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Sammanfattning 

Merparten av kommunala verksamheter har under senare decennier implementerat 

styrformen New Public Management - som innebär större fokus på kostnadsbesparingar, 

effektivisering och resultat. En av flera viktiga samhällsfunktioner som verkar inom 

kommunal verksamhet är hemtjänsten. Inom verksamheten utgör enhetschefen en 

betydande roll för både organiseringen och omsorgsarbetets kvalité. Studiens syfte är 

att undersöka hur enhetschefer inom den kommunala hemtjänsten upplever chefsstöd 

i förhållande till yrkesspecifika krav och förväntningar avseende kostnadsbesparingar 

och effektivisering. Studien inriktas på krav och förväntningar från överordnade chefer 

och medarbetare. Metoden som använts för att uppnå syftet är av kvalitativ natur och 

består av semistrukturerade intervjuer med enhetschefer från åtta olika 

hemtjänstorganisationer i två olika kommuner. Genom att jämföra intervjupersonernas 

utsagor samt relatera dem till tidigare forskning och teorier genererades ett resultat 

kring att enhetschefer inte upplever rollkonflikter och känslan av att vara klämd i den 

utsträckning som litteraturen skildrar. Medarbetares krav och förväntningar som är 

motstridiga överordnades riktlinjer påvisar brist på förståelse för en politikerstyrd 

organisation och enhetschefers yrkesroll. Enhetscheferna upplever rollen som 

utmanande, komplex och beroende av chefsstöd. Det råder delade meningar om det 

chefsstöd som i dagsläget erbjuds. 

 

 

Nyckelord: Chefsstöd, Hemtjänst, Enhetschefer, New Public Management, Krav, 

Förväntningar, Socialt arbete. 
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Abstract 

Most municipal public service organizations have during recent decades implemented the 

New Public Management approach – which means that the organizations focuses more on 

results through cutting costs and streamlining. Within public service there is an Elderly 

home care-unit. The elderly home care-units manager constitutes an important role in terms 

of both organizing and securing the quality of the care. The purpose of this study is to 

examine how the managers, within the Elderly home care-units in public service, 

experiences managerial support in relation to demands directly associated with ”New Public 

Management”. The study focuses on the demands and expectations from superiors and 

coworkers.  The method which has been used in order to achieve the purpose of the study 

is of qualitative nature and consists of semi-structured interviews with Elderly home care-

unit managers from eight different districts in two different municipalities. Through 

comparing the interviews and weighing in previous research and theories, this study finds 

that Elderly home care-unit managers do not experience conflicting demands associated to 

their role in the same extent as prior research has shown. Coworkers’ demands and 

expectations, which are in conflict to those of superiors, shows lack of understanding for 

both a politically controlled organization and the role of an Elderly home care-unit manager. 

The Elderly home care-unit managers experiences their role as demanding, complex and 

dependent on managerial support. The opinions are split concerning what managerial 

support that is provided today.   
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1. Inledning 

Hemtjänstorganisationer arbetar för att hjälpa individer som behöver stöd i vardagen. Det 

finns olika stödinsatser som kan ges i hemmet för att individer ska få leva ett så 

självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Hemtjänsten har i uppgift att utföra 

stödinsatserna vilka dels kan vara av servicekaraktär (till exempel städ och tvätt) och dels 

vara inriktade på omvårdnad (till exempel hjälp med dusch och hygien). Den kommunala 

hemtjänsten styrs av socialtjänstlagen som bland annat innebär att kommunen har det 

yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver (Lundgren, 

Sunesson & Thuneved 2017). 

Det finns flera olika roller och aktörer inom hemtjänsten och däribland enhetschefer. 

Enhetschefer ansvarar för alla personalfrågor, att verksamheten förhåller sig till regelverk 

och socialtjänstlagen, brukare och dess anhöriga samt administrativa arbetsuppgifter såsom 

ekonomi och budgetering (Törnquist 2011). I hemtjänstens hierarki befinner sig 

enhetschefer i en position mellan medarbetare och överordnade chefer. Enhetscheferna 

skall kunna leda sin arbetsgrupp och vara en god chef samtidigt som de ska vara en god 

medarbetare och genomföra order och direktiv som kommer från ledningen. Positionen 

innebär att enhetschefer är en viktig och värdefull länk i organisationen mellan 

medarbetarna och ledningen. Vidare innebär det också att enhetschefer skall balansera 

olika krav och intressen från både överordnade chefer och sina medarbetare vilket inte 

sällan kan innebära att enhetschefen hamnar i kläm (Olofsson 2017) och riskerar att hamna 

i vad Wolmesjö (2005) kallar en lojalitetskonflikt. 

I takt med att New Public Management reformen infördes har det tillkommit krav och 

förväntningar kring ett större fokus på kostnadsbesparingar och effektivisering inom 

kommunal verksamhet (Törnquist 2011). Huzell (2005) beskriver huruvida specifikt fokus 

inte sällan orsakar en splittring mellan ledning och anställda. Ledningen vill ofta ha ökad 

effektivitet, kostnadsbesparingar och kontroll över arbetsprocessen medan de anställda 

själva vill ha kontrollen och styra arbetsprocessen och snarare ser management som ett sätt 

att öka kontrollen över de anställda. I omnämnda intressekonflikt befinner sig 

enhetschefen i mitten av båda parter och förväntas inte vara någon part mer lojal.  

Att vara enhetschef inom hemtjänsten kan många gånger vara en utmaning då 

enhetschefen skall lyckas ta hänsyn till flera olika aktörers intressen samt vara en bra chef 

och ge stöd till sina medarbetare - samtidigt som de är medarbetare till överordnade chefer. 

En förutsättning för att enhetscheferna skall klara av alla krav och förväntningar samt bidra 

med ett positivt ledarskap är att de själva också tillgodoses med chefsstöd (Socialstyrelsen 

2003). Av givna skäl vill vi undersöka enhetschefernas upplevelser av chefsstöd i 

förhållande till deras utmanande yrkesroll där de förväntas ta hänsyn till både chefer och 

medarbetares intressen. 

