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Sammanfattning 

Att vara första linjens chef inom väfärdstjänstesektorn förutsätter förmågan att kunna hantera 
organisatoriska påfrestningar och krav. Handledning i en arbetsplatskontext är ett verktyg som  
innebär hjälp för lärande, utveckling och förändring. Studien syftar till att undersöka och 
beskriva hur personer med chefsbefattning upplever handledning som betydande för 
utvecklandet av yrkesrollen samt förändrade strategier och handlingar. Den metodologiska 
utgångspunkten var inspirerad av grundad teori och datan bestod av kvalitativa intervjuer med 
sex enhetschefer från privata och kommunala verksamheter inom socialt arbete. Den 
teoretiska utgångspunkten var ett sociokulturellt perspektiv och situerat lärande – legitimt 
perifert lärande. Reslutatet visade att deltagarna upplevde att rollen som enhetschef var 
komplex och att det fanns stora behov av att utbyta erfarenheter och kunskap med andra, 
framförallt på kollegial nivå. Handledning som formell och informell sammankomst hade 
betydelse för upplevelsen av känna trygghet i ledarrollen, att lära sig, utvecklas och kunna 
bolla tankar och idéer. Slutsatsen blev att arbetsgivare bör ta större ansvar för att tillgodose 
chefers behov av handledning. 
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Inledning  

Att vara professionell och yrkesverksam inom människoorienterade yrken medför en 

direktkontakt med människor i beroendeställning och utsatthet. All form av mellanmänsklig 

interaktion kräver mycket utav den professionelle som är ytterst ansvarig för inramningen och 

styrningen i samspelet. Den professionelle använder sig själv som ett redskap och har därför 

stort ansvar i val av ord, gester, bemötande och kunskap. Det finns en kontinuerlig balansgång 

mellan rollerna som yrkesperson och privatperson samt makt- och beroendeställning, med 

många gråzoner och utrymme för tolkning. En konsekvens av att verka och arbeta i ett yrke 

där direktkontakt med människor ligger i fokus, är att det alltid krävs möjlighet till reflektion 

och spegling vilket bör tillhandahållas och finnas invävt i organisationsstrukturen.  

 

Förstalinjens chefer inom välfärdstjänstesektorn, så som föreståndare och enhetschefer, har ett 

komplext uppdrag i en verksamhet. Man kan beskriva det som att de verkar i brytpunkten 

mellan den faktiska verksamheten och den strategiska nivån organisatoriskt. Idag så 

uppskattas antalet chefer vara 504 000 i Sverige, varav 60 % utgörs av första linjens chefer, 

enligt Sveriges chefsorganisation Ledarna. Första linjens chefer ska agera ekonomiska stra-

teger och sköta administration. De ska dessutom vara duktiga arbetsledare med en förväntad 

lojalitet både uppåt och nedåt inom organisationen. Kraven på en förstalinjechef kommer från 

anställda, brukare, chefer och uppdragsgivare vilket ska tacklas samtidigt som ständiga 

förändringar sker inom organisationen.  

 

För att kunna hantera komplexiteten och utvecklas i uppdraget som första linjens chef krävs 

reflektion, handledning och stöd. Näslund och Ögren (2010) menar att behovet av stöd till 

chefer är stort, men framförallt hos första och andra linjens chefer. Att erbjuda kvalificerat 

stöd till chefer på lägre nivå och stärka deras ledarskap kommer att generera många vinster för 

organisationen, som exempelvis förbättrad arbetsmiljö, hälsa, kvalitet och produktivitet 

(Näslund & Ögren, 2010). Vidare menar författarna att chefer på högre nivå ofta brottas med 

andra typer av problem och erbjuds ofta konsultstöd och utbildning, men skulle chefer i alla 

linjer erbjudas samma möjlighet hade det blivit en dyr historia trots att behovet är detsamma. 

Det gäller alltså att skapa en modell som fungerar både kostnadseffektivt och som kan hantera 

chefers välmående och funktion vilket i längden blir en välriktad investering för 

organisationen som helhet (Näslund & Ögren, 2010). Hawkins, Lindqvist och Shohet (2008) 

menar att när det handlar om valet av handledning och stöd som modell, bör valet styras av 
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yrkesutövarens arbetssituation. Grupphandledning passar bra för team eller de som arbetar 

med grupper av klienter, men för rutinerade yrkesutövare med en omfattande professionell 

kompetens och som behärskar egenhandledning, kan det räcka med stöd och handledning från 

kollegor (Hawkins, Lindqvist & Shohet, 2008).  

 

Definition av handledning 

Handledning är egentligen ett vitt begrepp vars innebörd och betydelse varierar beroende på 

kontextuella sammanhang. Definitionen blir således inte helt självklar. I engelskspråkig 

litteratur ser man vanligtvis begrepp som counselling, consultation, guidance, tutoring och 

mentoring kopplat till handledning men framförallt supervision används för att beskriva 

handledning av yrkesutövare (Tveiten, 2008). 

Lauvås och Handal (2001) menar till och med att man i viss mån kan tala om revirområden 

gällande handledning som begrepp i kombination med en skepsis till andra yrkesverksammas 

utveckling exempelvis inom områden som pedagogik och hälsa-sjukvård. Föreliggande studie 

kommer att relatera till handledning utifrån Tveitens (2008, s.21) beskrivning av handledning 

som kvalificering och hjälp för lärande, utveckling och förändring i en arbetsplatskontext.  

 

Inom litteraturen ser man också handledning som en typ av undervisning, 

upplärningsverksamhet, assistans i eget lärande och egen utveckling samt utbildningsprocess. 

Tveiten (2008) menar vidare att avsikten och syftet med handledning är att personen i fokus 

ska stärkas i sin bemästringskompetens, vilket kan variera beroende på situation och individ. 

Med bemästring menas medvetenhet till egna resurser och förmåga att använda resurserna 

ändamålsenligt och utgångspunkten är att personen i fokus har förvärvad 

bemästringskompetens från start som kanske kan stärkas genom reflektion, fokusering, 

medvetandegöring och träning (Tveiten, 2008).  

 

För att tydliggöra olika inriktningar inom ramen för handledning inom yrkeslivet presenteras 

nedan en komprimerad redogörelse för den varians man kan stöta på inom litteraturen. Fokus 

ligger framförallt på syftet med olika typer av handledning och vad det kan generera i 

praktiken, snarare än detaljerade redogörelse för handledningens utformning eller 

handledarrollen. 
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Grupphandledning 

Handledning kan ske individuellt eller i grupp. Det finns naturligtvis olika anledningar till att 

välja handledning i grupp istället för handledning på tumanhand. Hawkins, Lindqvist och 

Shohet (2008) menar att det mest önskvärda skälet bör vara att både handledare och 

handledda önskar denna form av handledning, vilket också kommer att ge den mest positiva 

upplevelsen. Ett kanske mer krasst skäl till grupphandledning är att verksamheter kan behöva 

snåla med tid och resurser och då blir grupphandledning en effektiviserad besparingsåtgärd 

(Hawkins, Lindqvist & Shohet, 2008). Näslund och Ögren (2010) menar att grunden i 

gruppterapi är att man ska känna tillit och vara trygg för att våga lyfta spörsmål där man 

känner sig osäker och kanske tvivlar på sig själv. En annan viktig aspekt berör lärande, på så 

vis att deltagarna lär sig lösa problem och se beteendemönster genom samtal och gemensam 

reflektion, men också att få handfasta tips vilket gör att man kan agera i sin yrkesroll och öka 

självkänslan (Näslund & Ögren, 2010). Hawkins, Lindqvist och Shohet (2008) menar vidare 

att några av de fördelaktiga påföljder via handledning i grupp är att kollegor kan få 

uppbackning och stöd av varandra vilket till exempel kan kännas som en trygghet för 

nyanställda men att en grupp också kan generera respons, tankar och uttryck från flera olika 

håll än enbart handledaren och utgör ett bredare register av erfarenhet, personlighetstyp och 

inlevelse vilket ger större makt åt grupprocessen och handledaren riskerar i mindre 

utsträckning att få orimligt stort inflytande. 

 

Kollegial handledning 

Killén (2008) beskriver att kollegahandledning är en variant av grupphandledning där tre eller 

fyra kollegor med en relativt likvärdig status handleder varandra genom att turas om att lägga 

fram ärenden. Killén (2008) syftar i detta fall på kollegor som arbetar på samma arbetsplats 

och möts och samarbetar i dagliga aktiviteter. Här poängteras vikten av att kollegornas 

relation till varandra inte hindrar dem från kritiskt tänkande, att de inte hämmas av 

konkurrenstänk och avundsjuka samt att de klarlägger skillnaderna mellan handledningen och 

övrig interaktion (Killén, 2008). Gruppsessioner genererar ofta starkare känslor än på 

tumanhand vilket kan bero på att en grupp som fenomen är en kraftfull källa (Hawkins, 

Lindqvist & Shohet, 2008). En annan variant av kollegial handledning är backstagegrupper 

för chefer som enligt Näslund och Ögren (2010) är en form av tanke- och erfarenhetsutbyte 

där reflektion och feedback är ledord för att upptäcka eller återupptäcka möjligheter att 

använda sina individuella resurser. Backstagegrupper är också en manualbaserad metod med 
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vetenskapligt stöd. Eftersom kostnad är en avgörande faktor när det kommer till 

kompentensutveckling och stöd så är det inte helt ovanligt att organisationer använder sig av 

den så kallade Stockholmsmodellen. Den går ut på att internrekrytera till exempel 

enhetschefer, PA-konsulter eller projektledare som ska agera samtalsledare i en samtalsgrupp 

för chefer inom den egna organisationen. I praktiken innebär det en fördjupad kunskap om 

ledarskap, hinder och utvecklingspotential men innebär också att kunskapen bibehålls inom 

verksamheten vilket bidrar till en lärande organisation (ibid). 

 

Coaching och mentorskap 

Coaching är ett begrepp som urspinger från idrottsvärlden men som idag används inom 

näringslivet i första hand för att beskriva utveckling i förhållande till organisatoriska 

målsättningar snarare än handledning i förhållande till arbetet med människor (Killén, 2008). 

Butterworth och Faugier (1992) beskriver mentorskap som att en mentor är en erfaren 

professionell som guidar och stödjer en nyutbildad.  

 

Professionell handledning 

Killén (2008) menar att professionell handledning ursprungligen systematiserades inom 

socialt arbete och således utvecklades och forskades kring. Supervision och klinisk 

supervision är engelska termer som enligt Killén (2008) och Butterworth och Faugier (1992) 

sammanfaller med begreppet professionell handledning. Definitionen av professionell 

handledning grundar sig i dess funktion och vad den bör innefatta. 

 

Till professionell handledning hör också att skapa en trygg lärosituation, att förmedla 

relevanta kunskaper, stimulera systematisk observation och reflexivt tänkande samt 

klargöra sådana känslor och attityder som studentens lärobehov och arbetsuppgifternas 

karaktär påkallar (Killén, 2008, s.16). 

 

Anledningen till att ovanstående definition är relevant i ett yrkessammanhang är för att den 

går att modifiera till att passa handledning av kollegor. Killén (2008) menar att en sådan 

modifiering exempelvis kan handla om en fortsatt professionell utvecklingsprocess då 

lärandet och utvecklingen påbörjas under studietiden men fortsätter under hela yrkeslivet.  
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Handledning och ledarrollen 

Det finns flera faktorer som bidrar till att det är viktigt att belysa kopplingen mellan 

handledning och ledarrollen hos en chef. För det första finns det finns inga manualer att luta 

sig emot i rollen som chef utan det förutsätts att förmågan finns att göra egna bedömningar, 

både i fråga om formella beslut men kanske oftare i de små besluten som exempelvis 

bemötande av medarbetare och vilka ord och grad av känslomässigt engagemang som ska 

användas (Näslund & Ögren, 2010). Författarna menar vidare att chefer får rutin allt eftersom 

och vissa beteenden kan ske per automatik, dock finns en risk med automatiserat beteende 

vilket är att fastna i mindre konstruktiva sätt att bemöta och relatera till överordnade, 

medarbetare eller andra samarbetspartners. Att utgå från en beprövad metod kan visserligen 

fungera i vissa sammanhang men det är nödvändigt att utveckla nya förhållningssätt för att 

upprätthålla kvalitet och professionalism, vilket handledning är ett stöd för att kunna göra. 

Handledning är också ett sätt för en chef att bearbeta de känslor och hinder som uppstår i 

yrkesrollen. Näslund och Ögren (2010) menar att en ledare aldrig kan gömma sig och den 

chef som gömmer sig har abdikerat från ledarskapet. Vidare menar författarna att alternativet 

är att ta itu med de känslor som arbetet genererar och via insikten att utsatthet och beroende är 

inbyggt i ledarrollen. 

 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att belysa samspelet mellan handledning som professionellt verktyg och 

utvecklandet av yrkesrollen hos första linjens chefer inom välfärdstjänstesektorn. Följande 

frågeställningar är centrala: 

 

• Hur hanteras externa krav och förväntningar? 

• På vilket sätt kan handledning förankras och uppmuntras i en organisatorisk kontext? 

• Hur kan handledning vara en betydande faktor för utvecklandet av yrkesrollen och 

genererar förändrade strategier och handlingar? 

Tidigare forskning 
Detta kapitel kommer att redogöra för tidigare forskning med relevans för ämnesområdet i 

studien. Fokus ligger på handledning i en arbetsplatskontext samt lärande, utveckling och 

förändring  i förhållande till ledarskap och organisatoriska förutsättningar. Mycket av 
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forskningen belyser komplexa samverkanssystem vilket gör att det också är problematiskt att 

separera olika faktorer från varandra men ett försök till uppdelning görs med underrubrikerna 

Lärande och organisation, Handledning och mentorskap samt Ledarskap. 

