera en fritid på ett tillfredsställande sätt är att dessa 

chefer har tagit lärdom av sina erfarenheter som de samlat på sig. Detta leder till att de idag kan 

planera, strukturera och till viss del gå på rutin i sin vardag. I sin tur leder detta till att de får 

bättre möjlighete att tillgå en fritid när inte arbetslivet känns övermäktigt. 

Genom att ha arbetat med det insamlade datamaterialet uppfattar vi det som om både Lina och 

Anna har utvecklats i sin yrkesprofession under åren som chef. Bilden vi får av dessa första 

linjers chefer är att de idag inte är lika rädda att göra misstag och de ger uttryck för att vara 

tryggare i sin roll som ledare och chef. Både Lina och Anna drar upprepade gånger paralleller 

mellan hur det såg ut i början av deras chefskarriäroch hur det ser ut idag. På så vis blir det 

tydligt för oss att se att det skett en utveckling i dess yrkesprofession. Anna beskriver 

utvecklingen av sin yrkesprofession såhär:  

I början hade jag en helt annan ambition, jag ville själv prestera så att det skulle synas. Idag känner 

jag mig nöjd och att jag har ett sunt tänk. Jag har accepterat att alla faktiskt inte gillar alla, men att 

det är fullt möjligt med ett samarbete ändå. Jag blir inte dö stressad om jag inte hinner med allt 

utan det där kan jag skjuta på och ta sen. Jag vet ju att det löser sig i slutändan.  
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Vidare beskriver Lina att hennes utveckling av yrkesprofessionen ökat i takt med hennes 

erfarenheter. Vi upplever hennes utsaga som om hon idag är mer noggrann med att tänka igenom 

vad arbetsuppdraget innebär och att detta har bidragit till att hon blivit säkrare i sin yrkesroll som 

första linjens chef. Lina beskriver utvecklingen av hennes yrkesprofession på detta sätt: 

Nuförtiden när jag får ett nytt arbetsuppdrag så tänker jag en gång extra om vad detta innebär och 

vad som krävs av mig för att jag ska kunna utföra uppdraget på ett bra sätt. Jag vill liksom vara 

uppdaterad om vad som förväntas av mig. Jag lägger mer vikt idag på att läsa in viktiga 

lagstiftningar för att få en ökad kunskap och förståelse. Jag är liksom lugnare och tryggare nu. 

Utifrån dessa utdrag kan vi se att det finns vissa likheter men även skillnader angående chefernas 

utveckling av sin yrkesprofession. Anna pratar om att hon idag inte blir lika stressad om hon inte 

hinner allt hon vill göra på en dag, nu vet hon att det kommer att ordna sig i slutändan. Lina 

pratar till skillnad från Anna mer om att hennes utveckling i yrkesprofessionen har påverkats av 

att hon idag tänker efter mer och att hon vill vara påläst innan hon tar ett arbetsuppdrag. 

Avslutningsvis uttrycker båda att de inte är lika rädda och att de blivit tryggare i sin arbetsroll. 

Så tack vare de erfarenheter de fått och har idag om vad arbetet kräver och innebär, så upplever 

de ett annat lugn nu än vad de upplevde i början av sina karriärer, och därmed fått bättre 

förutsättningar för en tillfredställande fritid. 

Ökad självmedvetenhet som strategi till balans mellan arbetsliv och privatliv  

I likhet med yrkesprofessionsutvecklingen så har vi sett att med ökad arbetslivserfarenhet så har 

även intervjupersonernas självmedvetenhet ökat. Utifrån att de lär känna sig själva mer, har de 

även kunnat hitta strategier för att upptäcka potentiella konflikter i förhållande till sitt arbete och 

sitt privatliv.Den bild vi får av Anna och Lina utifrån intervjuerna är att de båda har börjat 

reflektera mycket över vilka de är som personer samt vad de vill uppnå i sitt liv. Detta är en stor 

skillnad från när de började sina karriärer, då man fick upplevelsen att det var fullt fokus på 

uppdraget och personalens utveckling och inte så mycket kring deras egen 

personlighetsutveckling. Båda belyser att den personliga utvecklingen har varit en parallell 

process med arbetsuppdraget genom åren som första linjens chef. Lina säger uttryckligen i sin 

intervju att hon har förändrats som personen sedan hon började som första linjens chef: 

Jag har förändrats mycket som person sedan 2001. Detta märker min familj. Jag är betydligt 

lugnare och har även lärt mig att informera min familj när jag fått ett nytt uppdrag så att de är 

beredda på att jag kommer att jobba mer. Dom har fått en mamma som är mer närvarande idag när 

jag är hemma. 