För att underlätta förståelsen av begreppet chefsstöd och dess innebörd i uppsatsen 

presenteras vår uppfattning av vad chefsstöd innebär. Enligt Svenska akademiens ordbok 
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definieras stöd som en “stödjande funktion” (SAOB 1997). I aktuellt sammanhang innebär 

således chefsstöd stödjande funktioner för chefer. Troligtvis är det inte okänt att stöd kan 

yttra sig i olika former och ha olika innebörder för personer. Aktuell innebörd av chefsstöd 

är den hjälp som finns att tillgå för enhetschefer i deras yrkesroll. Framförallt åsyftas 

kommunens stödfunktioner som till exempel HR-, ekonomi-, och IT-avdelning likväl 

möjligheter till stöd från överordnade chefer och andra stödfunktioner som kan avlasta 

chefer i deras dagliga arbete. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur enhetschefer inom kommunal hemtjänst upplever 

chefsstöd i förhållande till yrkesspecifika krav och förväntningar avseende 

kostnadsbesparingar och effektivisering för att bidra till ökad kunskap om både yrkesrollen 

och vikten av chefsstöd. 

1.2 Frågeställningar 

• Hur upplever enhetschefer inom hemtjänsten krav och förväntningar från 

överordnade chefer? 

• Hur upplever enhetschefer inom hemtjänsten krav och förväntningar från 

medarbetare?  

• Vad har enhetschefer inom hemtjänsten för erfarenheter av chefsstöd?  

1.3 Relevans för socialt arbete 

I avsnittet presenteras studiens relevans för ämnet socialt arbete. Akademikerförbundet 

SSR skildrar en definition av hur socialt arbete kan förstås samt vad disciplinen verkar för; 

Socialt arbete är en praktikbaserad profession och en akademisk disciplin 
som verkar för social förändring och utveckling, social sammanhållning, 
skydd och stöd för utsatta, empowerment och frigörelse av människors 
resurser. Mänskliga rättigheter, social rättvisa, barnets bästa, kollektivt 
ansvar samt respekt för mångfald är centrala principer för socialt arbete 
(Akademikerförbundet SSR 2014, s. 3). 

Eliasson-Lappalainen (2011) menar likt Akademikerförbundet SSR:s definition att socialt 

arbete mycket handlar om att möta människor och ge stöd i olika svåra situationer. Aktuell 

studie fokuserar på hemtjänstorganisationer som är en form av socialt arbete. Hemtjänst 

innebär att ge stöd åt individer som bor hemma och som på grund av ålderdom eller 

psykisk ohälsa behöver hjälp för att klara av det dagliga livet (Eliasson-Lappalainen 2011). 

Under 1990-talet minskade personalstyrkan kraftigt inom hälso-och sjukvård och vård-och 

omsorgssektorn. Antalet sjukhusplatser reducerades och vårdtiderna kortades ned. 

Tillsammans med ett ökat antal av äldre människor i samhället har det skapats ett större 

tryck på den kommunala äldreomsorgen (Meeuwisse 2012). I Socialstyrelsens lägesrapport 
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för 2018 som redovisar tillståndet och utvecklingen inom vård och omsorg om äldre 

beskrivs det att behovet av hälso- och sjukvård hos äldre fortsätter att öka i takt med att 

medellivslängden fortsätter att göra det. Det innebär en stor utmaning för bland annat 

hemtjänsten att hantera (Socialstyrelsen 2018). 

I takt med den utveckling och utmaning som har presenterats kommer hemtjänsten och 

dess organisering i framtiden att ställas inför ökade krav på från olika håll. Därav har 

studien relevans för ämnet socialt arbete då undersökningen riktas mot 

hemtjänstorganisationer och enhetschefer vilka är de som leder det dagliga arbetet i 

verksamheten. En stor del av enhetschefers arbete är att leda personal och se till att brukare 

får bästa möjliga hjälp och service. Det är många gånger enhetschefer som får bära ansvaret 

för verksamheten och kritiseras om något inte fungerar. I Socialstyrelsens rapport “Hur 

många underställda kan en chef ha?” beskrivs hur chefer inom vård och omsorg blir föremål 

för omfattande kritik från flera olika aktörer. Chefer kritiseras av både personal, anhöriga 

och politiker om brister i sitt ledarskap. Det torde inte heller vara obekant att kritiken 

kommuniceras via medier. Vidare beskrivs att ledningsfunktionen har en avgörande 

betydelse för kvalitén i omsorgsarbetet (Socialstyrelsen 2003). En förutsättning för att 

arbetet i hemtjänsten ska hålla en god kvalitet och kunna möta de ökade framtida kraven 

krävs en väl fungerande organisering av verksamheterna. 

Studiens undersökningsområde berör enhetschefer inom hemtjänsten och deras 

upplevelser av chefsstöd i förhållande till yrkesspecifika krav och förväntningar i 

organisationen. Studien bidrar till en ökad förståelse kring hur enhetschefer upplever sin 

situation. Vidare undersöks betydelsen av chefsstöd i sammanhanget eftersom vi anser att 

det är en viktig del för att organisationen ska kunna fungera. Enhetschefer har en 

omfattande och betydande roll i organisationen vilket gör det viktigt att uppmärksamma 

deras situation och försäkra oss om att de får tillräckligt med chefsstöd för att kunna 

hantera de yrkesspecifika kraven. 

1.4 Författarnas förförståelse 

Författarnas utbildning berör organisering och socialt arbete vilket innebär att studien 

inleddes med en viss förförståelse. En av författarna hade även ytterligare förförståelse i 

form av arbetslivserfarenheter från hemtjänsten. Aktuell studie har en hermeneutisk ansats 

vilket bland annat innebär att det har tagits hänsyn till ovannämnda förkunskaper och att 

det har funnits en öppenhet kring att ersätta erfarenheterna med ny kunskap (jfr. Holm 

Ingemann 2016). Hermeneutiken redovisas vidare i metodkapitlet. 