 

Lärande och organisation 

En kvantitativ enkätstudie undersöker hur tillvägagångssätt för informellt lärande, erfaret 

ledarskap och organisatorisk lärandekultur samverkar med varandra och förutsäger resultat för 

lärande på en Österikisk bank (Froehlich, Segers & Van den Bossche, 2014). Resultatet i 

studien visar att ett transformellt ledarskap stimulerar de anställda att anta ett djuplärande 

perspektiv där en blandning mellan tranformellt och transaktionellt ledarskap behövs för 

positiva utfall av prestanda samt utvecklandet av grundfärdigheter och karriär (Froehlich, 

Segers & Van den Bossche, 2014). Studien visade även indikationer på svårigheter att anta en 

sådan typ av ledarskapsstil eftersom den organisatoriska lärandekulturen också är en 

betydande faktor och författarna konstaterar att forskning behövs för att uppmärksamma 

individuella tillvägagångssätt för lärande i kombination med den kontextuella påverkan av 

lärandeprocessen i praktiken.   

 

Warhurst (2013) menar i sin kvalitativa studie att mellanchefer visar starka intentioner i sitt 

ledarskap att tillhandahålla individuellt lärande som exempelvis att möjliggöra lärande via 

erfarenhet men också att uppmuntra socialt lärande inom olika grupper i yrkesutförandet. Stor 

vikt läggs vid linjechefers betydelse gällande att möjliggöra individuell och organisatoriskt 

lärande och hävdar således att chefer behöver utvecklas i rollen som utbildare på arbetsplatsen 

(Warhurst, 2013). Miljön som möjliggör lärande beskriver Cronin (2014) i sin studie som en 

enhet bestående av sex primära processer: fysisk miljö, interaktiv kommunikation, självinsikt, 

arbetsuppgifter, känslor och inlärning. Dessa processer illustrerar miljön för lärande som en 

multidimensionella natur och hur beroende de är av varandra och samexisterar inom miljön 

för lärande. Billet och Choy (2013) beskriver även  i sin studie att en arbetsplats är 

multimodal och komplex, med hänseende till den sociokulturella naturen och begränsningar 

som påverkar möjligheten till lärande på olika vis. Författarna vill uppmärksamma det 

potential en arbetsplats innehar som en plats för lärande, både för noviser men också för mer 

erfarna anställda. Crick, Haigney, Huang, Coburn och Coldspink (2013) beskriver vikten av 

att skapa en kultur på arbetsplatsen där normen är att lära tillsammans och där man talar om 

sitt eget och teamets lärande. En viktig organisatorisk förutsättning blir således tid och 
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utrymme för att kunna reflektera och konversera om lärande i arbetsrelaterade frågor, 

eftersom det är via tillitsfulla relationer och dialoger i kombination med en handledare som 

kraften i lärandet bäst kan stärkas. Det är också relevant att påpeka att handledarledda samtal 

kring en individs lärandestyrka kan bidra till en tydligare identitet på arbetsplatsen i form av 

ett självsäkrare ”jag” (Crick, Haigney, Huang, Coburn & Coldspink, 2013).  

 

Handledning och mentorskap 

En kvalitativ finsk studie beskriver behovet av stöd hos första linjens chefer inom sjukvården 

på grund av organisatoriska förändringar och nedskärningar i Finland. Studien undersöker en 

grupp av första linjens chefer som genomgått professionell handledning under en 2-årsperiod 

med syfte att beskriva vad cheferna ansåg att handledningen genererade för effekter ett år 

efter handledningens avslut (Appelqvist-Schmidlechner, Hyrka & Kivima, 2005). Resultatet 

visade att cheferna ansåg att handledningen haft långvariga positiva effekter på deras 

ledarskap och kommunikativa förmåga, en vilja till kompetensutveckling, självinsikt och 

coping. Författarna menar vidare att cheferna ansåg att handledning på lång sikt skulle bidra 

med ett bredare perspektiv på arbetet och skulle öka användningen av handledning som en 

stödinsats bland kollegor. Behovet framöver är en kultur och arbetsklimat som uppmuntrar ett 

deltagande i personalgruppen och innovativt tänkande (Appelqvist-Schmidlechner, Hyrka & 

Kivima, 2005). En annan studie beskriver ett kollegialt mentorprogram som skapats för att 

bedöma behovet av kollegialt mentorskap hos nyutexaminerade pediatriker och undersöka 

förmånerna för både för adapter och mentorer där resultatet visade höga grader av 

tillfredsställelse och att kunskaper kunde överföras och förvärvas samt ledde till 

beteendeförändringar (Eisen, Sukhani, Brightwell, Stoneham & Long, 2014). Författarna 

menar att samtliga adepter hade för avsikt att fortsätta använda sina förvärvade kunskaper på 

arbetsplatsen och senare agera pedagogiska handledare själva. 

Turner (2000) har i en kvalitativ studie genomfört intervjuer med bland annat linjechefer, 

verksamhetsutvecklare och socialarbetare för att undersöka effekten med implementeringen 

av det ramverk (Post-Qualifying framework) som beaktar förhållandet mellan ett effektivt 

ledarskap och det praktiska utförandet hos socialarbetare som arbetar med barn och familjer 

inom socialtjänsten. Det är allmänt känt att ledarskap inom socialtjänsten har tre primära 

funktioner; administration, utbildning och stöd. Turner (2000) påvisar i en kvalitativ studie 

baserat på intervjuer med linjechefer, verksamhetsutvecklare och socialarbetare att det är 
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viktigt att ta tillvara på linjecheferna och se vinsterna med att involvera dem i 

mentorskapsprocessen. Författaren menar att vinsterna för socialtjänsten som organisation 

med linjechefer som mentorer är en mer utvecklad och professionell organisationskultur 

vilket i förlängningen kan vara en motpol till den upplevelsen många socialarbetare har om en 

kultur som är opersonlig och byråkratisk. Linjechefer som agerar mentorer kommer att anta 

ett mer holistisk tillvägagångssätt i sitt ledarskap och se till att kompetensutveckling och 

stödjande funktioner inte försummas (Turner, 2000). Paré och Le Maistres (2006) 

longitudinella studie belyser vilka faktorer som är mest gynnsamma i introducerandet av 

nyutexaminerade socialarbetare på en arbetsplats. Resultatet visar bland annat betydelsen av 

adepternas egna ansvarstagande under introduktionsperioden samt hur lyckade mentorskap 

distribueras inom organisationen (Paré & Le Maistres, 2006). 

 

Ledarskap 

Van Dongens (2014) studie handlar om att utveckla ledarskap och studerar hur ett nätverk 

bestående av begåvade ledare öppnar upp för att utbyta erfarenheter och lära av varandra 

vilket innebär ett utvecklande av individuellt kunnande, expertis och färdigheter. Sådant 

nätverkande och sammankomster skulle kunna vara både informella eller strukturerade runt 

teman för gemensamma intressen. Utifrån dessa nätverk kan subgrupper skapas och 

exempelvis fungera som en intern och konsultativ grupp som gynnar organisationen som 

helhet (Van Dongen, 2014). Ur ett företagarperspektiv kommer begåvning att skapa mervärde 

för organisationen i framtiden och författaren menar vidare att organisationer bör utveckla 

mentor-nätverk med de mest begåvade chefer och hålla dem ansvariga för att 

utvecklingskurvan hos deras adapter. Gardner, Luthans, May och Walumbwa (2005) 

presenterar en modell med syfte att tillgogse nutida och framtida ledarskapsbehov via ett 

autentiskt ledarskap med följare, där tyngdpunkt läggs på självinsikt, självreglering och 

personlig historia. Författarna menar att arbetsklimatet bygger på etik, inkluderande och 

omtanke och att vara positiv förebild som ledare ses som ett primärt medel för utveckla 

autentiska följare. Andra positiva utfall med en autentiskt ledar-följarrelation innefattar 

förhöjda nivåer av tillit till ledaren, engagemang, välmående på arbetsplatsen och äkta, 

hållbara prestationer (Gardner, Luthans, May & Walumbwa, 2005). En annan syn på 

autentiskt ledarskap är Yasinskis (2014) definition som ”limmet som håller samman en 

hälsosam arbetsmiljö” och organisationer med en hälsosam arbetsmiljö påvisar en stark 

upplevelse av tillit mellan chef och anställda. Dessa organisationer fångar upp och stärker 
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anställda i beslutstagande, risktagande samt personlig och professionell utveckling (Yasinski, 

2014). Kelloway och Barlings (2010) menar i sin studie att man kan se direkta kopplingar och 

kausala orsaker mellan ledarskap och välmåendet hos de anställda. Författarna föreslår därför 

att ledarskapsutveckling borde vara ett huvudområde för framtida forskning inom 

arbetsmiljöpsykologi.Ett annat tillvägagångssätt för att utveckla sitt ledarskap beskriver 

Odum, Boyd och Williams (2013) i sin studie där de har studerat utfallet av en kollegial 

utbildningskurs i personligt ledarskap. Resultatet påvisade en ökad upplevelse av 

självutvecklande hos deltagarna och över hälften av deltagarna kunde se att de kunskaper 

kursen bidrog med gick att överföra till rollen som ledare (Odum, Boyd & Williams, 2013). 

 

Teoretisk plattform 
I detta kapitel presenteras den teoretiska utgångspunkten i studien. De teoretiska perspektiven 

är valda med relevans till lärande och utveckling i en arbetsplatskontext där begrepp som 

kunskap, identitet, utveckling och förändring samt förstärkt bemästringskompetens är 

centrala. De valda teorierna är det Sociokulturella perspektivet och Situerat lärande – 

Legitimt perifert lärande. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

En av utgångspunkterna för ett sociokulturellt perspektiv är antagandet att människan som 

biologisk varelse har ett antal mer eller mindre artbestämda uppsättningar av både fysiska 

men också mentala resurser. Dock är vårt sätt att bete oss, tänka, kommunicera och uppfatta 

verkligheten format av sociala och kulturella erfarenheter och kan därför inte i särskilt stor 

utsträckning förklaras med hänvisning till instinkter eller genetiskt programmerade reflexer 

och beteenden (Säljö, 2000). Det sociokulturella perspektivet på mänskligt lärande, tänkande 

och handlande intresserar sig därmed för hur både individer och grupper tillgodoser samt 

utnyttjar kognitiva och fysiska resurser. Säljö (2000) menar vidare att fokus framförallt ligger 

på samspelet mellan individ och kollektiv med hänseende till exempelvis hur en kollektiv 

kunskap kan återskapas hos en individ och vice versa. Termerna verktyg eller redskap har en 

särskild betydelse inom sociokulturellt perspektiv och med verktyg eller redskap menar man 

egentligen de resurser som människan använder för att förstå, tolka samt agera i omvärlden, 

vilket kan vara såväl språkliga, intellektuella som fysiska (Säljö, 2000). En grundtanke inom 

det sociokulturella perspektivet är att de mänskliga resurserna skapas via kommunikation och 
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att de genom kommunikation förs vidare. För att kunna studera fenomenet ”lärande” i ett 

sociokulturellt perspektiv måste följande tre punkter uppmärksammas: 

 

1. Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap. 

2. Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg). 

3. Kommunikation och de olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i 

olika kollektiva verksamheter (Säljö, 2000, s.22-23). 

Betydelsen av begreppet kultur i det sociokulturella perspektivet innebär den samling av 

värderingar, idéer, kunskaper och dylika resurser som inhämtats via interaktion med världen 

omkring (Säljö, 2000). Med kulturen menar författaren också fysiska och vardagliga ting som 

olika instrument, verktyg, informations- och kommunikationsteknologi etc. Kultur är alltså 

både något konkret men också abstrakt, där emellan finns ett nära samspel exempelvis går 

utvecklingen av fysiska resurser hand i hand med med utvecklingen av intellektuella 

kunskaper och idéer (Säljö, 2000). 

Lärande som fenomen uppfattas vanligtvis som något positivt, enbart. Dock bör utvecklandet 

av kunskaper ses i en slags parallell process som kan vara både negativ och positiv enligt det 

sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000). Författaren menar vidare att den negativa processen 

innebär exempelvis att den som inte besitter kunskap hamnar i en beroendeställning till den 

som har kunskap. Alla människor behöver någon gång ta hjälp av en tandläkare, frisör, 

hantverkare etc just eftersom vi inte själva har de färdigheter som behövs. Rent krasst så kan 

kunskap ses som ett marknadsvärde och blir därmed grunden till en form av maktutövning på 

så vis att den som besitter kunskap kan skaffa sig olika typer av privilegier. Man kan således 

benämna utvecklandet av kunskaper som ett demokratiskt problem som har med social 

fördelning att göra samt skapandet av en ”ute-grupp” och en ”inne-grupp”. Det finns 

yrkesgrupper som till exempel har utvecklat ett internt sätt att tala och tänka vilket innefattar 

kunskaper om en verksamhet och som fungerar bra i det vardagliga arbetet, men skiljer 

samtidigt ut de som inte passar in eller tillhör gruppen. De som inte har tillgång till 

begreppsverktygslådan ställs därför utanför när läkaren exempelvis talar om biomedicinsk 

terminologi eller när fysikern beskriver essensen av stringteori. I psykologiska och 

pedagogiska sammanhang förloras ibland maktaspekten av lärande (Ibid).  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv betonas relationen mellan kommunikation och tänkande 

enligt Säljö (2000). Genom att delta i en situation där kommunikation förs, möter individen 

nya sätt att resonera, tänka och handla och kan ta till sig detta. Tänkande kan beskrivas som 
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ett inre samtal som individen för med sig själv genom att använda språkliga kategorier. Här 

bör det betonas att tänkande och språklig kommunikation inte är synonyma, eftersom det vi 

säger inte nödvändigtvis är en reflektion av det vi tänker. 