När vi arbetade med Linas intervjutext angående detta upplevde vi det som om hon är mer 

tillfreds med sig själv idag i jämförelse med tidigare år i hennes chefskarriär. Hon betonar själv 

att hon blivit lugnare och en mer närvarande mamma, vilket verkar vara viktigt för henne. Hon 

beskriver även att hon börjat involvera sin familj allt mer i denna utvecklingsprocess eftersom 

hon tycker att det är viktigt att de är informerade så de skall ha en ökad förståelse för hennes 

agerande under den första tiden när hon tagit sig an ett nytt uppdrag. Tack vare att Lina har en 

ökad självmedvetenhet kan hon upptäcka toppar och dalar i sitt arbetsliv. Så när hon närmar sig 

ett nytt uppdrag som hon nu lärt sig kräver mycket tid så använder hon kommunikation som en 

strategi för att undvika konflikter mellan privatliv och arbetsliv. Hennes familj blir därmed 

medveten om att hon kommer vara mer upptagen en period och förhoppningsvis anpassar de sig 

efter det så Lina får möjlighet till en balans trots ökad belastning. 
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Under intervjun upplevde vi det som om Anna reflekterade kring att hon ibland kände sig klar 

som chef och att hon ville fokusera på annat i framtiden. Detta förklarar Anna på följande sätt: 

”Jag tänker mycket på om jag har fått ut min potential, om jag har mer att ge eller om det finns 

något annat som jag kan hitta på”. Vidare tycker vi att Anna ändå är noga med att understryka 

att hon tycker om sitt arbete trots att det är extra krävande under olika perioder i livet men att 

hon vet att det följer med lugnare perioder: ”Jag tycker att det är fantastiskt att få ha ett arbete 

som känns meningsfullt, för så känns det för mig. Även fast det är för mycket ibland”. Att Anna 

stannat upp och reflekterat kan vi se har lett till ökad självmedvetenhet, då hon funderar kring 

vad hon vill göra med sitt arbetsliv med ambivalenta känslor. Man kan även hos Anna urskilja att 

hon är medveten över arbetets toppar och dalar, och att arbetet ibland kräver mer tid av henne. 

Tack vare denna medvetenhet kan detta leda till att fritiden inte upplevs som förstörd, för de vet 

att situationen kommer att bli lugnare. 

Det som skiljer Lina och Anna åt inom denna aspekt är att Anna har börjat tänka mycket på om 

det kanske är dags att göra något annat. Vi upplever det inte som om Lina i sin ökade 

självmedvetenhet har börjat tveka på om chefsyrket är något för henne. Lina lägger istället fokus 

på att se hur hon har förändrats som mamma och att hon blivit mer närvarande i sitt privatliv. 

Processen över ökad självmedvetenhet ser annorlunda ut från person till person eftersom ingen 

människa är den andra lik trots att de har haft nästintill likadana karriärer med liknande 

erfarenheter. 

Analys kring strategier för att balansera arbetsliv och privatliv med tillhörande teman 

Att ha en god fritid uppfattas som viktigt för både Anna och Lina, och av den anledningen tänker 

de mycket kring den och planerar aktivt så att fritiden skall bli av. Samtidigt uppfattar vi det som 

om det i vissa fall är tack vare deras åtaganden på fritiden som gjort att de kan koppla bort 

arbetet och få en avkopplande fritid. I Linas fall innebar det att sköta om sin häst, träna på gym 

samt vara mamma till sina barn. Även i Annas fall har träning alltid varit en strategi för att 

koppla bort arbetet, samt att renovera hus och ta hand om sin familj. Därmed tänker vi utifrån 

intervjupersonernas utsagor att den mest framstående strategin för dem att upprätthålla en 

fritid,blir att ha andra viktiga åtaganden förutom arbetet i sitt liv som också känns meningsfulla.  