1.5 Disposition 

Nedan introduceras en dispositionskarta som har att ge läsaren en lättöverskådlig bild över 

studiens upplägg. Kapitlet bakgrund bidrar till förståelse för kommunal hemtjänst, rollen 

som enhetschef samt yrkesspecifika krav och förväntningar. I tidigare forskning presenteras 

forskning om mellanchefers rollkonflikt och chefsstöd. Vidare presenteras den teoretiska 
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utgångspunkt som studiens resultat analyseras med hjälp av; rollteori och krav-kontroll-

stödmodellen. Metodkapitlet innehåller förklaringar och diskussioner kring studiens 

tillvägagångssätt. I Resultat och analys presenteras studiens resultat med stöd i teorier och 

tidigare forskning. Till sist förs en slutdiskussion där resultatet diskuteras på en mer 

övergripande nivå och såväl teoretiskt som praktiskt.  

 

 

Figur 1. Dispositionskarta (utformad av författarna) 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel kommer en bakgrund att redovisas vilket har relevans för uppsatsen. 

Kapitlet avser ge läsaren en förståelse för den organisation som studien berör och aktuell 

inriktning av densamma. Här redogörs den kommunala hemtjänsten, rollen som enhetschef, samt 

yrkesspecifika krav och förväntningar.   

2.1 Den kommunala hemtjänsten 

Den kommunala hemtjänsten är en offentlig och politikerstyrd organisation vilket innebär 

att förtroendevalda politiker har det yttersta ansvaret och är de som framställer mål och 

riktlinjer samt tar de övergripande besluten kring organisationen. Politikerna befinner sig 

överst i hierarkin och lägger således ramarna för hemtjänstens omsorgsarbete. I hierarkin 

kring ledningsansvar över verksamheten kommer sedan förvaltningschef, områdeschef 

eller motsvarande verksamhetsansvarig och sedan enhetschefen som första linjens chef 

(Wolmesjö 2005).  

Enligt Clara Arrhenius1 på Sveriges kommuner och landsting fanns det inom hemtjänsten 

2017 mätt i november 71 100 månadsavlönade anställningar. De anställda bestod av 88,3% 

kvinnor och 11,7 % män. Motsvarande period fanns även 19 000 timavlönade anställningar 

varav 77,2 % kvinnor och 22,8 % män. Antalet bör tolkas med viss försiktighet då det kan 

vara svårt att kategorisera om de som arbetar inom hemtjänsten bara arbetar inom 

verksamheten eller om de även arbetar inom särskilda boenden. Det som går att säga med 

säkerhet kring statistiken är att hemtjänsten är en kvinnodominerad bransch. 

Hemtjänsten och organisationens insatser baseras på Socialtjänstlagen (SoL) som bland 

annat föreskriver att verksamheten skall bygga på respekt för människors 

självbestämmande och integritet, att insatser skall utformas tillsammans med individen och 

att äldre människor skall ha möjlighet att leva och bo självständigt samt ha en meningsfull 

tillvaro (SFS 2001:453). Hemtjänstens arbete är således att förmedla stödinsatser i form av 

service, vård och omsorg som medborgare har beviljats jämlikt Socialtjänstlagen 

(Lundgren, Sunesson & Thuneved 2017). 

Wolmesjö (2005) förklarar att det på senare år har skett förändringar inom hemtjänsten 

som har påverkat både organisering och ledarskap inom organisationen samt hemtjänstens 

direkta arbete. Kring detta nämns decentralisering, omorganisation och nedskärningar som 

några av faktorerna. Vidare beskrivs utmaningen kring en alltmer heterogen grupp av 

“brukare” där det ser väldigt olika ut kring ålder, etnisk bakgrund, språk, livsstil och så 

vidare. Hemtjänsten vänder sig till olika grupper som har olika behov, de anställda har olika 

yrkesidentiteter och politiker som styr hemtjänsten väljs endast för en mandatperiod vilket 

kan innebära drastiska förändringar i organiseringen. Utifrån dessa aspekter skulle 

                                                      

1 Clara Arrhenius anställd Sveriges kommuner och landsting, telefonsamtal den 7 maj 
2018 och mejlkontakt den 9 maj 2018 
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hemtjänsten till viss del kunna ses som en komplex organisation vilken enhetschefer har 

till uppgift att leda. 

2.2 Yrkesroll  

I den kommunala hemtjänstens organisering befinner sig enhetschefer i en position mellan 

medarbetare och överordnade chefer; områdeschef och förvaltningschef. Yrkesrollens 

position innebär att det finns många intressen att ta hänsyn till i organisationen 

(Socialstyrelsen 2003). Nedan presenteras en modell som förtydligar var i ledet 

enhetschefer befinner sig. Studien fokuserar på enhetschefers position mellan medarbetare 

och överordnade chefer men i detta avsnitt inkluderas även politiker och brukare för att 

bidra till en helhetsbild. 

 

Figur 2. Enhetschefers mellanposition (utformad av författarna) 

 

Enhetschefer i hemtjänsten har en betydande roll i organisationen då de ansvarar för 

verksamheten och dess personal (Socialstyrelsen 2016). Nedan följer en modell av 

enhetschefernas olika ansvarsområden.  

 

Figur 3. Enhetschefers ansvarsområden (Trydegård 1990) 
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Modellen är hämtad från Trydegårds (1990) rapport ”En mångsidig styrka - Om 

hemtjänstassistenters och föreståndares yrkesroll i den sociala omsorgen”. För att förklara modellen 

användes Richards (1997) beskrivning av Trydegårds modell. Richards förklaring 

innehåller underrubriker över enhetschefers ansvarsområden med utförliga beskrivningar 

om vad samtliga handlar om. Följande förklaringar till modellen (se figur 3) nedan finns 

beskrivet i Richards avhandling “I första linjen: Arbetsledares mellanställning, kluvenhet och 

handlingsstrategier i tre organisationer”. 