 

Situerat lärande – Legitimt perifert lärande 

En grundförutsättning inom situerat lärande som teori, är att lärande inte kan uppnås eller 

granskas separat från den kontextuella inramningen (Bell, Maeng & Binns, 2013). De största 

antaganden inom situated learning är att förståelsen för ett koncept är under ständig 

uppbyggnad. Kunskap måste inhämtas i en autentisk kontext där den kan användas och 

interaktion mellan människor leder ofta till kunskap. Denna syn på kunskap har betydelse 

både för vår förståelse för lärande men också för designen av undervisning (ibid).  

 

Lave och Wenger (1991) formulerar sin teori kring legitimt perifert lärande för att beskriva 

och förklara hur människor som kommer nya och okunniga i yrket till en arbetsplats genom 

sitt lärande går från en perifer men legitim position till ett fullt deltagande och kvalificerat 

yrkeskunnande. Lave ser i sina studie att individens lärande sker i samverkan med den sociala 

omgivningen. Slutsatsen blir att kunskap inte är en separat enhet som existerar på egen hand 

och kan överföras från en individ till en annan oberoende av kontext. Tvärtom menar Lave att 

individer lär sig i sociala sammanhang och att en stor grundförutsättning är att individer själva 

äger sitt problem på så vis att lärandet blir meningsfullt för dem. Lave och Wenger (1991) 

menar att lärandet sker i den sociala praktiken som en del i människors upplevda värld. Vår 

upplevda-, eller sociala praktik är en stöttepelare i vår tillvaro och genom lärandet kan vi 

förstå och implementera lärandet i vårt utvecklande som individer. Man betonar också att 

lärandet är en process på så vis att den individ som upplever och erfarar förändrar sin 

identitet. Det ligger också en vikt i artefakter så som språkbruk, kunskaper och erfarenhet i 

symboler vilket i generationer tolkas och ges ny innebörd och mening. Lärandet har 

visserligen en kunskapsaspekt men viktigare är att kunskapen förenas med vem en individ är 

och utvecklas till att bli via lärandet, som öppnar upp en ny bild av sin relation till omvärlden 

och sina möjligheter. Mycket av Lave och Wengers exempel kommer ifrån lärlingsvärlden 

men teorin om legitimt perifert lärande är enligt författarnas utsago djupare och mer komplext 

än lärlingsskap. Målet med lärande är att uppnå det fulla deltagandet, vilket innebär och 

omfattar såväl identitet som kunskap i relation till den sociala kontext där individen befinner 

sig. Målet uppnås genom att individen får tillträde till olika uppbyggnader av sociala 
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relationer där uppgifterna utförs och att förståelsen för uppgifterna förhandlas med övriga 

individer för att uppnå en gemensam syn (Ibid). 

 

Metodologisk utgångspunkt 

Valet av metod i föreliggande studie är inspirerad av riktlinjerna för grundad teori som är en 

kvalitativ teori vars primära syfte inte bara är att beskriva en upplevelse hos ett flertal 

individer, utan också syftar att generera en teori eller en generell förklaring av en process, 

händelse eller interaktion. Oktay (2012) beskriver att begreppet upplevelse kan innefatta 

exempelvis en intervention, upplevelsen för personer som mottar en intervention, de 

yrkesverksammas upplevelse att tillhandahålla interventionen samt hur strategier och 

förutsättningar kan se ut. En sådan definition av begreppet upplevelse ses som relevant i 

förhållande till syfte och frågeställningarna i föreliggande studie. Grundad teori kommer 

således att användas som en inspirerande utgångspunkt i det metodologiska utförandet 

eftersom syftet med studien är att få insikt i, och ge en beskrivande bild av deltagarnas 

upplevelse av något specifikt, vilket också är en huvudfaktor till valet av metod. En viktig 

utgångspunkt inom grundad teori är som tidigare nämnt att generera någon form av teori. 

Creswell (2007) menar att en sådan teori kan anta flera former som exempelvis en narrativ 

redogörelse, en visuell bild eller en serie av hypoteser eller förslag. Den teoribildande 

redogörelsen kommer i föreliggande studie att presenteras som en slutsats under rubriken 

Diskussion. 

Grundad teori 

Grundad teori som kvalitativ design utvecklades inom sociologin 1967 av två forskare vid 

namn Barney Glaser och Anselm Strauss (Creswell, 2007). Teorin skapades som motvikt till 

den teoretiska och kvantitativa ansats som användes inom forskning på den tiden. Man 

menade helt enkelt att sociala processer kunde förklaras via ett systematiskt analyserande som 

stod för en egen typ av logik och kunde generera teorier (Charmaz, 2009). Grundad teori kan 

beskrivas som systematiska och flexibla riktlinjer för att samla in och analysera kvalitativ data 

för att konstruera teorier som är ”grundade” i själva datan och man talar om generella 

principer snarare än strikta förhållningssätt (Creswell, 2007). Komponenterna som ingår i en 

systematisk analys är sammanfattningsvis: 
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1. Samtidig datainsamling och analys 
2. Koder och kategorier från data 
3. Ständiga jämförelser 
4. Teoriutveckling i varje steg 
5. Memo-skrivande 
6. Urval med syfte att generera teori 
7. Litteraturundersökning efter analys 

 

Kategorierna skapas via kodning av datan, där forskaren börjar med en öppen kodning som 

ligger nära rådatan. I detta stadiet identifieras en huvudkategori som nya kategoier förhåller 

sig till i vad som kallas ett axialt kodningparadigm. Dessa nya kategorier kan exempelvis 

innefatta kausala förhållanden, strategiska förhållanden, kontextuella och mellanliggande 

förhållanden samt vilka konsekvenser olika strategier medför (Creswell, 2007). Författaren 

menar att det sista steget i analysen är den selektiva kodningen som ämnar skapa en hypotes 

eller förslag som innefattar kategorierna. Det kan också vara en beskrivande redogörelse för 

samspelet mellan kategorierna, vilket presenteras i slutet av studien. 

 

Urval 

Deltagarna i föreliggande studie valdes medvetet ut med utgångspunkt från deras 

yrkeserfarenhet och insikt i ämnet för rapporten. Det kan beskrivas som en form av målstyrt 

urval som Creswell (2007) synonymiserar med begreppet teoretiskt urval vilket används inom 

grundad teori och innebär att deltagarna i intervjuerna är valda för att bäst hjälpa forskaren att 

forma en teori. För att besvara frågeställningarna och möta upp syftet med studien behövde 

det teoretiska urvalet alltså representeras av enhetschefer verksamma inom välfärdssektorn. 

Deltagarna hittades och valdes ut med hjälp av en nationell internetsida som sammanställt 

olika verksamheter som enligt Socialstyrelsen är klassade som Hem för vård eller boende 

(HVB)-hem. Enligt Statens institutionsstyrelse definieras HVB-hem som ett behandlingshem 

vilket drivs av kommuner, landsting eller privata vårdgivare och tar bland annat emot barn 

och unga på frivillig basis med stöd av socialtjänstlagen. Skälet till att placeras på ett HVB-

hem kan bero på problem i hemmiljön, aggressivitet, kriminalitet eller droger. Även vuxna 

med missbruksproblem kan tas emot på vissa HVB-hem för frivillig vård (Statens 

institutionsstyrelse, 2014). Bryman (2011) menar att ett urval utifrån ett grundad teori-

perspektiv ska göras så att de teoretiska idéerna kan prövas och att deltagarna kan bidra med 

variation, relevans och meningsfullhet. Samtliga verksamheter som kontaktades hade relevans 

och meningsfullhet för studiens syfte men för att att även uppnå varians så valdes de medvetet 
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ut för att både representera kommunala- respektive privatstyrda verksamheter samt med olika 

inriktning gällande ålder, behandlingsinnehåll och storlek. Verksamheternas geografiska 

placering var också en styrande faktor i urvalsprocessen, gällande aspekter som tid och 

ekonomi, vilket innebar att de verksamheter som kontaktades låg placerade i Västerbottens 

län.  

 

Datainsamling 

De sex deltagarna i studien kontaktades via telefon där dialog fördes kring ämnet för studien 

och där deltagarna sedan förfrågdes att delta i studien genom att medverka i en intervju som 

skulle ske vid ett tillfälle med en tidsram på ungefär en timma. Deltagarna upplystes om syftet 

med studien och att deras deltagande skedde på frivillig basis. Tid för intervjuerna bokades in 

inom ett spann på tre veckor. 

 

Som undersökningsmetod valdes intervju vilket enligt Bryman (2011) är den mest 

förekommande metoden inom kvalitativ forskning. Charmaz (2009) menar att intervju som 

generell undersökningsmetod är en flexibel, framväxande teknik där ideer och frågeställningar 

växer fram under intervjuns gång och intervjuaren kan omedelbart följa upp dessa trådar. Att 

använda sig av intervjuer inom grundad teori innebär en liknande flexibilitet som ovan nämnt 

och Charmaz (2009) menar således att djupgående intervjuer passar mycket väl inom grundad 

teori. Bryman (2011)  konstaterar att djupintervju är synonymt med semistrukturerad intervju 

och innebär praktiskt att intervjuguiden skapas med ett antal förhållandevis specifika teman 

som ska beröras på något sätt under intervjuns gång. Samtidigt har intervjupersonen möjlighet 

och frihet att besvara frågorna med egna ord. Frågorna i intervjuguiden behöver inte ställas i 

samma ordning som är nedtecknat och det är vanligt med följdfrågor som knyter an till 

intervjupersonens berättelse (Bryman, 2011). Intervjufrågorna utformades löst enligt 

principen för grundad teori med öppningsfrågor, mellanliggande frågor och avslutande frågor. 

Exempel på öppningsfrågor var ”Kan du beskriva dig själv i din arbetsbefattning” och ”I vilka 

situationer kan du uppleva behov av stöd i ditt arbete”. De mellanliggande frågorna var till 

exempel ”Vilka är dina tidigare erfarenheter av professionell handledning på din arbetsplats” 

och som avslutande frågor ställdes bland annat ”Med dina erfarenheter, finns det något du 

skulle vilja råda andra på en liknande arbetsplats när det gäller handledning och stöd”. De 

övergripande teman som intervjun berörde var organisatoriskt stöd, handledning och 

förändring och identitet.  Flera följdfrågor och nya spår dök upp under intervjuernas gång som 
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Charmaz (2009) menar är specifikt för grundad teori eftersom utöver att lyfta fram och följa 

upp olika teman under intervjun, letar forskaren efter ideer genom att studera data och sedan 

återvända till fältet för att samla in ytterligare data och fylla igen saknade luckor. Enligt 

grundad teori ska en samtidig datainsamling och analys ske i form av en zickzackande process 

där insamlandet av data ute på fältet varvas med analyse av data, som bildar kategorier 

(Creswell, 2007). Författaren menar vidare att hur lång tid denna process tar beror på när 

forskaren anser att kategorierna är mättade, alltså när det inte finns ytterligare utsagor eller 

information som kan addera någon vikt och betydelse till kategorierna. I föreliggande studie 

så analyserades datan direkt efter insamlandet när detta var möjligt, men i större utsträckning 

var det nya tankar och idéer som uppstod under de initiala intervjutillfällena som ledde till 

nya infallsvinklar vilka kunde utvecklas till nästkommande intervju. Inom grundad teori kan 

tidsramen för en studie inte fastställas med säkerhet, eftersom datainsamling, kodning och 

analysering görs parallellt och eftersom mättnad måste uppnås i datan, innebär att det är 

omöjligt att förutse längden på studien. I föreliggande studie baseras datainsamlingen på 

ramarna för en magisteruppsats vilket innebar en praktisk möjlighet att endast utföra sex 

intevjuer, där  majoriteten av kategorierna uppnådde mättnad men inte samtliga. 

 

Fem av intervjuerna ägde rum på deltagarnas respektive arbetsplats. Intervjuerna med fyra av 

dessa deltagare tog plats i avskilda samtalsum eller kontor där intervjun kunde ske utan yttre 

störningar. Den femte intervjun tog plats i ett allmänutrymme utan dörr i verksamhetens 

lokaler vilket gjorde att deltagaren blev abruten av en kollega med frågor och att 

jobbtelefonen ringde i ett annat rum som deltagaren gick och svarade. Dessa yttre faktorer 

påverkade flytet i intervjun och deltagaren upplevdes som något disträ. Den sjätte intervjun 

gjordes via telefon eftersom möjlighet inte fanns att träffas på grund av för långa avstånd rent 

geografiskt. Samtliga intervjuer spelades in med en diktafon och kunde sedan föras över till 

datorn i form av ljudfiler. Ljudkvalitén på dessa filer var överlag mycket bra bortsett från 

telefonintervjun där vissa ord föll bort som obegripliga. Orden som föll bort påverkade dock 

inte helhetsuppfattningen eller innehållet i deltagarens berättelse. Intervjuernas längd 

varierade mellan ungefär 50 och 70 minuter. 
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Deltagarna 

Deltagarna i studien har alla en chefsposition inom respektive verksamhet men med en 

varians i den officiella titeln så som enhetschef, behandlingshemschef eller föreståndare. 

Nedan följer en kortare beskrivning av deltagarna i studien: 

Deltagare 1. Kvinnlig enhetschef sedan ett halvår tillbaka för två privatägda HVB-hem för 

målgruppen vuxna missbrukare. Socionom i botten och arbetat som kurator och 

samtalspedagog i 20 år men har också erfarenhet av att föreläsa, handleda arbetsgrupper och 

HR-uppdrag. 