Det vill säga att det blir avgörande för dessa chefer att planera en fritid för att få en fritid. 

Caldwell (2005) beskriver att människan är i behov av personlig kontroll för att kunna komma på 

andra tankar och slappna av så att de vidare kan vidmakthålla en fungerande fritid. Vår tolkning 

blir att när de intervjuade cheferna kan planera sin fritid har de möjlighet att uppleva personlig 

kontroll, vilket vi tolkar i enighet med Caldwells beskrivning om att det viktigt för att man skall 

kunna slappna av och ha en fungerande fritid. Fortsättningsvis har även de intervjuade chefernas 

utökade erfarenheter i deras yrkesprofession och en utökad självmedvetenhet hjälpt till att 

upptäcka och planera utefter toppar och dalar som kommer i och med yrket och därmed fått 

bättre förutsättningar till en god fritid. Som Lina beskrev det ovan, om hon inte hade haft sin häst 

så hade hon varit kvar i arbetet istället för att ha en fritid. Om man ser tillbaka till Caldwell 

(2005) så är fritid en skyddsfaktor mot psykisk ohälsa och ger en bättre förutsättningar till ett 

ökat välmående. Vidare är det Zijlstra och Sonnentags (2006) mening att fritid delas upp i passiv, 

aktiv och social fritid. I Anna och Linas fall är det tydligt att alla delar i en fritid är viktig, såsom 

träning, umgås med familj och ibland se på tv. Huvudsaken är att man kan koppla bort arbetet. 
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Så även om fritiden inte alltid kommit som en naturlig del för dem, så har de fått de positiva 

effekterna av en fritid när de har haft åtaganden efter arbetstid som fått dem att fokusera på annat 

än arbetet. En tydlig strategi för att säkerställa att man har balans mellan sina områden i livet är 

som tidigare nämnt Norrman Brandts (2006) mening, om att det är nödvändigt att stanna upp och 

reflektera över hur mycket tid ens områden tar och hur nöjd man är med den situationen. Redan i 

början av deras karriärer ansåg de att fritiden blev lidande, men att det ändå fanns en 

medvetenhet och reflektion kring det, att det är så det ser ut just nu men inom kort måste det 

förändras.  Förutom att aktivt planerat sin fritid nämner Lina specifikt att det med tiden blivit 

lättare att stänga av arbetet, så personlig utveckling spelar även in i de strategier som cheferna 

utvecklat för att upprätthålla en god balans mellan arbetsliv och privatliv.  

Under bearbetningen av datamaterialet upplevde vi att både Anna och Lina har utvecklats inom 

sin yrkesprofession men vi ser även en personlighetsutveckling med ökad självmedvetenhet hos 

dem, vilket de själva också upplever.  Vi tänker oss attutvecklingen kring deras egen 

medvetenhet och yrkesprofession utgörs av en parallell process. I takt med att de utvecklas inom 

sin yrkesprofession växer de även som människor och får vidgade perspektiv och funderingar 

över saker och ting.  Båda visar att de utvecklat en ökad medvetenhet över hur de själva agerat 

genom åren och vad som har förändrats från att de var nya ledare till idag. Som tidigare nämnt 

beskriver Anna att hon utvecklats på så sätt att hon inte är lika rädd för att ta konflikter idag. Hon 

beskriver även att hon under den senaste tiden börjat tänka mer och mer på om detta är ett arbete 

som hon vill fortsätta med i framtiden. Anna visar att hon utvecklats som person eftersom hon 

stannat upp och börjat reflektera om hon har mer att ge eller om det är dags att göra något nytt. 