Socialt arbete som är ett av enhetschefernas ansvarsområde avser de arbetsuppgifter som är 

inriktade mot vårdtagarna Det är arbete med att förändra och förbättra de äldres livsvillkor. 

Uppgifterna är bland annat att följa upp och verkställa socialtjänstens beslut om de olika 

insatser som de äldre ska få vilka kan vara service- eller omsorgsinriktade. Det handlar 

också om kontakt och samarbete med anhöriga för stöttning och information. Till höger 

om enhetschefer i hemtjänsten återfinns personalledning som innebär arbetsuppgifter vilka 

är inriktade mot personal. Arbetsuppgifterna avser att handlägga personalfrågor och 

medverka vid rekrytering, anställning, introducera nyanställda och omplacering av 

personal. Till personalledning räknas också uppgifter som att handleda, utbilda/utveckla 

personal och verka som samtalspartner och rådgivare vid konflikter i arbetsgruppen. Med 

enhetschefers verksamhetsansvar avses arbetsuppgifter som svarar mot krav från politiker 

och förvaltning, som exempelvis. budget- och ekonomiarbete, verksamhetsutveckling och 

verksamhetsledning samt ansvar för lokal. Till vänster i modellen presenteras samverkan 

som innebär kontakt och kommunikation med olika organisationer som kompletterar den 

egna verksamheten. Det kan vara olika former av hälso-och sjukvård, socialtjänsten, 

försäkringskassa, bostadsförmedling, samt andra brukarorganisationer och ideella 

föreningar (Richard 1997). 

2.3 Yrkesspecifika krav och förväntningar 

Enhetschefer inom hemtjänsten kan betraktas som mellanchefer inom offentlig 

förvaltning. Enhetschefers arbetsroll innebär en position med mycket krav och 

förväntningar från ett flertal olika aktörer (Carlström, 2012; Ekholm, 2012; Elofsson, 

Lundström & Shanks, 2016; Socialstyrelsen, 2003). 

Enhetschefer inom hemtjänsten beskrivs av Socialstyrelsen (2003) befinna sig i en korseld 

mellan olika intressenter med olika krav och förväntningar. Enhetschefen befinner sig i en 

position där det finns krav och förväntningar av både politiker, vårdtagare/brukare, 

medarbetare, allmänhet, överordnade chefer och kollegor. Studien fokuserar främst på 

krav och förväntningar från medarbetare och överordnade chefer däremot bidrar det till 

en större förståelse genom att även nämna andra aktörer som också bidrar med krav och 

förväntningar. I Socialstyrelsens rapport (2003) behandlas även frågan hur många 

medarbetare en chef ska ha. Någon specifik siffra anges inte utan snarare blev slutsatsen 

att en organisation ska ha en balans mellan att se varje enskild anställd men utan att 

medarbetarna upplever sig övervakade. 



 

8 

 

Carlström (2012) beskriver huruvida olika tryck på chefer kan påverka deras roll, till 

exempel att de befinner sig i mitten mellan personal och överordnade chefer och inte 

förväntas vara mer lojal till någon sida. Socialstyrelsen (2003) beskriver i sin tur att det inte 

är prioriteringen av uppgifter och åligganden som är det komplicerade utan att det är 

situationer med motstridiga förväntningar som bidrar till en rollkonflikt hos enhetschefen. 

Vidare problematiseras det hur ledningen inom förvaltningen ser enhetschefen som deras 

representant som verkställer deras beslut medan medarbetarna ser enhetschefen som sin 

representant som står upp för deras intressen gentemot överordnade chefer.  

Huzell (2005) skildrar ett exempel på en splittring mellan olika intressen som inte sällan 

förekommer mellan ledning och anställda inom hemtjänsten. Där framgår att ledningen 

vill ha ökad effektivitet, kostnadsbesparingar och kontroll över arbetsprocessen som kan 

kännetecknas av New Public Management, medan de anställda själva vill ha kontroll och 

styra arbetsprocessen, varpå de snarare betraktar management som en metod att öka 

kontrollen över de anställda.  

2.4 New Public Management 

Under de senaste decennierna har merparten av verksamheterna i offentlig sektor försökt 

implementera en ny typ av styrning; New Public Management (NPM). Rationaliseringar 

och omstruktureringar har berört offentliga verksamheter, från den statliga kärnan av 

rättsväsende, central förvaltning, och militär till skola, sjukvård, omsorg och annan 

tjänsteproduktion i alla kommunerna i landet (Hasselbladh, Bejerot & Gustafsson 2008). 

Den nya formen av styrning har bidragit till ökade arbetskrav för de anställda och chefer. 

NPM har inneburit en övergång till ökad marknadsorientering där man inspirerats av 

företagens styr- och ledningsformer, vilket resulterat i ökade tryck på prestationer och 

resultat. Övergången har i praktiken lett till ett decentraliserat resultat- och kostnadsansvar 

men även en standardisering av arbetsmetoder och processer som medfört en minskad 

självständighet för professionerna och ett ökat tryck på chefsrollen (Welander, Astvik & 

Hellgren 2017). Under perioden av förändringar har de kommunala verksamheterna också 

minskat i antal och det har tillkommit fler privata aktörer och verksamheter. 

Förändringarna har påverkats av en marknadsplats filosofi, där det har öppnats för 

konkurrens mellan offentliga och privata sektorer. Skillnaderna mellan privat och offentlig 

sektor har därför blivit betydligt mindre och den offentliga sektorn är idag 

resultatfokuserad vilket lett till ökad konkurrens, mer strikt disciplin, sparsamhet samt 

försök till ökade mätbara mål (Ekholm 2012). 