Deltagare 2. Kvinnlig enhetschef sedan ett år tillbaka för ett kommunalt HVB-hem för 

målgruppen föräldrar med barn 0-12 år samt arbetsledare för en förskolegrupp. Socionom i 

botten och arbetat som socialsekreterare i 30 år men har också erfarenhet av att handleda 

socialsekreterare i 5-6 år. 

Deltagare 3. Manlig behandlingshemschef sedan tre år tillbaka för ett privatägt 

behandlingshem med AA:s tolvstegsprogram för målgruppen vuxna missbrukare. Blandad 

arbetslivserfarenhet från industri och serviceyrken men har också erfarenhet av egen 

missbruksproblematik, behandling samt som drog- och alkoholterapeut och föreläsare. 

Deltagare 4. Manlig föreståndare sedan två år tillbaka för en privatägd öppenvårdsverksamhet 

för målgruppen ungdomar mellan 16-23 år med missbruks- eller psykosocial problematik. 

Lärare i botten med erfarenhet från skolvärlden och behandlingsarbete. 

Deltagare 5. Kvinnlig föreståndare och ägare sedan elva år tillbaka för ett privatägt HVB-hem 

för målgruppen ungdomar mellan 13-20 år med missbruks- eller psykosocial problematik. 

Socionom i botten med erfarenhet från utslussverksamhet, socialtjänst och sjukvården. 

Deltagare 6. Manlig enhetschef sedan två år tillbaka för ett kommunalt stödboende för 

målgruppen vuxna män med missbruk. Socionom i botten med erfarenhet från missbruksvård. 

Analysmetod 

De sex ljudinspelningarna från intervjutillfällena transkiberades i ett ordbehandlingsprogram 

och skrevs sedan ut på papper. Analysmomentet gjordes vid ett par tillfällen direkt efter 
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datainsamlingstillfället men ibland samlades mer data ihop innan vidare analys fortgick. 

Varvandet av datainsamling och analys gjordes alltså inte fullt ut i denna studie eftersom 

datamaterialet var relativt litet och rent praktiskt var det inte möjligt att alltid hinna analysera 

innan nästa datainsamling skedde. Den initiala kodningen av datan genomfördes med enkla 

och korta koder som låg nära originaltexten i ett effektivt tempo med utgångspunkt i 

spontanitet. En initial eller öppen kodning enligt Creswell (2007) innebär att koda datan i 

stora kategorier av information. Det innebar också att kodningen låg nära rådatan gällande 

meningsuppbyggnad och ordval för att bibehålla handlingen. Nästa steg i analysen var 

selektiv kodning där initiala koder valdes ut med relevans för syftet och dessan klustrades 

sedan samman till kategorier. Ur fokuserad kodning identifieras själva grundfenomenet, vilket 

nya kategorier skapas omkring (Creswell, 2007). Kategorierna innefattade en grupp av koder 

som hade något gemensamt. De viktigaste kategorierna samlades ihop och huvudkategorier 

kunde identifieras. Huvudkategorierna kunde relateras till de flesta koderna och betydelsefulla 

fynden samt vara återkommande i datamaterialet. Huvudkategorierna blev 

sammanfattningsvis chefsrollen, krav och påfrestningar samt stödmekanismer och relaterade 

till grundfenomenet komplex yrkesbefattning. Graneheim & Lundman (2003) upplever att 

något som är karaktäristiskt för grundad teori som metod är att den hanterar både manifest 

såväl som latent innehåll i en text. Det manifesta innehållet är vad som sägs i texten och 

presenteras ofta som kategorier, medan en huvudkategori/tema ofta ses som uttryck för ett 

latent innehåll, det vill säga vad texten menar.  Det innebär att även om deltagarna har sina 

egna perspektiv i sin berättelse så omvandlas perspektivet i analysprocessen till en abstrakt 

nivå av begreppsbildning, vilket Hallberg (2006) beskriver som att sträva efter att se 

underliggande mönster i deltagarnas kollektiva ord. Slutligen gjordes en sammanbindning av 

koder och kategorier för att kunna modellera en hypotes eller teori, en så kallad teoretisk 

kodning.  

 

Studiens trovärdighet 

Det finns två begrepp som kan ses som grundläggande kriterier i bedömningen av en 

kvalitativ studie. Dessa begrepp är tillförlitlighet  och äkthet vilket motsvarar validitet och 

realibilitet inom kvantiativ forskning (Bryman, 2011). Tillförlitlighet kan brytas ner i fyra 

delkriterier: Trovärdighet innebär att trovärdigheten i forskarens beskrivningen av en social 

verklighet kommer att styra hur acceptabel den uppfattas som i läsarens ögon. Överförbarhet 

innebär att fylliga eller täta beskrivningar förser andra individer med en slags databas som kan 
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hjälpa att bedöma hur överförbara resultaten är till en annan kontext eller miljö (Bryman, 

2011). Enligt grundad teori bör den insamlade datan vara ”rik” på så vis att den ska bestå av 

detaljerade och fylliga beskrivningar, det handlar alltså inte om mängden data utan om 

innehållet (Charmaz, 2009). Inom grundad teori används begreppet representativ istället för 

överförbar vilket innebär att resultatet ska vara representativt och forskaren ska sedan bedöma 

när datan har nått mättnad och då kan anses vara tillförlitligt och representativt (Creswell, 

2007). I föreliggande studien har datan samlats in med detta i åtanke där djupgående 

intervjuer syftar att ge så mycket mättnad som möjligt, vilket för att resultatet i denna studie 

kan ses som representativt för andra enhetschefer inom samma arbetsplatskontext och med 

liknande ansvarsområden. Pålitlighet innebär att forskaren gör en fullständig redogörelse för 

forskningsprocessen för att anta ett granskande synsätt vilket redogörs för i föreliggande 

studie med metodval, urval, deltagare och analysprocessen. I metoddiskussionen längre fram i 

studien antas även ett mer granskande synsätt. Den fjärde delkriterien är möjlighet att styrka 

och konfirmera vilket innebär att det ska framgå att forskaren inte medvetet låtit sin egen 

förförståelse eller personliga åsikter påverka resultatet på något vis, utifrån insikten att det 

inte går att bibehålla en fullständig objektivitet. För att undvika allt för stor förförståelse har 

tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten inhämtats efter att datan analyserats. Det 

är samtidigt ett faktum att ingen forskare kan stå fullständigt objektiv inför något område för 

forskning då alla individer påverkas och styrs av intryck och personliga preferenser. Med 

detta i beaktningstagande har utgångspunkten varit att bibehålla en så neutral och ofärgad 

inställning som möjligt under processens gång i föreliggande studie. Vidare menar Bryman 

(2011) att det också finns ett antal delkriterer för äkthet vilka bland annat innebär huruvida 

studien ger en rättvis bild av den grupp som studerats, om studien bidrar till en ökad förståelse 

samt om studien bidragit till att deltagarna kan förändra sin situation eller fått bättre 

möjligheter att vidta de åtgärder som är nödvändiga. Föreliggande studie ger en beskrivande 

bild av hur en enhetschef kan tackla sitt arbetsuppdrag genom olika stödfunktioner inom 

organisationen vilket därmed ger en ökad förståelse för området. 

 

Etiska överväganden 

Föreliggande studie har anammat och tagit stöd av de forskningsetiska principer som 

Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningrådet tillhandahåller. De forskningsetiska 

principerna syftar primärt att vägleda forskaren men också att skapa normer för förhållandet 

mellan forskaren och undersökningsdeltagare i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 
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Individskyddskravet är det mest grundläggande kravet att beakta i en studie och kan 

specificeras i fyra huvudkrav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och 

nyttjandekravet. Nedan följer en redogörelse för vad dessa krav innebär samt på vilket sätt de 

har tillämpats i föreliggande studie. 

Med informationskravet menas att forskaren ska informera syftet med studien till alla som 

berörs exempelvis uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. Samtliga deltagare 

informerades inledningsvis via telefon med en kortare presentation och syftesbeskrivning av 

studien. Alla deltagare fick sedan ett mail med en mer utförlig presentation där också 

information om samtyckeskravet ingick vilket menas att deltagarna i studien själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan, alltså rätten att avgöra om, hur länge och på vilka villkor de 

ska delta. Deltagare har alltid rätt att avbryta sin medverkan när som helst vilket ska ske utan 

negativa konsekvenser eller påtryckningar. Vid intervjutillfället fick deltagarna inledningsvis 

ge ett muntligt godkännande om frivilligt deltagande samt möjlighet till att avbryta sin 

medverkan efter eget tycke. Alla intervjuer skedde med muntligt godkännande från deltagarna 

och ingen valde att avbryta sin medverkan under, eller efter sitt deltagande i studien. Med 

konfidentialitetskravet menas att alla uppgifter om deltagare ska nedtecknas och förvaras 

avidentifierat och vara omöjligt för utomstående att komma åt uppgifterna. Informationen 

kring deltagarna i studien som bland annat ljudfiler och transkriberingar förvarades i en privat 

dator vilken ingen utomstående hade tillgång till. Med nyttjandekravet menas att alla 

insamlade uppgifter enbart får användas till studiens syfte vilket således skedde i föreliggande 

studie. 

 

Resultat 
I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit genom analys och tolkning av datan. De 

teoretiska begreppen vävs samman med resultatet först i nästa kapitel Analys. Resultatet kan 

ses som en samlad upplevelse för sex deltagare från en gemensam kontext, vilket innebär att 

tolkningen i reslutatet inte återspeglar en homogen åsikt eller upplevelse utan representerar ett 

underliggande mönster i deltagarnas kollektiva ord.  Underrubrikerna representerar de 

huvudkategorier som framkommit under dataanalysen och exemplifieras av kortare och längre 

citat integrerade i texten. Citaten är anonymiserade på så vis att namn på kommun, 

verksamheter och individer är ersatta med ett (x). Varje citat börjar med ett D (=Deltagare) 

och en siffra vilket avser att tydliggöra vem som har sagt vad. Huvudkategorierna för 

resultatdelen är Chefsrollen, Krav och påfrestningar och Stödmekanismer.  
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Chefsrollen 

När deltagarna beskriver sig själva i sin befattning som chef framkommer en gemensam 

arbetsbeskrivning som primärt innebär ett övergripande verksamhetsansvar där deras 

huvuduppdrag är att se till att det dagliga maskineriet fungerar. Majoriteten har ett ”klassiskt” 

enhetschefsuppdrag där man ansvarar för ekonomi och budget samt ansvarar för den inre 

miljön med personal och klientsäkerhet. Hälften av deltagarna har en mer uttalad chefsroll där 

man är separerad från övriga i personalgruppen på så vis att man har skilda arbetsuppgifter 

och skilda roller. Den andra hälften av deltagarna är en del av personalgruppen och arbetar 

med behandling och direkt klientarbete parallellt med andra åtaganden på chefsnivå. 

  

Ledarskapet 

Gällande ledarskapsstil eller ledarskap så är majoriteten av deltagarna på det klara med att 

utgå från att medarbetarna kan verksamheten och kan med sin erfarenhet i väldigt hög 

utsträckning klara av det dagliga arbetet. Rollen som ledare blir att tillhandahålla stöd och 

verktyg för att medarbetarna ska utföra sina arbetsuppgifter på ett så bra sätt som möjligt. En 

av deltagarna beskriver ledarskapet som tron på människors självständighet och människors 

förmåga att lära sig nya saker. Utgångspunkten är inte i första hand att vara en ledare som styr 

och ställer utan en ledare som verkar i bakgrunden. En av deltagarna talar beskriver det som 

transformellt ledarskap vilket är något hon eftersträvar. En annan deltagare beskriver det med 

att poängtera självständighet som en viktig faktor.  

 

D1: Jag har en filosofi att ansvaret ska ligga så nära golvet som möjligt jag har inget 

behov av att vara inne och peta i detaljfrågor som gäller personalen utan jag vill att det 

ska vara en självgående grupp som vågar både utvecklas och ta för sig, för det handlar 

ju mycket om att den här enheten ska ju fungera även om jag inte är här. 

 

Eftersom medarbetarna ses som den största tillgången man har i verksamheten innebär det att 

man från början bör ha tänkt ut ett förhållningssätt och strategi som man tror fungerar både 

för sig själv som ledare men också gentemot medarbetarna. Man ska inte ge löften och 

utfästelser åt olika håll utan bibehålla en tydlighet med verksamhetens mål. En annan typ av 

tydlighet är att vara tydlig med att hålla gränserna för var arbetsuppgifterna går. Att man som 

chef inte kliva in i medarbetarnas jobb utan lita på att de fixar sina åtaganden. Tydlighet är 
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viktigt som ledare, att man själv kan visa vad man står för och framförallt visa vart man vill 

gå någonstans. Att tydliggöra och definiera ett mål är viktigt att kunna förmedla till sina 

medarbetare. Något som är återkommande i berättelserna är det faktum att man som chef 

ibland måste vara auktoritär för att verksamheten ska rulla på. Flera beskriver denna del av 

ledarskapet som en form av nödvändigt ont.  

 

D5: Jag får väl ofta vara den som säger till. Och det kanske inte är så enkelt när man 

som person är ganska snäll, eller snäll men kanske inte tycker det är så kul att köra med 

folk. Men jag har insett att det måste jag göra, för att det ska funka. 

 

En av deltagarna beskriver att han ibland uppfattas som för  tydlig eller fyrkantig, vilket 

uppstår när han agerar i förnuftet men möter en mer känsloorienterad människa i 

personalgruppen. Då kan helt självklara saker som att komma i tid till arbetet att uppfattas 

som att man pekar med hela handen. Det är därför viktigt att vara både och, både känsla och 

förnuft måste få finnas med för att få balans. 