Vidare beskriver Lina att hon själv ser stor skillnad i sin självmedvetenhet från när hon var 

nybliven ledare till idag. Hon upplever att hon idag är en lugnare och mer närvarande mamma 

vilket hon inte känt att hon varit förut. Hon beskriver vidare att hon känner sig tryggare i sin 

yrkesroll nuförtiden eftersom hon har utvecklat strategier för hur hon bör förbereda sig när hon 

exempelvis får ett nytt arbetsuppdrag. Vi tolkar det som om båda cheferna har utvecklat en 

tydligare fingertoppskänsla för hur de skall agera i sitt arbetsuppdrag samt vilka faktorer som är 

viktiga att förhålla sig till. De aspekter som rör utveckling av yrkesprofessionen och individens 

personlighet kan återkopplas till Norrman Brandt (2006). Trots att kraven aldrig försvinner 

menar hon att chefernas förmåga att hantera sitt yrkesutövande förändras med tiden i takt med att 

de får en ökad erfarenhet. Dessa förmågor involverar hantering av konflikter såväl som att 

genomföra utvecklingssamtal. På så vis kan de se på sin roll som ledare med mer distans än vad 

de gjorde i början av sin karriär. Vidare kommer chefers bild av sig själva förändras med tiden. 

För att de exempelvis inte är lika rädda för att inte bli omtyckt och blir bättre på att stå upp för 

vad de tycker (Norrman Brandt, 2006). 

 

Summerande slutsatser 

Vår slutsats utifrån studiens resultat och dess analys är att arbetsuppdraget som första linjens 

chef är ett komplext uppdrag. Vi kan se att vikten av en fungerande fritid är stor för att cheferna i 

denna studie skall kunna koppla bort arbetet men även för att orka prestera när de arbetar. Det 

kan dock vara svårt att upprätthålla denna fungerande fritid då chefsuppdraget innebär ständiga 

förväntningar från många olika håll såsom, arbetsgivare, politiker, lagstiftning, brukare samt dess 
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anhöriga och medarbetare. En annan bidragande faktor till svårigheten att skapa en balans mellan 

fritid och arbetsliv är att chefsuppdraget är under en ständig förändring, vilket i många fall 

skapar mer stress och högre prestationskrav hos cheferna. Trots att dessa krav och förväntningar 

ständigt står i fokus hos de intervjuade cheferna, kan vi utifrån deras utsagor se att de medvetet 

har kämpat för att utveckla strategier för att kunna skapa en fungerande fritid även fast 

arbetsuppdraget är krävande. Strategier som bland annat fritidsaktiviteter och umgänge med sin 

familj har varit avgörande för att dessa intervjuade chefer skall kunna skapa den fritid de behöver 

för att återhämta sig och varva ner. Med hjälp av den ökade självmedvetenheten och 

arbetslivserfarenheten som de utvecklat genom åren som chef, har de idag en större förmåga att 

planera och strukturera sin tid. Detta medför i sin tur större förutsättningar för en balans mellan 

spänningsfältet arbetsliv och privatliv. Trots att arbetsuppdraget som första linjens chef är 

komplext har de intervjuade cheferna beskrivit ett brinnande intresse för sitt arbetsuppdrag samt 

att arbetet är en stor del av deras identitet, vilket har varit avgörande för att de skall fortsätta att 

arbeta som första linjens chef.    

Avslutningsvis kan vi med hjälp av vår analys dra slutsatsen att det är oerhört viktigt för ens 

välmående att få ett bra stöd från sina högre chefer och övriga delar av organisationen, samt att 

de krav och förväntningar som tillkommer i arbetsuppdraget ska upplevas som tydliga. Detta 

både för att de intervjuade cheferna skall kunna känna trygghet i sin prestation som chefer samt 

känna glädje i dess arbetstroll, men även för att få förutsättningar att kunna stänga av tankar 

kring arbetet när de kommer hem. 

 

8.0  Avslutande reflektioner 

Syftet med studien var att få en ökad förståelse och kunskap kring erfarna första linjens chefer 

inom handikapp- och äldreomsorg upplever krav och förväntningar i sin profession. Samt att 

synliggöra hur dessa har hanterat spänningsfältet mellan arbetsliv och fritid för att få balans, och 

vilka problem man i den situationen kan stöta på. 