New Public Management har gett chefer i offentlig sektor nya redskap för att styra 

verksamheten, såsom till exempel; standardiserade processer, delegerade mål och 

utvärderingssystem. Det har inneburit att cheferna (sedan NPM:s framväxt) identifierat sig 

allt mer med de högre nivåerna i organisationen istället för att som tidigare vara ett med 

verksamheten och medarbetarnas största stöd (Forsberg-Kankkunen, Bejerot, Björk & 

Härenstam 2014). Carlström (2012) förmedlar att enhetschefer idag liknas ett verktyg att 

kommunicera besparingar, effektivisering och personalnedskärningar vilket innebär att de 
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indirekt tvingas lämna sin roll mittemellan parterna och ofta kan upplevas vara mer lojal 

gentemot överordnade. NPM ökar således chefernas avstånd till verksamheten och dess 

medarbetare. Efter att NPM infördes som styrform har chefer tvingats distansera sig från 

verksamheten medan medarbetarnas behov och förväntningar av stöd från chefen 

fortfarande finns kvar. Chefen har fått mer administrativa arbetsuppgifter och istället för 

att stötta medarbetare i deras arbete har chefernas roll förändrats till att istället kontrollera 

och styra sina medarbetare mot organisationens mål (Forsberg-Kankkunen et. al 2014). 
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3. Tidigare forskning   

I kapitlet presenteras tidigare forskning inom studiens ämnesval. Här redovisas forskning 

om mellanchefers rollkonflikt och chefsstöd. Via databasen Summon och Sociological abstracts 

har tidigare forskning valts ut utifrån dess relevans för studien - både i form av nationell 

och internationell forskning. Utifrån funna artiklars och avhandlingars referenslistor 

hittades ytterligare relevant forskning.  

3.1 Mellanchefers rollkonflikt 

Ekholm (2012) har studerat hur mellanchefer i hemtjänsten formar deras arbete och 

ledarskap i relation till de krav och förväntningar som kommer från skilda håll i 

organisationen. Studien avhandlar dels mellanchefers upplevelser av krav och 

förväntningar från politiker, överordnade chefer, vårdpersonal, brukare och dess anhöriga, 

dels deras arbetsuppgifter som ökat de senaste åren på grund av NPM som styrform. 

Mellanchefers arbetsuppgifter har ökat de senaste åren genom att de numera även har hand 

om personal, budgethantering, schemaläggning, kvalitetssäkring, arbetsmiljö, rekrytering 

av personal och rehabilitering av sjukskrivna med mera.  Mellancheferna poängterar att 

arbetet är komplext och att de innehar många uppgifter som de kastas fram och tillbaka 

mellan. De fungerar som en länk mellan överordnade chefer och medarbetare. 

Arbetssituationen kan leda till att enhetschefer upplever rollkonflikter på grund av 

motstridiga krav och förväntningar som de möter från ledning, politiker och medarbetare. 

Mellanchefers upplevelser av rollkonflikter bekräftas även i Carlströms (2012) studie där 

mellanchefer i den kommunala vårdsektorn har studerats. Det framhålls att mellanchefer 

kan uppleva en rollkonflikt och identitetskrock eftersom mellanchefer inte sällan har 

jobbat sig uppåt och börjat längre ner i organisationen. Erfarenheten bidrar till en 

förståelse för hur anställda arbetar och tänker och därför kan det leda till en identitetskrock 

när de exempelvis ska anpassa sig efter ledningens mål, styrning och budgetkrav. 

I tider med exempelvis försvagad ekonomi redogör mellanchefer i Carlströms (2012) studie 

att de användes som verktyg av ledningen för att kommunicera besparingar, uppsägningar 

och nedläggningar, vilket bidrog till att de gled ur deras roll och hamnade i kläm mellan 

över- och underordnade. Mellanchefer har budget, personal och verksamhetsansvar. Det 

innefattar ett fungerande samarbete med personalen och ett kvalitetssäkrat klientarbete - 

vilket kan vara stressande i tider då ekonomin är försvagad och organisationens styrs av en 

strikt budget. Även Shanks, Lundström och Wiklunds (2015) studie “Middle manager in social 

work: professional identity and management in a marketised welfare state” bekräftar chefernas 

upplevelser av rollkonflikter. Undersökningen visar att flera av socialtjänstens chefer har 

upplevt en konflikt- och identitetskrock efter att New Public Management införts. De har 

fått ett ökat finansiellt ansvar vilket betyder att budgeten har blivit en allt mer central fråga. 

Arbetet som sådant glider längre ifrån det sociala arbetet och kärnverksamheten. I en 

politikerstyrd organisation fastställer förtroendevalda politiker både mål och riktlinjer, 

vilket på senare år inneburit att organisationerna styrs med fokus på kostnadseffektivitet 
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och att ‘hålla budgeten i schack’. Förändringen har lett till diverse etiska dilemman för 

mellanchefer och deras profession som socialarbetare.  

Vidare redogör Ekholm (2012) för hur mellanchefer i hemtjänsten hanterar krav och 

förväntningar som bidrar till upplevelser av rollkonflikter. I studien noterades likheter 

beträffande mellanchefers upplevelser av krav och förväntningar, sättet att hantera 

upplevelserna varierade. Tre av de mellanchefer som medverkade i studien fann vägar att 

bättre hantera krav och förväntningar genom deras goda förmåga att strukturera, 

organisera och prioritera arbetsuppgifter. De fem resterande mellancheferna som visat sig 

ha svårt att strukturera och organisera arbetet upplevde i högre grad rollkonflikter och en 

känsla av stress.  

3.2 Chefstöd 

Elofsson, Lundström och Shanks (2015) påvisar ett samband mellan mellanchefer med 

hög arbetsbelastning och mindre upplevt stöd från överordnade chefer. Dellve, 

Andreasson och Jutengren (2013) redovisar också vikten av att chefer tillgodoses chefsstöd 

och att det krävs för ett hållbart ledarskap. Stödresurser som inkluderas i studien är externt 

stöd, stödjande ledning, stödjande chefskollegor, god samverkan med medarbetare samt 

stödjande privatliv. De stödresurser som cheferna visade sig ha mest stöd inom var 

chefskollegor, medarbetare och i sitt privatliv. Vikten av chefsstöd förmedlas även här 

genom dess samband mellan en stödjande ledning, stödjande privatliv, externt stöd och 

minskad stress och överbelastning.  