 

D3: Givetvis måste jag va professionell i mitt arbete det är ju så det är ibland måste jag 

ju va hård. Men oftast så är jag ju den jag alltid är, alltså, ganska mjuk. Om jag får säga 

min sak. Kunnig har jag alltid varit, så att, men jag tror inte att det är, det är ju att jag 

måste ibland ta fram pekpinnen, asså när det gäller både mot dom jag arbetar med och 

även klienter och sånt där. Men det är ju mer för att, ja, få till en bra grej utav det hela, 

så att säga.  

 

Som chef och ledare behöver man själv en tydlighet i vad som är ens uppdrag i rollen som 

chef, vilket bör vara uttalat av arbetsgivaren. Tydlighet ska framförallt fokusera på vad man 

ska och vad man inte ska göra i sitt uppdrag. Det föreligger annars en stor risk att bli totalt 

gränslös. Tydlighet är ett återkommande begrepp med olika innebörd för olika situationer. 

Tydlighet kan exempelvis innebära att ge ja eller nej-svar. Det finns en bild och uppfattning 

om att otydliga chefer och otydliga människor i allmänhet skapar förvirring och gör att man 

inte vet vilken riktning man ska i. På så vis kan man som chef själv utgå från vilken typ av 

chef man vill ha över sig och mest troligt vill man att sin chef ska framstå som tydlig och rak. 

Ett par av deltagarna reflekterar över att vara just mellanchef med de ansvarsområden det 
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innebär samt vilken position man har inom organsiationen, vilket det skiljer delade meningar 

kring. 

 

D6: Det jag hörde innan jag blev, asså ska man akta sig för nåt då är det ju mellanchef 

dom får ju ta skit från alla håll och kanter. Jag tycker inte det är så. Det beror på vad jag 

ger också det här med att om jag är tydlig eller om jag inte är tydlig. Däremot så ser jag 

ju dom som jag har ju sett jag har ju haft chefer själv som är otydliga och då blir det ju 

då blir man ju klämd emellan. Jag uppfattar mig inte alls som klämd faktiskt. Jag har 

som inget å förlora heller i och med att jag inte har nån liksom ja jag aktar mig inte för 

min chef att jag säger fel saker eller nåt såntdär utan det just nu har jag det här 

uppdraget jag ska göra det bra ja på alla sätt jag bara kan med dom som finns 

runtomkring. 

 

D4: Men det, det är den sämsta position man kan ha egentligen i arbetslivet, det är ju att 

ha det direkta personalansvaret och ha kvar en del av verksamheten. Det är typ nitlotten. 

Det är tyvärr så. Det enda som kan va liksom nån, nån fördel med det det är ju att man, 

att det kan va ett kliv, alltså att, det fungerar så på många arbetsplatser att du kan söka 

chefsjobb om du skulle byta ett arbete, att du får en erfarenhet så men. Men annars är 

det ju en ganska ja, det är som att va rektor eller det är som att va, det är, det är ju 

liksom hopplöst dåligt jobb […] sen så är det ju har man en bra personalgrupp så då är 

det ju, då, då fungerar det ju bra. 

 

I berättelserna framgår det att ledarskap inte alltid handlar om att kunna och veta allting. En 

av deltagarna beskriver att man som chef ibland känner sig som en total nolla. I de lägena får 

man låtsas och agera som att man har koll på läget för att inte projicera sitt eget kaos på sina 

medarbetare. Är det inte nödvändigt att någon annan vet om att man är osäker är det bättre att 

hålla tyst tills man känner att man har koll på läget. I övrigt handlar ledarskapet mycket om att 

vara en förebild för sina medarbetare genom sättet att vara, resonera och reflektera och genom 

visa vem man är. En av deltagarna beskriver det som att han försöker vara samma person både 

hemma med familjen, med vänner och på arbetsplatsen. 

 

D1: Mm och så tror jag ändå nånstans att man måste hitta sin egen väg. Jag tror att det 

finns, det finns ju så många ja chefstidningar och allt det här, men jag tror att det 
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viktigaste faktiskt är att hitta sin egen stil. Jag tror att det är oerhört viktigt men det 

måste man ju få träna på det tar ju några år och jag hoppas vid gud att man aldrig blir 

färdig men men att hitta sin egen stil jag tror det tror jag är det viktigaste.  

 

Gällande ledarskapet nämns också vikten av att ha kunskap om processer, grupprocesser och 

enskilda processer. Detta för att kunna förstå och hantera personalgruppen. En av deltagarna 

nämner också vikten av kunskap om psykisk ohälsa och hur det kan yttra sig. En av 

deltagarna tror att många i chefsposition har svårt att prata om hur personalen mår särskilt om 

någon mår dåligt vilket är svårt att sätta ord på. 

 

Egenskaper 

En av den mest förekommande egenskapen som framhålls som viktig hos en chef är 

ödmjukhet. En förklaring är att det sociala arbetet är så oerhört komplext och svårt arbete och 

det är sällan man kan påvisa några enastående positiva resultat. Därför krävs det mycket 

ödmjukhet både som chef men också från medarbetarna. Ödmjukhet är en slags respekt för 

det oerhört svåra arbete som det faktiskt är. 

 

D1: Man ska nog inte ha ett behov av att alltid få bekräftelse och stå i rampljuset utan 

jag tror att ska man leda en sån här verksamhet då ska man göra det som en diplomat. 

 

D3: Men sen en annan sak det är att vissa eller många av drog- och alkoholterapeuter å 

dom som har chefsbefattningar tror att dom är så mycket mer än alla andra. Det är 

nånting jag har väldigt svårt för också många tror nästan att ja, nu vill jag inte använda 

ordet Gud men dom ser sig själv som nånting speciellt å att å jag har faktiskt hört flera 

säga ”jag har räddat den, jag har räddat den å gjort så att den där familjen kan bli hel” å 

det ena med det andra men så får man inte se på det. Det är ju klienterna som räddar 

sina egna liv som reder upp sina familjeproblem å ena med det andra, å det att 

storhetsvansinne det funkar inte heller då är man ute på löst, på svag is direkt kan jag 

säga. 

 

Prestigelös, är ett annat frekvent återkommande begrepp. Det kan handla om att inte ta allt 

som händer så personligt, på så vis att man inte ser andras misslyckanden som sina egna. En 

av deltagarna beskriver sig själv som den prestigelösa typen som inte biter ihop och klarar 
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allting själv utan är öppen med att ibland inte veta eller kunna allt och tar då hjälp av sin 

omgivning. En annan deltagare beskriver vilka problem det skapade på arbetsplatsen tidigare, 

med normer som innebar att man inte fick göra fel och misstag. 

 

D6: Och jag är av den uppfattningen att är man människa då gör man fel. Det är som det 

är inget konstigt med det. Sen ska man inte göra grova tjänstefel men det är ju nånting 

annat, men vi kan säga fel eller för ibland måste man ta dom här snabba besluten och då 

blir det fel ibland, så att. Och det liksom det är mänskligt. Alla gör fel och kan man 

jobba runt ett sånt klimat då slappnar man av mer tror jag då går man inte och rädd för 

att göra fel för då gör man ett dåligt jobb. Då går man hela tiden liksom och är 

misstänksam både mot sig själv och omgivningen när, att göra rätt och fel, säga rätt, 

dokumenterar jag rätt sätt ja att man skulle va iakttagen hela tiden. Man måste kunna ja 

va trygg ja va trygg i sin sociala arbetarroll. 

 

I berättelserna framhävs det faktum att det är okej att våga erkänna att man har fel, även som 

ledare. En av deltagarna beskriver att det inte finns någon prestige i ledarskapet på så vis att 

man drivs av att bli socialdirektör en vacker dag. Ledarskap handlar om att syssla med ett 

område man tycker är spännande och vill vara med och påverka. Det ligger även en vinst i att 

inte vara prestigefokuserad eftersom det också är viktigt att våga få feedback från sina 

medarbetare kring vad som fungerar bra och mindre bra. Majoriteten av deltagarna ställer sig 

positiva och uppmuntrande till idéen om att personal och medarbetare ska kunna vara ärliga 

och bemöta sin chef med kritik i olika avseenden. Ännu ett återkommande ord i 

deltagarberättelserna är att vara lyhörd. Det är viktigt att vara en god lyssnare.  

 

D6: Lyssna, ja finnas till tycker jag är viktigt det låter som såhär klyschor men det är det 

är så viktigt. På riktigt. 

 

En av deltagarna med egen erfarenhet av missbruk beskriver det som att mycket även handlar 

om att berätta om sig själv för att få den andre att lyssna och känna igen sig. På så vis kan 

man riva barriären till någon som är defensiv. Ett annat område som gynnas av att vara lyhörd 

är medarbetarnas välmående vilket har resulterat i mycket få sjukskrivningar på en 

arbetsplatserna. 

 



25 

 

D3: Man trivs. Det är nog största anledningen å verkligen lyssnar på varann och sånt här 

och ser till att är det nån som har varit med om kanske nå tråkigheter eller nånting och 

se till att den får den tiden det behövs och kanske får lindrigare ja arbetsuppgifter och 

såna här grejer. Så det är mycket det vi lyssnar nog väldigt mycket på varann vi som är 

här och sånt där. Det är vad jag kan tänka mig iallfall, asså här pratar man ju om allt 

asså det spelar ingen roll det behöver inte bara va arbetsuppgifter utan här pratar vi om 

livet i stort å försöker hjälpa varann på bästa möjliga vis som det ba går, utan att man 

behöver be om hjälp alltså. Så det är ju det unika med just den här arbetsplatsen faktiskt 

det är ju det att det finns alltid en trygghet här, av nån anledning. 

 

Utbildning och utveckling 

Majoriteten av deltagarna kan se sin egen utveckling i rollen som chef vilket har skett över 

tid. Mycket handlar om en utveckling baserat på praktisk kunskap som exempelvis att få en 

tydligare förståelse för verksamheten som var okänt sen tidigare. En annan typ av erfarenhet 

och del i utvecklingen som ledare är att ha blivit bemött med mycket större respekt än de 

initiala förväntningarna. 

 

D2: Men att jag faktiskt ser att, att jo men det här fungerar, att göra så här, eller att, att 

jag blev väldigt lite ifrågasatt. Det är först nu sista två, tre månaderna som man kan 

börja liksom ifrågasätta mig och att det tycker jag har varit så fascinerande att man 

kommer som en ny person utifrån och blir inte liksom ifrågasatt eller så, det är lite som, 

ja. Det kan jag väl säga att jag har slagits av. Men efter jul här då var det som jag tänkte 

att ”mm, nu är nog smekmånaden över eller sådär, nu kommer det” och men jo, jag tål 

ju det också, det, så är det ju och att, att jag tänker att det är bra att inte mitt ord är lag, 

utan att vi, det är ett sätt att komma framåt, att man också törs ifrågasättas som 

medarbetare så jag tar inte det som nåt stort bekymmer. 

 

En annan deltagare beskriver till en början upplevelsen av att inte ha förändrats någonting 

under en treårig period som människa. Efter lite eftertanke kan han dock se att han blivit mer 

lyhörd inför andras åsikter och bedömningar i kombination med att kunna stänga av när det 

blir för mycket, då det är påfrestande att lyssna på precis allt. Gällande utbildning har en del 

av deltagarna gått i ”livets skola” på så vis att erfarenheten av eget missbruk har bidragit med 

en kunskap som en av deltagarna beskriver som ett ovärdeligt facit eftersom man inte kan läsa 
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sig till en sådan kunskap. Grundutbildning och ledarskapsutbildning samt introduktion från 

tidigare chef. En annan deltagare beskriver att han i början gick på jättemycket utbildningar, 

både chefsprogram som alla ska gå men också lite andra småkurser som annordnas av 

kommunen. Senare kom reflektioner kring att det mer handlar om vad man faktiskt ska göra i 

ett skarpt läge, för att bara teoretisera är inte tillräckligt. 

 

Krav och påfrestningar 

 

Perspektiv och fokus 

Samtliga deltagare understryker vikten av att framhålla klientperspektivet i rollen som chef. 

Man menar att klienterna alltid går först så till vida att behöver en klient samtala eller behöver 

ett akut problem att lösas så lämnas administraiva åtaganden åt sidan utan tvekan. Det ligger 

dock en motsättning med klientfokus på så vis att andra områden ibland måste negligeras. 

 

D1: Jag tycker att jag tar mig ganska mycket tid med klienterna men det innebär ju att 

jag får sitta hemma och jobba på kvällarna, så är det ju. Och man slits ju i det där och 

det är ingen optimal situation utan man slits ju hela tiden i att man har deadlines för 

administrativa saker eller för rapporter som ska in eller återkoppling till remittenterna 

eller ledningsmöte, kvalité, asså såna saker och det sliter man ju med, så är det. Och det 

är inte alltid lätt. 

 

Samtliga deltagare har egen historik med att arbeta i direkt klientarbete tidigare i yrkeslivet så 

som samtalsterapeut, socialarbetare, lärare eller behandlingsassistent etc. Majoriteten av 

deltagarna upplever det som en stark fördel att ha erfarenhet av verksamhetsområdet sedan 

tidigare och framhåller erfarenheten som viktig för att kunna verka med ett helhetsperspektiv i 

sitt ledarskap och bibehålla en förståelse för personal och klienter. De deltagare som kände 

sig nya inom det aktuella verksamhetsområdet upplevde det som ansträngande och 

tidskrävande att sätta sig in i något nytt och som inte finns naturligt i ryggmärgen. Att pendla 

mellan administrativt fokus och klientfokus kunde upplevdes som tröttsamt och slitande till 

och från. 

 

D5: Så att det tar ju lite på krafterna, så därför försöker jag att delegera så mycket det 

bara går, för att, å då tänker jag mer på dom här praktiska bitarna, så jag kan ägna mig åt 
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allt som behövs när det gäller administraion. Men ofta är det det som får stryka på foten, 

att journalföringen tar jag liksom när jag är tvungen och ja kanske blir sent på kvällen 

eller så, på dagtid går det inte. Då är det alltid nånting som man måste ta i. 