Intervjuerna med de deltagande cheferna gav oss svar kring hur dessa krav och förväntningar sett 

ut samt hur de har hanterat spänningsfältet under deras karriärer. Det vi fick fram är att första 

linjens chef som yrke är en komplex position. Med positionen tillkommer höga krav och 

förväntningar från flera olika håll, politiker, lagstiftning, fack och så vidare. Samt att dessa krav 

inte kommer i klartext utan i deltagarnas mening har det varit deras ansvar att förstå och 

upprätthålla arbetsuppdraget. Dessa krav överensstämmer inte med graden av chefernas kontroll 

för att kunna utföra arbetsuppdraget på ett tillfredsställande sätt. Vilket i sin tur innebär att de i 

många fall upplever att de har liten makt kring hur arbetet ska utformas (Wolmesjö, 2005) Första 

linjens chefer kan ses som spindeln i nätet eftersom de ska finnas till för medarbetare och 

brukare samtidigt som de har krav ovanifrån att uppnå effekter och resultat. Samtidigt som 

arbetet kräver mycket prestationsmässigt och tankemässigt så framkommer det tydligt att det är 

förhållandevis lite stöd till första linjens chefer i relation till deras krav och förväntningar. Vi kan 

se en fördel i att uppmärksamma första linjens chefers villkor och deras behov av att stöd finns 

tillgängligt. Vi har den tron att om organisationen skulle prioritera detta finns det många fördelar 

att inhämta när cheferna påverkar i flera led, både sina medarbetare och deras förmåga att 

hantera administrativa krav.  
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Det man kan se är att chefer generellt har höga orimliga krav och förväntningar på sig själva. 

Detta kan vidare leda till att cheferna får en förvriden bild av vad ett bra och bristande ledarskap 

innebär (Åkerblom, 2011).  Det som framkom tydligt i studien är att första linjens chefskap som 

yrke är under förändring som innebär nytt fokus och nya krav för de anställda. Denna utveckling 

innebär en minskad medarbetarfokus för att göra plats åt administrativa uppgifter. Arbetet går 

ifrån ett tydligt ledarskapsperspektiv till att likna ett mer klassiskt chefskap med mindre relation 

inriktning (Wolmesjö, 2005). Detta strider mot det fokus som cheferna vi intervjuat föredrar 

eftersom de drivs av ett starkt medarbetarfokus och därmed identifierar sig mer som ledare än 

chef. Vad detta innebär för cheferna är svårt att spekulera kring. Men det vi frågar oss är om 

detta leder till dubbelt arbete för cheferna när de väljer att lägga störst prioritet för medarbetarna 

istället för utvecklingen av organisationen där administrativa frågor är mest angelägna. Eller 

innebär det att de helt enkelt gör ett sämre jobb kring de administrativa uppgifterna när de aktivt 

väljer att fortsatt fokusera på medarbetarna i första hand? Vi har inget tvivel på att de chefer vi 

intervjuade är måna om att göra ett bra jobb. Däremot tänker vi att detta skapar en ännu högre 

press på dem när de försöker hålla fast vid det gamla samtidigt som de implementerar det nya.  

Denna ökade press tänker vi kan sätta sina spår kring deras förutsättningar om att prioritera en 

fritid. Att leva med höga krav och förväntningar från sin verksamhet och från sig själv kommer 

att påverka hur ens fritid ser ut. Det framkom tydligt i intervjuerna med att chefernas fritid i stort 

sett var obefintlig under deras första karriärsår, på grund av arbetsbelastningen. Men även 

fortsättningsvis eftersom båda haft svårigheter och fortfarande kämpar regelbundet med att 

koppla bort arbetet när de är lediga. Även om båda trivs bra i arbetet och tycker att deras arbete 

är meningsfullt är det tydligt att de försöker prioritera en fritid. Vikten av att prioritera en fritid 

belyser Sonnentag (2003) i sin forskning för att skapa förutsättningar för att skapa ett välmående. 