Elofsson, Lundström och Shanks (2015) studie visade inget samband mellan chefsstöd i 

form av kurser i ledarskap, handledning i ledarskap eller nätverksstöd och hög 

arbetsbelastning. I en annan studie av Shanks (2016) förmedlas däremot en brist på 

utbildning och introduktion (chefsstöd) hos cheferna. Flertalet chefer beskrev att det var 

de själva som hade fått lära sig att anamma chefsrollen och gav indikationer på ett ökat 

behov av ledarskapsträning för chefer. Dellve, Andreasson och Jutengren (2013) förklarar 

att det är extra viktigt med stöd från ledning när det gäller nya chefer. Åkerlind, Ljungblad 

och Granström (2010) bekräftar även de vikten av att chefer får hjälp och stöd till att 

utveckla sina färdigheter och att det är kommunerna som utgör förutsättningarna för 

ledarskap och organisationsklimatets utseende. I Elofsson, Lundström och Shanks (2015) 

studie påvisades ett samband mellan hög arbetsbelastning och upplevt stöd från 

överordnade chefer. Aspekter som kommunstorlek eller antal medarbetare visade sig ha 

relativt liten betydelse i sammanhanget. Dellve, Andreasson och Jutengren (2013) skildrar 

däremot huruvida chefer med över 30 medarbetare upplever lägre stöd av sina 

medarbetare. Vidare förklaras det att chefer med längre chefserfarenhet upplever mer stöd 

genom externa stödresurser. Kring stödresurser framför Antonsson (2013) hur kraven på 

chefer inom kommunal verksamhet har ökat i takt med New Public Management och att 

de administrativa stödfunktionerna inte har hunnit med i samma takt. Chefer upplever det 

som ett problem och att de inte tillgodoses det stöd som utlovats. Vidare kopplas stöd 

även till delegering av arbetsuppgifter vilket beskrivs ge mer tid till att leda. 
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4. Teoretisk utgångspunkt 

Vid uppsatsens teoretiska ansats används krav-kontroll-stödmodellen samt ett 

socialpsykologiskt perspektiv; rollteorin. Specifika teorier är användbara för att analysera 

resultatet gällande enhetschefers yrkesspecifika krav och förväntningar samt chefsstöd. 

Rollteorin är aktuell då studien berör rollen som enhetschef och yrkesspecifika krav och 

förväntningar som kommer från andra rollaktörer (överordnade chefer och medarbetare). 

Krav-kontroll-stödmodellen förklarar hur krav och kontroll ofta förhåller sig till varandra 

samt vikten av stöd i olika sammanhang och är också lämplig att använda för analys och 

förståelse av studiens resultat.  

4.1 Rollteori 

Rollteorin är ett socialpsykologiskt perspektiv som gör det möjligt att studera hur 

människor handlar med utgångspunkt ur och med stöd av roller. Människan är en social 

varelse med ett grundläggande behov av samspel med andra personer. Samspel kallas 

ibland också för interaktion – något som understryker att det rör sig om ett 

mellanmänskligt möte. För att människor skall kunna samspela effektivt har människor 

utvecklat ett system där parterna antar eller tilldelas roller, vilket syftar till att underlätta för 

kommunikation och samarbete. En av rollteorins grundgestalter; Erwing Goffman 

(1959/2014) använder sig av metaforen; drama/teaterföreställning, för att förklara och 

förstå människors ageranden i sociala situationer. Goffman menar att individer spelar 

mängder av roller i sin vardag. Att leva förutsätter att en människa lär sig konsten att agera 

i linje med vad som närmast skulle kunna förstås som ett rollspel. Därtill behöver enskilda 

utveckla förmåga att växla mellan olika roller – beroende på motpart (publik), situation 

och sammanhang. Gemensamt för rollframträdanden är att individen eftersträvar att 

framstå som trovärdig. Intention att göra “rätt” intryck hos sin motpart och publik är på 

så vis avgörande för huruvida omgivningen tar personen på allvar. Då människor kommer 

i kontakt med andra söker de inte sällan kännedom om motpartens roll för att därigenom 

kunna definiera situation, sammanhang, samt klarlägga vad det finns för ömsesidiga 

förväntningar. Det innebär att de parter som är involverade i interaktionen benar ut i vad 

de kan förvänta sig av varandra. 

Inom ramen för organisationer och arbetsliv finns ett behov att fördela arbetsuppgifter 

och ansvar genom att tilldela personer roller som antyder deras funktioner i verksamheten. 

Varje roll har sina möjligheter och begränsningar - och inte minst mandat att påverka det 

arbete som bedrivs. I arbetslivet förväntas människor att agera i linje med sin yrkesroll. 

Vad beträffar rollen som enhetschef har densamme inte sällan personal-, budget-, och 

verksamhetsansvar (jfr. Goffman 1959/2014; Wolmesjö 2005). 