 

Att vara nära klienterna innebär också att vara på plats med kontor rent fysiskt i 

verksamheten, något som är gemensamt för alla deltagare. Fördelen med att vara på plats kan 

vara att ha kännedom om alla klienter, man kommer närmre personalen så till vida att man ser 

vad som funkar eller ej i personalgruppen och man kan lättare känna av stämningar. 

Svårigheter med att vara på plats kan samtidigt vara att man får svårare att planera, för när 

någonting händer akut då ska det lösas på plats. Att behöva styra om sin plan kan vara 

påfrestande.  

 

D4: Det är ett sätt att hitta rätt form också tror jag, sådär personligen. Om man tycker att 

det funkar å ha, stå med två, asså fötter i olika, asså ett i chefskapet och ett i mitt i 

personalgruppen. Så hittills har det funkat ganska bra, men det sliter lite sådär, ibland. 

Inte så att jag mår dåligt men. 

 

Arbetsbelastningen 

Något som är återkommande i deltagarnas berättelser är upplevelsen av att arbetsbelastningen 

är stor när man arbetar som enhetschef. Flera deltagare poängterar att arbetsbelastningen 

faktiskt är orimligt stor i perioder vilket exempelvis kan beror på projekt som går utanför 

kärnverksamheten.  

 

D6: Jag tror att det är en, det är det svåraste med jobbet att jobbet, det, det finns alltid 

jobb och göra. Det tar som aldrig slut utan det är, det är en ganska hög arbetsbelastning 

men dock kan jag uppleva att det periodvis och det är lite självförvållat också beroende 

på vad man tar på sig för olika uppdrag. 

 

Det kan också handla om att vara relativt färsk i sin befattning och att det går åt mycket energi 

att sätta sig in i verksamheten och dess rutiner. Flera av deltagarna uttrycker en frustration 

över att inte hinna med eller har möjlighet att arbeta med alla de ansvarsområden man 

egentligen skulle vilja.  
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D1: Alltså i perioder är ju belastningen orimlig, så är det ju. Men sen finns det också 

perioder då jag faktiskt kan ta ledigt och va ledig ett par dagar, och vara hemma och 

jobba ett par dagar eller vara helt ledig så det är klart, men om man tittar på helheten 

och hela rollen och helikopterperspektivet så är belastningen för stor. Det är ju inte 

alldeles rimligt att man ska ha möjlighet att jobba med alla dom områdena som man 

kanske skulle önska, hela tiden, utan man får jobba med dom utifrån nån slags årsplan, 

att under den här perioden då får jag ägna mig åt medarbetarsamtal och under den här 

perioden och det här kvalitetsarbetet vill jag hålla på med nu. Men arbetsbelastningen 

den är väl generellt rätt lite för hög, svar ja. 

 

Organisatoriska förutsättningar 

Det framgår tydligt av deltagarnas utsagor att de upplever det som en betydande faktor 

huruvida verksamheten drivs i privat regi eller i kommunal regi. Fyra av sex deltagare har en 

chefsposition i en privat verksamhet varav en har startat upp sin verksamhet själv. Fördelen 

med att bedriva vård och behandling i privat regi är framförallt att det medför en frihet och 

större handlingsutrymme.  

 

D5: Jag menar jag kan ju göra ganska mycket som jag själv upplever är rätt, det är en 

väldigt bra grej. Jag har ju jobbat inom landstinget och på sjukhuset å hur frustrerad 

man kan bli när man sitter med en massa människor som man alltid ska tänka på och hit 

å dit. Här är det ju en väldig frihet. Så jag kan ju tycka att det är ganska positivt också, 

mest positivt. 

 

En deltagare menar att i en privat verksamhet har man möjlighet att formulera egna mål, 

utvecklas och specialisera sig på ett annat sätt än i en kommunal verksamhet. Det medför 

stora möjligheter eftersom alla människor inte passar in i ett förutbestämt fack. Andra positiva 

fördelar är kortare beslutsvägar, större ekonomisk frihet gällande klientaktiviteter men också 

hur man kan hantera personalen. Negativa aspekter av verksamheter i privat regi är att det 

finns risk att arbeta väldigt mycket då man kanske byter bort sin övertid samtidigt som man 

står själv med ansvaret då det inte finns någon att lämna över till. På nersidan är också det 

faktum att det inte finns samma möjligheter att erbjuda personalgruppen företagshälsovård 

och fritidsaktiviteter som en kommun ofta har bättre möjlighet till då de äger egna lokaler 

eller har uppbyggda system. Kommunala verksamheter har också en betydligt större arsenal 
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av expertis att ta hjälp och stöd utav. Som privat företag är man också konkurrensutsatt vilket 

innebär att man måste jobba för att rekrytera nya kunder på ett annat sätt än inom kommunal 

verksamhet. Det innebär ett mer utåtriktat och aktivt förhållningssätt inom organisationen. En 

deltagare uttrycker att kombinationen av för stor arbetsbelastning och ensamarbete ligger till 

grund för behovet av en biträdande enhetschef som kan gå in och hjälpa till att driva en del 

processer eller hoppa in under ledighet. Huvudsyftet skulle vara att någon annan har koll på 

läget och ansvar även om inte ordinarie är på plats. Det skulle vara fördelaktigt med en 

biträdande på så vis att kunna jobba mer tillsammans och inte behöva ta alla beslut själv och 

inte driva alla processer själv.  

 

Stödmekanismer 

 

Verktyg och hjälpmedel 

Ett återkommande begrepp som används även inom ramen för hjälpmedel är prioritering. En 

deltagare menar att det är viktigt att prioritera för att inte drunkna helt enkelt. Det är också 

viktigt att kunna säga nej vilket är en form av verktyg för att inte få en orimligt hög 

arbetsbelastning. Gällande det administrativa är det är viktigt att skaffa rutiner. Att använda 

sig utav almenacka är det absolut viktigste hjälpmedlet och där ska alla möten och viktiga 

tider in direkt. Man måste organisera tillvaron för att inte hamna i brandkårsjobbet och släcka 

bränder. En av deltagarna beskriver att han försöker hålla skrivbordet rent genom att undvika 

lappar utan använder istället sig av dator, telefon och kalendrar för att kunna synka och ha allt 

på samma ställe. Förut gick det att ha allt i huvudet men det är inte längre möjligt. Att 

använda sig av hjälpmedel kan vara ett sätt att lättare släppa saker och ting. Kalendern är 

oumbärlig för att kunna prioritera upp, eller snarare att planera bättre så att man hinner med 

allting som ska göras för att det inte bara ska bli en gröt. 

 

Chefs- och expertisstöd 

Behovet av att rådfråga och ta stöd av sin närmsta chef är återkommande i deltagarnas 

berättelser. Det kan vara att behöva bolla saker med verksamhetschefen gällande 

gemensamma frågor eftersom det är lätt att de går in i varann. Det kan också handla om att 

bolla med verksamhetens ägare när det handlar om investeringar och andra ekonomiska 

beslut, trots att tilliten och delegeringen ofta finns kring beslutsfattande. Gällande stöd och 
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uppbackning anser majoriteten att det bästa är att kunna få det tillgodosett av 

verksamhetschefen eller ledningen. 

 

D1: Vi som sitter i ledningen och ledningsgruppen vi delar ju samma verklighet  

eftersom det här är ett litet företag och vi är beroende av att beslutsvägarna är korta, 

däremot så, det är en sak att sätta ord på det en annan att då få stöttning och resurser att 

fullfölja det, det är nästa dilemma men jag tycker att det kan man sätta ord på, men 

samtidigt så det är klart de är int nå man inte så tydligt gör utan man försöker göra sitt 

absolut bästa och få in det man ska få in i sin tid. 

 

D3: Ja precis, ja, handledning alltså, vi har ju asså den förmånen att ha varit inom 

missbruk själv så vi vet oftast när man jobbar med folket asså klienterna så vet vi oftast 

hur dom mår och varför dom reagerar som dom gör och såna här grejer, så att för det är 

ju många som har sett att folk kan bli väldigt våldsamma och såhär när dom gör 

behandlingar och sådär, men det är när man låter dom gå för långt. Och det har vi ju 

känt att från början va man ju lite man hade inte riktigt koll men då hade man ju den där 

handledningen av (x) och han sa hela tiden att nu kommer det att hända såhär nu 

kommer det att ske såhär och sånt där det minns du väl själv från att du gick din egen 

behandling och sånt där och mycket riktigt så börjar man på att spegla mot sig själv så 

såg man ju att man är likadan. 

 

Att kunna rådfråga expertis är något som samtliga deltagare gör kontinuerligt i sin chefsroll. 

När det uppstår medicinska frågor så kontaktar man exempelvis läkarna som är knutna till 

verksamheten eller som finns inom kommunen. Likadant är det med frågor som rör löner eller 

arbetsrättsliga frågor, så kontaktar man den som är ansvarig inom organisationen. Det är 

tydligt att kommunala verksamheter och de större privata verksamheterna har ett större utbud 

av kunnande som är knutna till organisationen, men en gemensam uppfattning är att man 

alltid har någon att ringa. 

 

D4: Så det får jag ju fresha upp genom att ta reda på och då det är ju tacksamt att jobba i 

kommun för där finns det ju folk som bara håller på med såna saker så om man har 

vissa problem med personalen eller som arbetsrättsliga då vet man ju vart man ska 
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vända sig. Så det är tryggt. Man står liksom aldrig ensam som ledare man har alltid nån 

å rådfråga och så. 

 

Handledningsbegreppet 

Alla deltagare upplever en relation eller koppling till handledning på ett eller annat sätt. Hur 

deltagarna definierade begreppet handledning styrs mycket av den personliga erfarenhet man 

haft av egna handledningstillfällen tidigare i yrkeslivet men också i nutid. En av deltagarna 

anser att synen på handledning ska vara med ett lösningsfokuserat perspektiv. Detta för att ha 

ett positivt fokus och hitta lösningar istället för att bara gräva i problemen. Utgångspunkten är 

att varken chefen eller handledaren sitter inne med lösningen alla gånger utan individen med 

problemet kan klura ut sin egen lösning. Andra viktiga aspekter av en handledningssituation 

är att kunna få lyfta upp frågeställningar till en objektiv nivå om någon exempelvis har fastnat 

i ett mönster eller struktur som gör att den bara ser hinder och svårigheter. Handledarens roll 

blir att hjälpa till att lyfta upp både frågeställningen men också individen med problemet. 

Detta för att synliggöra att det finns stora möjlighet att förändra och påverka och 

tillhandahålla verktyg för att faktiskt kunna göra förändringar. En av deltagarna får ingen 

egen handledning i dagsläget men har en klar bild över vad handledning ska innefatta, då 

specifikt för människor som arbetar i direkt klientkontakt. Handledning ska vara 

ärendehandledning utifrån riktiga händelser i yrkeslivet, men det ska också innefatta en 

fortbildningsdel.  

 

D1: Alltså handledning i sig är ju en form av fortbildning, så är det ju, men även att man 

har möjlighet att köra lite kortare pass med ren och skär utbildning om jag så säg. Vad 

är en psykos, hur funkar människor som är deprimerade, vad innebär det att problem 

med exekutiva funktioner asså en kombination av ärendehandledning i personalens 

verklighet men också ett visst inslag av fortbildning och utbildning. För jag tror inte det 

ena går utan det andra nämligen. Om man vill jobba med processer måste man också 

förse människor med verktygen att reflektera över det som händer runtekring och det 

tror jag man får genom kunskap, sen tror jag också att man måste träna i att reflektera 

över sin egen yrkesroll. Det är inte alldeles självklart för alla människor. 

 

Syftet med att se handledning ska i slutändan handla om att ha så pass högt i tak så att 

deltagarna faktiskt får reflektera över sin yrkesroll och andra saker, i kombination med 
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kunskap och fortbildning. Att se över sin yrkesroll kan innebära att undersöka fält som vad är 

personligt och privat, dolda områden, när är man i sitt esse, vad man är bra på, har man 

hamnat i duktighetsfällan eller har man för stora kontrollbehov. 

Det är också viktigt med ett ledarskap där man faktiskt vet vad handledning är, samt dess 

betydelse och syfte. Flera av deltagarna premierar ett ledarskap där chefen vågar låta 

personalen sätta ord på saker som är dåliga, för det är ingen självklarhet. En deltagare 

beskriver det som att hon själv får en handledande roll ibland gentemot personalgruppen. Det 

är inget bekymmersamt utan något positivt eftersom vanan finns att hantera frågeställningar 

och önskan finns att personalen ska våga fråga saker och bolla situationer som inte blev så 

bra. Om personalen kan känna att det är naturligt att diskutera saker som är mindre bra, så 

kommer klienterna också att känna så. Det är viktigt med handledning för att kunna utvecklas 

som arbetskamrat men också för att utvecklas som yrkesmänniska i sin profession. Många 

arbetsgivare missar tyvärr ofta att bistå med handledning.  

 

D1: Jag tror att det är dels okunskap jag tror också att det är delvis en ekonomisk fråga 

men i sista läget är det nog faktiskt en praktisk fråga. Att liksom kunna få lös hela sitt 

arbetslag på tio pers och stoppa in vikarier. Alltså det är en ganska stor grej att rodda . 

sen tror jag också att det handlar om ja alltså en osäkerhet och en okunskap från till 

exempel chefers sida därför att man kanske tolkar det som att då blir man ifrågasatt som 

chef. Men det är ju inte vad handledning handlar om. Men det tror jag nog kan va en sån 

här klämsko att man kan få en känsla att en del tänker att om min personalgrupp ska ha 

handledning så duger inte jag som chef. Det tror jag, är rätt vanligt. Alltså det blir ju nån 

slags sån hära prestigegrej och i min värld är ju inte handledning det utan för mig är 

handledning  att utveckla arbetslag, i processtänkande. 