De tillvägagångssätten som synliggjordes via intervjupersonernas utsagor för att balansera 

arbetsliv och fritid var framför allt att ha andra meningsfulla åtaganden i livet som faller in under 

fritid. Detta i enighet med Caldwell (2005) som i sin beskrivning redogör för balans och 

personlig kontroll.  Dessa åtaganden har hjälpt cheferna att koppla bort arbetet vilket både skett 

omedvetet och senare i karriären har medvetna strategier utformats för att få en meningsfull 

fritid. Men det har även visat sig vara betydelsefullt att med åren fått en betydande erfarenhet i 

sitt fält. Tack vare det kan nu planera och strukturera sin vardag tydligt och det i sin tur leder till 

bättre möjligheter att tillgå en tillfredställande fritid.  

Som vi tidigare nämnt beskriver Norrman Brant (2006) att man med tiden utvecklas i sin 

yrkesprofession vilket även bidrar till att man blir tryggare som person och att man utvecklar sin 

fingertoppskänsla i utförandet av sitt arbete. Utifrån detta tolkar vi det som attett 

tillvägagångssätt som visat sig vara betydande för de intervjuade cheferna, blir just att en ökad 

arbetslivserfarenhet och självmedvetenhet hjälper dem att upptäcka potentiella konflikter i 

spänningsfältet mellan sitt arbete och privatliv samt därmed blir enklare för dem att upprätthålla 

en fritid. 

Metodreflektion 

När vi står med facit i hand anser vi att det finns saker vi hade velat göra annorlunda. Vi anser att 

vårt datamaterial är relativt tunt att bygga en studie på, eftersom vi enbart använde oss av två 

kvalitativa intervjuer på grund av ett bortfall. Vi tänker oss att analysprocessen skulle blivit ännu 
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mer komplex om vi hade haft fler intervjupersoner eftersom det hade lett till större mängd data 

och därmed fler komponenter att ta hänsyn till. Vi tänker även att det hade varit intressant att få 

in fler intervjupersoner för att på så sätt få en studie fylld med fler erfarenheter och upplevelser. 

Vidare började vi skriva uppsatsen i en tro om att narrativ metod var den som passade in för att 

redogöra vårt syfte och våra frågeställningar. Vi skapade en intervjuguide och genomförde 

intervjuerna utifrån hur en narrativ intervju bör se ut. Vi ändrade metod på grund av studiens 

syfte inte var att lägga fokus på livsberättelser (Wigg, 2009). Detta medförde att vi bytte metod 

till kvalitativ innehållsanalys. Detta gav konsekvenser eftersom det därmed blev svårt för oss att 

utgå från det sista temat i intervjuguiden som var framtid, eftersom vi inte längre var i behov av 

en början, en mitt och ett slut när vi skulle redogöra för datamaterialet i resultatet. Om vi skulle 

göra om denna studie hade vi lagt större fokus kring att försäkra oss om att den metod vi valt är 

den som passar in för studiens syfte och innehåll, när byte av metod skapade mycket stress.  

Vidare forskning 

Denna studie kan vara användbar för vidare forskning där fokus bör ligga på vad som måste ske 

för att cheferna själva kan känna trygghet i sin yrkesroll samtidigt som de känner välmående och 

harmoni i sitt privatliv. Vi tänker oss att denna typ av forskning bör fokusera på konsekvenserna 

av de motstridiga kraven som ställs på första linjens chefer, i förhållande till de förutsättningar 

de får för att utföra sitt arbetsuppdrag. Vidare tänker vi att det är oerhört viktigt att dessa studier 

bygger på första linjens chefers egna upplevelser av detta fenomen. Det är även viktigt att det är 

dessa chefer som skall få förtydliga vilken typ av stöd de behöver och hur direktiven bör se ut för 

att de skall känna sig bekväma i utförandet av dess yrkesroll. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

 

Bakgrundsfrågor: 

 Hur många års erfarenhet har du som första linjens chef? 

 Hur kom det sig att du valde denna yrkesroll?  

 Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Nybliven chef (första 3 åren). 

 Kan du berätta om hur ditt liv såg ut under perioden som nybliven chef?  

 Hur såg balansen ut mellan fritid och arbetstid? 

 Vilka krav och förväntningar hade du på dig själv i förhållande till din yrkesroll? 

 Hur upplevde du de krav och förväntningar som din arbetsgivare ställde på dig? 