Begreppet inramning kontextualiserar skådespelet; den fysiska miljön, det som 

tillhandahåller sceneriet och rekvisitan, samt gör det som utspelas både på respektive 

bakom scenen möjligt. Specifika roller sker således på scener som är att betrakta som 

platsbundna kontexter. Om individen vill spela en specifik roll får denne ta sig till den scen 



 

13 

 

som knyter an den rollen. Värt att notera är att individer har olika roller i olika situationer 

(Goffman 1959/2014). En chef bör rimligen försöka begränsa sitt ledarskap till 

arbetsplatsen - och det under ordinarie tjänstetid - för att utöva den rollen. Goffman 

förklarar att "[..]när en individ påtar sig en etablerad roll finner han i de flesta fall att en 

speciell fasad redan har upprättats för den. Oberoende av om den agerandes inträde i rollen 

ursprungligen motiverades av en önskan att utföra den givna uppgiften eller av en önskan 

att upprätthålla den fasad som motsvarar den, kommer han finna att han blir tvungen att 

göra båda delarna." (Goffman 1959/2014, s. 33). Resonemanget visar att det medföljer 

abstrakta och stereotypiska förväntningar kopplat till olika roller. Eftersom det inte sällan 

redan finns en färdig och underförstådd fasad för respektive roll så innebär det i praktiken 

att individer snarare väljer bland på förhand färdiga fasader än att skapa dessa. Det innebär 

att det ibland uppstår svårigheter då individen tvingas välja vilken fasad som lämpar sig 

bäst bland de potentiella fasader som finns att tillgå. För vissa roller finns redan färdiga 

fasader och utbudet av desamma kan variera beroende på vilken social situation det rör sig 

om. Det finns så att säga inte alltid utrymme för individer att välja den fasad som de främst 

önskar (Goffman 1959/2014). 

Vidare talar Goffman (1959/2014) om rollers främre respektive bakre region (on/off 

stage). Det är i den främre regionen som det officiella framträdandet sker, vilket kan liknas 

vid en scen där individen förväntas prestera i linje med vad som är att betrakta som 

kännetecknande för rollen. Likt alla former av skådespel kan det förstås som 

skådespelarens lojalitet till manus. Improvisationer eller avvikelser från manus välkomnas 

som bekant inte alltid av publik och medskådespelare då det sker på den offentliga scenen. 

Vid sådana framträdanden är det extra viktigt att individen förhåller sig till redan fastställda 

normer, riktlinjer och krav – det finns så att säga ett behov av viss förutsägbarhet. I den 

bakre regionen (som liknas vid backstage) kan individen i viss mån lämna sin rollgestalt 

och slappna av tillsammans med jämlika och likasinnade. När ridån väl har fallit kan 

människorna i "skådespelartruppen" unna sig beteenden och en jargong som kanske hade 

varit helt otänkbart några minuter tidigare på den offentliga scenen. För att individer skall 

klara av de krav som de omringas av är det viktigt att ha kontroll över den bakre regionen. 

Då individer framträder inom ramen för roller deltar de i en social värld där det finns 

normer och värderingar som i olika mån påverkar rollrepetoaren. Personer som har en viss 

roll behöver förhålla sig till de normer, värderingar och känslor som medföljer densamma. 

Dylika normer är även bekanta hos andra medlemmar i gruppen, vilket innebär att varje 

person förväntas följa normerna eller vara beredd att möta olika former av sanktioner. 

Exempelvis kräver rollen som domare uppenbart en viss förtrogenhet i juridiken men 

därutöver även kunskap avseende värderingar och attityder som anses lämpa sig för rollen 

samt vetskap om hur en domare rimligen förväntas handla i olika situationer (Berger & 

Luckmann 1998).  
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4.2 Krav-kontroll-stödmodellen 

Krav-kontroll-stödmodellen skildras av Karasek och Theorell (1990). Med deras 

tvådimensionella modell visar de hur krav och kontroll kan samverka. De poängterar även 

vikten av chefsstöd i sammanhanget.  

 

Figur 4. Krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell 1990) 

 

Genom modellen redovisas fyra olika former av psykosocial arbetslivserfarenhet som 

genererats av samspelet mellan höga respektive låga krav och hög respektive låg kontroll. 

Kvadranten som författarna har namngivit som "high strain” innefattar höga krav och låg 

kontroll. Kvadranten beskrivs som den mest påfrestande eftersom personen upplever höga 

krav samtidigt som det saknas färdigheter eller möjlighet att påverka sin situation. 

Beskriven situation innebär stress och press som många gånger kan resultera i trötthet, 

ångest, depression och psykisk ohälsa. Förhållandet förklaras som den vanligaste orsaken 

till stress i arbetslivet. Vid höga krav och hög kontroll befinner sig personen inom ramen 

för vad författarna namngivit som “active” och även skildrat som den bästa kvadranten. 

Det beskrivs huruvida de mest utmanande situationer som kräver stor prestation inte 

nödvändigtvis behöver innebära något negativt om personen har kontroll. Vid en hög 

kontroll ses höga krav som positivt då det innebär en stimulans, att personen får använda 

sina färdigheter och att det finns möjlighet till utveckling. De mest utmanande jobben 

resulterar ofta i bättre prestationer vilket förmodligen utgör förklaringen till den höga grad 

av arbetstillfredsställelse som finns i dessa jobb. Kvadranten som författarna har namngivit 

som “low strain” innebär hög kontroll och låga krav och utgör den kvadrant där anställda 

på sätt och vis mår som bäst. Anställda som befinner sig inom ramen för denna kvadrant 

har mindre risk att utveckla psykisk ohälsa då det finns befogenhet och god tid att hantera 

varje enskild utmaning (Karasek & Theorell 1990). 
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Slutligen finns kvadranten som utgörs av låg kontroll och låga krav vilket resulterar i 

passiva anställda och har namngivits som “passive” av författarna. Kraven stimulerar inte 

de anställda till att anstränga sig och om de så väl hade velat så har de inte befogenheter 

till det. Författarna beskriver att anställda som inte uppmuntras till att testa sina idéer för 

att förbättra arbetsprocessen kommer att resultera i förlust av arbetsmotivation och 

produktivitet och på så vis utgöra en förlust för både arbetsgivare och de anställda. Vidare 

framhålls det att socialt stöd är ett viktigt förhållande som har en påverkan på modellen 

och huruvida anställda som upplever socialt stöd har en bättre arbetssituation än de som 

inte har det. Oavsett vilken kvadrant anställda faller inom ramen för så blir 

arbetssituationen bättre om socialt stöd tillgodoses. Vid kvadranten “high strain” som är 

den mest påfrestande situationen för en anställd beskrivs det däremot som extra viktigt 

med socialt stöd. Stöd har en tydlig koppling till den psykosociala hälsan hos anställda och 

kan utgöras av både medarbetare och chefer (Karasek & Theorell 1990). Den värsta 

situationen en enhetschef kan befinna sig i kopplat till modellen är när det är höga krav 

och förväntningar, låg kontroll att kunna bemöta densamma och dåligt med stöd från både 