 

Kollegialt stöd och mentorskap 

En av deltagarna beskriver erfarenheter av en konsultativ handledningsgrupp med  några 

stycken enhetschefer som har varit till stor hjälp för att kunna vida och vända på olika 

frågeställningar tillsammans med kollegor och en handledare. Dessa handledningsträffar har 

varit ungefär en gång i månaden. Det har inte varit några förutbestämda teman utan var och en 

i gruppen får möjlighet att lyfta sina frågor sedan fördelas tiden. Innehållet har syftat till att 

beröra ledarrollen. En annan typ av kollegialt stöd i personalgruppen som inte i första hand är 
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av handledande karaktär, är att vara lyhörda för varandras behov och att upprätta forum för att 

få spegla varandras måenden. 

 

D6: Vi pratar om det ofta jag vill att det ska va så att vi ska va bra på att kommunicera 

att kunna prata om, jamen om oss själva också med varandra. Så vi har som en rutin 

som vi alltid kör varje morgon, som har, jamen den har gjort att vi kan prata med varann 

å det, vi kan ta ganska jobbiga saker å det är ju det som kan va svårt ibland att ta jobbiga 

saker. Men det klarar den här gruppen av. 

 

Gällande stöd och uppbackning finns upplevelsen att det är viktigt att känna stödet från sin 

personal. Ett förtroende från personalen är viktigt och att man i personalgruppen kan bolla 

saker och vågar bolla saker även med chefen. Man ska våga säga att man har en dålig dag 

utan att det blir en fråga om prestige. Egentligen kan man definiera det som vanliga mänskliga 

arbetskamratsrelationer än vad det handlar om något specifikt stöd. Flera av deltagarna 

framhäver att i personalgruppen ska alla vara lika viktiga och lika delaktiga i verksamheten, 

framförallt när det handlar om att alla tar eget ansvar. En av deltagarna uttrycker en konkret 

önskan om att finns om att kunna få tillgång till en kollegial form av mentorskap. 

 

D1: En mentor har jag tänkt skulle va bra att ha, gärna nån som har jobbat länge som 

föreståndare eller enhetschef på ett annat behandlingshem därför att behandlingsvärlden 

är ju, det är inte självklart att alla som jobbar med till exempel handledning, till exempel 

att få tag i en handledare i beroendefrågor det är jättesvårt. Det är otroligt svårt att få tag 

i en som har jobbat länge, med beroendefrågor och som har en högre utbildning, så det 

kan ju va en sån där sak. 

 

Deltagaren beskriver att mentorskapet skulle kunna vara att träffas med jämna mellanrum 

exempelvis ett antal gånger per halvår där man, utifrån en hyffsat fastlagd agenda, skulle 

kunna gå igenom saker, rådfråga kring bedömningar och hanteringar kring vissa situationer. 

Mentorskapet skulle också kunna innefatta personalfrågor och tänk gentemot socialtjänsten. 

Mentorskapet skulle inte handla om att man som chef känner oro över beslut, men att kunna 

ha ett bollplank, då man är ensam i sin roll. Ett mentorskap skulle kunna vara både 

individuellt eller i grupp, individuellt utifrån att få personligt stöd vilket är oerhört viktigt men 

i grupp utifrån yrkesspecifika träffar. Fokus blir olika beroende på om det är indivduellt eller i 
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grupp. En annan deltagare beskriver att det är på gång att startas upp en handledningsgrupp 

för ett gäng enhetschefer inom kommunen där det önskas lägga mer fokus på ledarskap och 

att man pratar mer om ledarskap, vilket är något som saknas på ledningsnivå. Det kan bli mer 

att man pratar om siffror och resultat när kollegor har tid att träffas.  

 

D6: Ja asså det finns ju i kommunen det finns ju massa olika såhär chefsprogram å sådär 

det får ju alla gå, det är nog inget snack om det asså utbildningsmässigt å så, men just 

det här tillfället att prata med varandra å kanske har nån utifrån som liksom reflekterar, 

det är det väl inte samma driv i, tycker. Nu är vi en bra grupp som kan liksom jag har en 

jag tycker jag har funderat mycket över det faktiskt är jag i behov av handledning, men 

jag tycker inte att jag är det riktigt för jag får så bra handledning av mina kollegor, hur 

man liksom gör. 

 

Stöd i privatlivet 

Deltagarna beskriver upplevelsen av att vänner och partners får agera som lyssnare och stöd 

ibland. Flera av deltagaren beskriver att de har vänner som har en liknande befattning som de 

själva och det blir en form av underhållskontakt där man får spy ut lite kring sin 

arbetssituation eftersom man känner varandra väl och har förståelse. 

 

D2: Sånt är ju guld värt att ha. Så att, ja, privatsidan får ju som lite del av det här ibland 

också […] men det är jättebra att ha nån sån här kollega som man har känt sen många, 

många år att, att vi kan ha som utbyte av varandra mellan varven. 

 

En annan deltagare beskriver att hon inte har någon kontakt med andra enhetschefer i 

arbetslivet men däremot så har även hon ett par bekanta med samma befattning, fast 

kommunalt och då blir det att man pratar en del om hur man har det. 

 

Framtidsvisioner 

Samtliga deltagare reflekterar kring vad de ser för mål och utvecklingsområden framöver för 

respektive verksamheter. En av deltagarna anser att det behövs mer kunnande om beroende- 

och missbruksproblematik. Detta på grund av brister inom psykiatrin men också inom 

sjukvården och socialtjänsten, vilket upplevs som tråkigt eftersom det krävs snabb hjälp för de 

som behöver behandling. Många har svårt att förstå vad det innebär att vara alkoholist, vilket 
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är något som deltagaren personligen skulle vilja förändra otroligt mycket. Andra uttryck för 

önskan framåt är att kunna vara mer i framkant när det gäller verksamhetsmål och inriktning 

vilket skulle kunna utvecklas ytterligare om tiden fanns. Ett mål är att hela personalgruppen 

ska få handledning och ärendehandledning så småningom, vilket kan ses som ett sätt att hålla 

personalen frisk och motverka destruktiva processer som kan uppstå när man jobbar med 

människor. Ett mer konkret uttryck för framtidsvisioner är planen att inom ett år försöka 

upprätta ett nätverk med ett par andra behandlingshem runtekring. Syftet hade varit att kunna 

få komma på studiebesök hos varann eftersom det föreligger en risk att man annars gör som 

man alltid har gjort bara för att det funkar, men det är inte säkert att det är det bästa sättet.  

 

D1: För jag tänker det finns en styrka i det också då kan man som byta erfarenheter och 

man kan byta lärdomar av varann eftersom inriktingarna kan va så olika och då tänker 

jag att har man nånting att lära av det så är väl det jättebra. Annars blir det så lätt hänt 

att man blir en ö, på nåt sätt. 

 

Analys 
I detta kapitel vävs de teoretiska perspektiven samman med resultatet i en analytisk del. De 

teoretiska perspektiven är det Sociokulturella perspektivet och Situerat perifert lärande vilket 

varvas med tolkningar från resultatet i texten. Underrubriker har skapats för att beskriva de 

områden som analysen berör och presenteras som Chefsrollen och ledarskapet, Lärande och 

Reflektion. 

 

Chefsrollen och ledarskapet 

Det sociokulturella perspektivet utgår från antagandet att människan är en biologisk varelse 

vilket innebär att hon besitter ett antal förutbestämda fysiska och mentala resurser (Säljö, 

2000). Deltagarnas upplevelse är att egenskaper hos en ledare på många sätt styr och sätter 

prägel på verksamheten i helhet. Exempelvis talas det om betydelsen av att vara ödmjuk, 

prestigelös, tydlig och inlyssnande för att skapa ett gott klimat och föra personalgruppen 

framåt mot ett givet mål. Egenskaper kan i viss mån ses som förutbestämda resurser så till 

vida att man har genetiska förutsättningar att vara sämre eller bättre på att agera och resonera 

enligt vissa premisser. Vissa av deltagarna framhäver specifika egenskaper som viktiga och 

eftersträvansvärda, men de kan inte tydliggöra om de besitter egenskaperna själva alla gånger. 

Dock menar Säljö (2000) att vårt sätt att bete oss, kommunicera och uppfatta verkligheten i 
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större utsträckning formas av sociala och kulturella erfarenheter än biologiska. I deltagarnas 

berättelser kan man se att de refererar till tidigare erfarenheter som mycket inflytelserika när 

det handlar om vilken form av ledarskap man vill bedriva. Det rör sig exempelvis om 

erfarenheter kring eget missbruk, eller upplevelsen av brister inom andra verksamheter 

tidigare i arbetslivet. Dessa erfarenheter verkar som en form av motivator och ökar förståelsen 

för vad både klienter men också personal har för behov inom verksamheten. Inom det 

sociokulturella perspektivet talar man om begreppe kultur och menar då den samling av 

värderingar, idéer, kunskaper och dylika resurser som inhämtats via interaktion med världen 

omkring (Säljö, 2000). Författaren menar vidare att kultur alltså både är något konkret men 

också abstrakt. I detta sammanhang kommer kultur-begreppet att tolkas som normer och 

arbetsklimat eftersom utgångspunkten är en arbetsplatskontext. Deltagarnas berättelser visar 

att klimat och kultur spelar stor roll så till vida att man som ledare önskar ett tillåtande klimat 

där exempelvis personalen ska känna sig bekväma med att vädra funderingar och kritiska 

tankegångar till sin chef och att det av chefen ska uppfattas som tillåtande och uppskattas som 

kontruktivism. En sådan atmosfär är en form av kultur som också bjuder in till ett 

kommunikativt och prestigelöst förhållningssätt gentemot varann. 

 

Lärande 

Enligt det sociokulturella perspektivet hänvisar man till begreppen verktyg eller redskap som 

en form av mänskliga resurser, alltså de resurser människan använder för att förstå och tolka 

omvärlden. Resurserna kan vara språkliga, intellektuella eller fysiska (Säljö, 2000). Det 

sociokulturella perspektivet på mänskligt lärande, tänkande och handlande intresserar sig för 

samspelet mellan individ och grupp, gällande hur en kollektiv kunskap kan återskapas hos en 

individ och vice versa (Säljö, 2000). Författaren menar vidare att de mänskliga resurserna 

skapas via kommunikation men förs också vidare genom kommunikation. Lave och Wenger 

(1991) menar med legitimt perifert lärande att individens lärande sker i samverkan med den 

sociala omgivningen. Slutsatsen enligt legitimt perifert lärande blir att kunskap inte är en 

separat enhet som existerar på egen hand och kan överföras från en individ till en annan helt 

oberoende av kontext, utan hävdar att kunskapen måste inhämtas i en autentisk kontext för att 

bli meningsfull (Lave & Wenger, 1991). För att kunna studera fenomenet ”lärande” i ett 

sociokulturellt perspektiv måste följande punkter uppmärkasammas: utveckling och 

användning av intellektuella, psykologiska eller språkliga redskap, utveckling och användning 

av fysiska redskap eller verktyg samt kommunikation hur människor utvecklar former för 
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samarbeten (Säljö, 2000). Studerar man deltagarnas berättelser kan man se att de innefattar 

beskrivningar som kan kopplas samman med lärandets tre punkter inom sociokulturellt 

perspektiv. Den första punkten står för utveckling och användning av intellektuella, 

psykologiska eller språkliga redskap (Säljö, 2000). Gällande språkliga resurser så framhäver 

deltagarna vikten av kommunikation och att lyssna. I deltagarnas berättelser är det tydligt att 

språket är en viktig nyckel för att uttrycka sina behov och beskriva sin verklighet, medan 

lyssnandet blir viktigt för att förstå och tolka andra människor. En annan aspekt i deltagarnas 

berättelser är vikten av fortbildning, både i form av ledarskapsutbildningar men också ren 

utbildning i problematikområden relevanta för klienterna, vilket kan ses som ett utvecklande 

av intellektuella redskap. Den andra punkten i lärandets trepunktslista är utveckling och 

användning av fysiska redskap eller verktyg (Säljö, 2000). I deltagarnas berättelser kan man 

notera användandet av fysiska hjälpmedel så som datorer, almenackor och telefoner. 

Hjälpmedlenas huvudsyfte är kanske dock inte av ”lärande” natur per se utan mer ett stöd i att 

strukturera, planera och prioritera arbetet. Den tredje punkten belyser kommunikation och de 

olika sätt på vilket människor utvecklat former för samarbete i olika kollektiva verksamheter 

(Säljö, 2000). Relevant till denna punkt är deltagarnas beskrivning av de forum där de 

kommunikativa resurserna får utrymme, exempelvis under formella sammankomster i 

personalgruppen som morgonmöten och telefonsamtal till chefer eller kollegor med 

expertisområden. Här lyfts spörsmål som är betydande ur ett kollektivt hänseende på så vis att 

man samverkar kring gemensamma områden. Andra formella sammankomster är ren 

handledning som enligt deltagarna kan vara ärendehandledning, mentorskap, kollegial 

handledning eller individuell handledning.  

 

Enligt Lave och Wenger (1991) lär sig individer i sociala sammanhang och att en stor 

grundförutsättning är att individer själva äger sitt problem på så vis att lärandet blir 

meningsfullt för dem, vilket det blir i handledningssituationer där man får hjälp med 

invididuella frågeställningar och eventuella blockader i arbetet. Det finns också inofficiella 

sammankomster som också är utvecklade av människor för samarbete, vilket kan vara privata 

relationer med bekanta som har samma befattning som en själv. 