 På vilket sätt såg ditt stöd ut från dina chefer och den övriga organisationen under denna 

period?  

Chef idag 

 Kan du berätta om hur ditt liv ser ut idag som erfaren första linjens chef?  

 Hur ser balansen ut mellan din fritid och arbetsroll idag, samt vad gör du själv för att 

skapa balans?  

 Vilka krav och förväntningar har du på dig själv i förhållande till din yrkesroll idag? 

 Hur upplever du de krav och förväntningar som din arbetsgivare har på dig idag? 

 Kan du berätta om hur du upplever stödet från dina närmsta chefer och organisationen?  

Framtida och visioner 

 Hur tänker du kring din framtid som första linjens chef? 

 Hur önskar du att du kan dela upp din tid till arbete och privatliv i framtiden? 

 Om du fick bestämma, hur skulle stödet se ut från dina chefer för att få bättre 

förutsättningar att hålla en god balans i arbetslivet?  

 Om du skulle göra om din ledarskapskarriär, hur skulle den då se ut? 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
 

Hej!  

Vi är två socionomstudenter från Umeå universitet som skriver vår kandidatuppsats utifrån 

ledares upplevelse av deras ledarskap samt förmågan att balansera sin tid mellan yrkesrollen och 

privatlivet. Syftet med studien är att få en ökad förståelse för ledares upplevelser av sin yrkesroll 

i förhållande till sitt privatliv, samt vilka strategier denne har för att balansera sin tid.  

 

Denna intervju kommer att pågå i ca.1h-1h30min. Dina personuppgifter som namn och ålder 

kommer att sekretesskyddas vilket innebär att de inte kommer att vara tillgängliga för någon 

obehörig att se. Detta kommer vi att göra med hjälp av att koda och kategorisera dina svar. 

 

Intervjun kommer att spelas in via diktafon för att underlätta för oss när vi sedan skall 

sammanställa din intervju och göra om den till skrift. Ljudupptagningen kommer inte att vara 

tillgänglig för någon obehörig. Din medverkan utgör en viktig del i detta projekt eftersom dina 

upplevelser och känslor kring detta fenomen är unika. För att vi och den övriga allmänheten skall 

få en större förståelse av det upplevda ledarskapet i förhållande till att ha ett fungerande 

privatliv, är det viktigt att få ta del av dina erfarenheter.  

 

Du får själv vara med och bestämma vilken plats du vill att intervjun skall äga rum på, om du 

tillexempel vill sitta på ditt kontor eller om vi två skall boka in ett annat ställe.  

 

Om du är intresserad av att vara med i vår studie vill vi att du hör av dig till någon av de två 

kontaktuppgifterna längst ner på denna sida. Vi önskar svar senast 1 vecka efter att du mottagit 

detta mejl. Vi kommer därefter att ta kontakt med dig inom snar framtid då vi har fått din 

bekräftelse om att du vill delta i studien.  

 

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig! 

 

Camilla Nilsson 

072- 5479001 

c.nilsson1@hotmail.com 

 

Elin Näslund 

070-3612299 

elinsorman@live.com 

 

Med vänliga hälsningar Camilla Nilsson & Elin Näslund 

mailto:c.nilsson1@hotmail.com
mailto:elinsorman@live.com
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Bilaga 3: Kodningsmall 

 

Tabell1. Exempel på kodningsprocessen:  

 

Frågeställning/Kategori Tema Kod 

Krav, förväntningar och 

stöd 

 

Organisatoriska krav 

 

”Det är oerhört mycket som ska 

följas och administreras så jag 

tycker ibland att det är lite svårt 

att ha en överblick över allting 

och vart stoppar jag det här för 

att lätt kunna ta fram och ha 

(Anna).” 

Svårigheter att hantera 

spänningen mellan arbetsliv 

och privatliv 

 

Svårigheter med att finna en 

balans 

 

”Jag kan även erkänna att under 

denna vinter så har jag stundvis 

slitit med att hitta balansen och 

då har jobbet tagit överhanden 

många gånger (Lina)”. 

 

Förklaring: Dessa utdrag är tagna ur transkriberingsmaterialet. 

 