Det sociokulturella perspektivet tar hänsyn till maktperspektivet i lärandets natur, på så vis att 

att den som inte besitter kunskap hamnar i en beroendeställning till den som har kunskap 

(Säljö, 2000). De som inte har tillgång till begreppsverktygslådan ställs därför utanför när 
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läkaren exempelvis talar om biomedicinsk terminologi eller när fysikern beskriver essensen 

av stringteori (Säljö, 2000) 

 

Reflektion 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv betonas relationen mellan kommunikation och tänkande 

enligt Säljö (2000). Genom att delta i en situation där kommunikation förs, möter individen 

nya sätt att resonera, tänka och handla och kan ta till sig detta. Deltagarna beskriver 

exempelvis att kunna lyfta frågeställningar vid handledningstillfällen och få nya infallsvinklar 

och redskap gör att man kan bemöta problematiska situationer annorlunda. Det framgår också 

i berättelserna att man måste få möjlighet att reflektera över sin yrkesroll för att kunna 

detektera sina brister, styrkor och dolda fält. Lave och Wenger (1991) beskriver att vår 

upplevda-, eller sociala praktik är en stöttepelare i vår tillvaro och genom lärandet kan vi 

förstå och implementera lärandet i vårt utvecklande som individer. Författarna betonar också 

att lärandet är en process på så vis att den individ som upplever och erfarar förändrar sin 

identitet. I deltagarberättelserna framhävs således också upplevelsen av att ha utvecklats som 

individ men också som yrkesmänniska. Målet enligt legitimt perifert lärande har visserligen 

en kunskapsaspekt men än viktigare är att kunskapen förenas med vem en individ är och 

utvecklas till att bli via lärandet (Lave & Wenger, 1991). Detta mål sammanfattar mycket av 

vad deltagarna beskriver i sina berättelser som viktigt. Att det är kombinationen av en ledares 

egenskaper, kunnande och utvecklande i kombination med klimatet i kollegiegruppen som 

bildar en helhetssyn kring verksamheten. Lave och Wenger (1991) menar att målet med 

lärande handlar om det fulla deltagandet vilket uppnås genom att individen får tillträde till 

olika uppbyggnader av sociala relationer där uppgifterna utförs och att man tillsammans med 

andra uppnår en gemensam syn. Detta mål kan kopplas samman med deltagarnas vilja av 

sammanhållning i kollegiegruppen, med en öppna och tillåtande normer, samt vikten av 

tydlighet i språkbruk och handling och en tydlighet i verksamhetens rikting och syfte. Att 

synka alla individer som befinner sig inom samma kultur och kontext och uppnå en 

gemensam syn, blir således målet med lärandet. 

 

Diskussion 
Detta kapitel innefattar reflekterande tankegångar kring metoddelen och resultatdelen. Under 

rubriken Metoddiskussion framhålls vilka metodval som har påverkat och format studien samt 

vilka konsekvenser det kan ha medfört. Under rubriken Resultatdiskussion så förs resonemang 
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om innehållet i resultatet och hur resultatdelen besvarar studiens syfte och frågeställningar. 

Under rubriken Slutsats görs en sammanfattande tolkning av resultatet. 

 

Metoddiskussion 

I föreliggande studie så är utgångspunkterna för datainsamling, analys och urval de delar med 

mest inspiration av grundad teori. Kaptitlet om tidigare forskning är också i linje med grundad 

teori då det skapades efter dataanalysen och de teoretiska utgångspunkterna valdes ut 

parallellt med analysen. Memo-skrivande har inte använts i föreliggandes studie då det inte 

upplevdes som en bidragande faktor i processen, men är ändock ett förhållningssätt enligt 

grundad teori. Däremot har nya mentala infallsvinklar och tankar skapats under 

datainsamlandets gång vilket har hjälpt i processen så som exempelvis följdfrågor vid 

intervjutillfällena. Det kan vara svårt att integrera alla nyckelkomponenter inom grundad teori 

i en studie och att använda grundad teori som metod eller inspiration innebär begränsningar 

både generellt men således även i föreliggande studie. Den största problematiken i 

föreliggande studie handlar om de yttre förutsättningarna att kunna uppnå mättnad, vilket 

Oktay (2012) menar är ett vanligt problem för forskare. De yttre premisserna för att skriva en 

magisteruppsats innebär att tid och resurser är begränsade i förhållande till att kunna insamla 

en tillräcklig mängd data för att uppnå fullständig mättnad, vilket kan ses som bristfälligt. 

Inom ramarna för syftet med studien så har dock många av kategorierna uppnått mättnad på 

så vis att inget nytt tillkom från deltagarna i intervjuerna, vilket också innebär att studien kan 

ses som kvalitetssäkrad enligt generaliserberhet och överförbarhet.  

 

De sex deltagarna i studien kunde delas upp i två läger där den ena gruppen hade en mer 

renodlad chefsroll och den andra gruppen hade en mycket mer kluven arbetssituation där de 

utförde klientarbete och behandling parallellt med ett chefsuppdrag. Det blev mycket tydligt i 

intervjusituationerna att de chefer med en mer uppdelad befattning hellre diskuterade klienter 

och verksamhetens behandlingsinnehåll och styrde ofta undan samtalet bort från de frågor 

som rörde chefsskap, stödet i sin arbetsbefattning och reflektioner kring sådana områden. Att 

urvalsgruppen kändes uppdelad i avseenden till deras fokus och förmåga/vilja att svara på 

frågor i intervjuerna kan ses som både något negativt och positivt. Det är positivt så till vida 

att det bidrar till en mer nyanserad och varierad beskrivning av hur ett chefsskap faktiskt kan 

se ut, vilket också är huvudorsaken till att urvalet bibehölls i föreliggande studie. En alternativ 

lösning gällande en kluven urvalsgrupp hade kunnat vara att helt utesluta till exempel chefer 



40 

 

med ansvarsområden både i det praktiska klientarbetet och med chefsansvar. På så vis hade 

det eventuellt bidragit till en mer koncentrerad urvalsgrupp med ett mer precist fokus. 

 

Resultatdiskussion 

Det framkommer i resultatet att arbetsbelastningen är relativt hög till mycket hög i perioder i 

befattningen som enhetschef. Arbetsbelastningen beror framförallt på det faktum att 

befattningen innefattar ett kluvet ansvarsspektra där administrativa uppgifter måste 

åtsidosättas till och från för att lösa mer praktiska och akuta situationer på golvet. Det finns 

förväntningar från arbetsgivare och kollegor att denna kluvenhet ska kunna hanteras och 

deltagarna i studien beskriver olika tillvägagångssätt för att hantera detta krav. Som ledare 

väljer man helst att se sig som jämbördig och prestigelös gentemot sina kollegor. Man 

delegerar gärna nedåt och förväntar sig och tror att kollegorna tar ansvar för sina 

arbetsuppgifter och har kunskap och erfarenhet att kunna sköta det dagliga arbetet utan allt för 

mycket mikrostyrning uppifrån. Fem av sex deltagare använder sig endast av begreppet 

kollegor för att beskriva personalstyrkan medan en av deltagarna använder ordet personal. En 

tolkning är att det är ett exempel på hur ogärna deltagarna vill beskriva sig själva som ”över” 

eller förmer än någon annan på arbetsplatsen. En annan tolkning är också att det ligger i tiden 

att vara prestigelös vilket ses som något fint och som en positiv egenskap hos en chef. Sedan 

kan det också vara en strategi hos chefer på lägre nivåer, att inta ett mer kollegialt 

förhållningssätt gentemot kollegor för att framstå som mer sympatisk i det dagliga arbetet. 

Andra tillvägagångssätt för att hantera krav och förväntningar är att ta stöd och hjälp av 

chefer, kollegor med samma befattning, personalen och andra kollegor med expertiskunnande 

inom organisationen. Crick, Haigney, Huang, Coburn och Coldspink (2013) poängterar vikten 

av att skapa en kultur på arbetsplatsen som främjar ett gemensamt lärande. 

 

Det är tydligt i resultatet att deltagarna gör en individuell tolkning av handledningsbegreppet. 

Man talar om handledning som exempelvis ärendehandledning och kollegial handledning där 

den gemensamma nämnaren är att man träffas i grupp där en handledare eller konsult är 

ansvarig för att styra gruppen.  Handledning beskrivs också som totalt obefintlig när det 

handlar om att vara en organiserad och styrd sammankomst med ramar och struktur. Däremot 

beskriver deltagarna också handledning i ordalag som samtal med chef eller kollegor eller ”att 

kunna bolla”, vilka är en annan form av upplevelse av handledning fast oorganiserade och 

ramlösa. Flera av deltagarna nämner specifikt handledning som en sammankomst för att 
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kunna bolla och få nya infallsvinklar av människor med liknande erfarenhet som en själv. 

Handledning beskrivs också som ett forum att få stöd, fortbildas samt erhålla nya verktyg för 

att kunna hantera problematiska situationer. Handledarledda samtal kring en individs 

lärandestyrka kan bidra till en tydligare identitet och självsäkerhet på arbetsplatsen (Crick, 

Haigney, Huang, Coburn & Coldspink, 2013) vilket således kan kopplas till att utveckla 

yrkesrollen.  Den kollegiala handledningen lyfts fram som mest primär, vilket innebär 

handledningstillfällen med andra enhetschefer eller människor med liknande befattning. Det 

är via reflektion och dialog kring arbetsrelaterade frågor i kombination med tillitsfulla 

relationer och en handledare som kraften i lärande kan stärkas (Crick, Haigney, Huang, 

Coburn & Coldspink, 2013). Det talas också om mentorskap vilket också är en form av 

kollegial handledning men att man kan ta stöd av kollegor som har längre erfarenhet på 

området och ett mer gediget kunnande om behandling och klientelet för verksamheten. 

Majoriteten av deltagarna beskriver att det har krävts en aktiv insats och eget initiativtagande 

för att få till stånd en handledninggrupp. Det är sällan som organisationen erbjuder 

handledning för sina chefer utan det förväntas att den som känner behov av handledning 

isåfall ber om hjälp själv. Froehlich, Segers och Van den Bossche (2014) menar också att det 

kan vara svårt för chefer att utgå från ett ledarskap som uppmuntrar lärande eftersom den 

organisatoriska lärandekulturen är en betydande faktor med stor påvekan. 

Om man ser på handledningsbegreppet i vid form det vill säga både som en organiserad och 

oorganiserad sammankomst ser man att handledning har stor betydelse för lärande, utveckling 

och förändring av yrkesrollen. Detta ligger i linje med att handledning visar långvariga 

positiva effekter på ledarskap och kommunikativ förmåga, en vilja till kompetensutveckling, 

självinsikt och coping (Appelqvist-Schmidlechner, Hyrka & Kivima, 2005). Som ny i sin 

befattning har man extra stor hjälp av sina kollegor i en form av mentorskap för att stödjas 

och formas i yrkesrollen. Kollegorna finns kvar även när man börjar bli varm i kläderna, då 

mentorskapet kanske byts ut mot ett mer jämbördigt kollegialt utbyte av erfarenhet och 

tankegångar. Det finns även indikationer på att förmånerna med ett mentorskap ger höga 

grader av tillfredsställelse gällande att överföra och förvärva kunskaper, vilket skapar en 

beteendeförändring (Eisen, Sukhani, Brightwell, Stoneham & Long, 2014). I förlängningen 

finns möjlighet att se positiva effekter av ett nätverkande mellan jämbördiga yrkesgrupper 

som Van Dongen (2014) hävdar skapar ett mervärde för organisationen i framtiden, om man 

ser på utbyte av kunskap och erafrenheter ur ett företagarperspektiv. 
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Slutsats 

Den slutsats som framkommer i föreliggande studie är en beskrivning av komplexiteten med 

uppdraget att vara chef inom välfärdsyrken, gällande att balansera personalfrågor, det 

administrativa och klientbehov. Detta ställer således höga krav på en chefs förmåga att vara 

flexibel, tydlig och ödmjuk.  Att behov och önskan  av ett kollegialt stöd och möjlighet till att 

reflektera och bolla idéer med andra är ett tydligt faktum. Organisationer som arbetsgivare bör 

ta ett större ansvar genom att vara mer öppna för, och initiativtagande  till att tillhandahålla 

strukturerad handledning och sammankomster med grupper av samma yrkesprofessioner för 

att uppmuntra utveckling och kvalité genom att utväxla kunskaper och erfarenheter inom 

ledarskaps- och chefsfrågor. 
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Bilaga I 
 

Intervjuguide 

Beskriv verksamheten. 

Ålder och tidigare erfarenheter. 

 

Kan du beskriva dig själv i din arbetsbefattning? 

Hur upplever du din arbetsbelastning ? 

I vilka situationer kan du uppleva  behov av stöd i ditt arbete? 

Upplever du att arbetsklimatet bjuder in till att be om stöd? 

Hur tillgodoses behovet av stöd  i dagsläget? 

 

Vilka är dina tidigare erfarenhet av professionell handledning på din arbetsplats? 

Vilken typ av handledning isåfall och hur upplevdes den? 

Hur skulle du definiera en bra form av handledning? 

Vad är de viktigaste du har fått ut av handledningstillfällen? 

 

Upplever du att du har förändrats under tiden som anställd, isåfall på vilket sätt och vad 

bidrog till en eventuell förändring? 

Vilka redskap behöver du för känna dig trygg i din befattning? Har du tillgång till dessa 

redskap? 

Vad tycker du är viktiga egenskaper för någon som arbetar med samma ansvarsområden som 

du själv? 

Skulle du vilja ge något råd till någon annan med samma befattning som du själv? 

Har du några frågor till mig? 

 

Tack för din medverkan. 

 