överordnade chefer och medarbetare.  
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5. Metod 

I metodkapitlet redogör vi för studiens process från början till slut; vetenskapsteoretisk 

utgångspunkt, metoden som uppsatsen är byggd på, vilket urval som har gjorts, 

tillvägagångssätt samt bearbetning av data. Därefter redogörs de forskningsetiska principer 

som vi har förhållit oss till. Avslutningsvis förs en diskussion kring metoden och studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet. 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Som vetenskapsteoretiskt perspektiv har studien utgått från en hermeneutisk ansats där 

tolkning, förståelse och förmedlande utgör centrala delar. Genom att enhetscheferna har 

förmedlat sina upplevelser av chefsstöd och yrkesspecifika krav och förväntningar har vi 

kunnat tolka upplevelserna för att nå förståelse. Det har tagits hänsyn till förhållandet 

mellan del och helhet vilket utgör den så kallade hermeneutistiska cirkeln. 

Intervjumaterialet har primärt brutits ner i delar och delen har ställts i förhållande till 

helheten och tvärtom. För att förstå intervjumaterialet har vi således stämt av specifika 

delar mot hela intervjumaterialet och helhetsbilden av materialet gentemot specifika delar. 

Ur ett större perspektiv har vi även sett till delarna i form av att vi har bearbetat respektive 

intervjumaterial och sedan jämfört dessa mot helheten (resterande intervjumaterial) och 

likväl tvärtom. Det förespråkas att det är genom att se till delarna som en förståelse för 

helheten nås och att det är genom att se till helheten som en förståelse för delarna uppnås 

(jfr. Holm Ingemann 2016). 

I studien har en horisontsammansmältning varit det eftertraktade, vilket innebär att 

komma så nära förståelsen som möjligt. Det vill säga att vi förstår den andra personens 

upplevelser och blir eniga. Vidare har det tagits hänsyn till våra förkunskaper och vi har 

varit öppna kring att ersätta dessa med ny kunskap för att på så vis kunna nå en ännu 

bredare förståelse vilket värderas inom ett hermeneutistiskt perspektiv (jfr. Holm 

Ingemann 2016). 

5.2 Val av forskningsmetod 

Inom forskning delas ofta data och metod in i kvalitativ eller kvantitativ kategori. Aktuell 

studie bygger på en kvalitativ metod då studien undersöker enhetschefers upplevelser av 

chefsstöd i förhållande till yrkesspecifika krav och förväntningar. Det centrala i studien är 

upplevelser. Vi når en ökad förståelse av intervjudeltagarnas upplevelser genom en 

kvalitativ forskningsdesign, då den inriktas på ord snarare än siffror och där det ges 

utrymme för deltagarnas tolkning och förståelse av den sociala verkligheten (jfr. Bryman 

2016). 

Det finns ett flertal metoder att tillgå inom kvalitativ forskning. Vi har valt 

semistrukturerade intervjuer som metod för att ta del av enhetschefernas upplevelser. 

Intervjuer valdes för att ge möjlighet till att ställa följdfrågor, be om förtydliganden och 
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försäkra oss om att de intervjuade tolkat frågorna rätt. Metoden innebär också att 

deltagarnas reflektioner och erfarenheter lyfts fram bättre än vid exempelvis enkäter 

eftersom en intervju har möjlighet att fånga in den intervjuades språk, känslor, upplevelser 

och värderingar (jfr. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

5.3 Urval 

I studien har vi ansett att det endast är relevant att ha enhetschefer inom den kommunala 

hemtjänsten som urval då det är deras upplevelser som studien berör. Vid urvalet var syftet 

att få en viss bredd och variation kring upplevelser och erfarenheter. Andersson och 

Ahnlund (2009) menar att en variation av fältet inte nödvändigtvis behöver betyda en 

större bredd av erfarenheter och upplevelser men skulle kunna göra det. Därmed valdes 

enhetschefer i två olika kommuner. Kommunerna som valdes består av en 

storstadskommun följt av en medelstor kommun i Sverige vilket är ett förhållande som 

skulle kunna bidra till en viss variation. Avgränsningen kring att det endast skulle vara 

enhetschefer inom kommunal hemtjänst gjordes på grund av den centrala delen New 

Public Management har i studien. Vi är medvetna om att urvalet hade kunnat inriktas 

ytterligare kring exempelvis kön, anställningsform, ålder eller kring hur länge personen har 

haft sin tjänst men valde att inte göra några avgränsningar utan såg till variationen även i 

detta avseende. Slutligen landade urvalet på åtta enhetschefer inom kommunal hemtjänst 

med fyra enhetschefer från respektive kommun. Urvalet hamnar inom ramen för vad som 

kännetecknar ett bekvämlighetsurval då urvalet består av de enhetschefer som fanns 

tillgängliga för oss (jfr. Bryman 2016). 

5.4 Tillvägagångssätt  

I följande avsnitt redogör vi för studiens tillvägagångssätt kring rekrytering av 

intervjupersoner, intervjuer och intervjuguide. 

5.4.1 Rekrytering av intervjupersoner 

Rekrytering av intervjupersoner har skiljt sig åt då förutsättningarna såg olika ut i de två 

kommuner som ingår i studien. I den ena kommunen finns en bekant som agerade 

intervjuperson samt att denne gav oss kontaktuppgifter till tre andra enhetschefer som var 

intresserade av att medverka. Efter kontakt bokades det in tider för intervjuer med var och 

en. På den andra kommunens hemsida hittades telefonnummer till de olika 

hemtjänstorganisationerna, vilka vi kontaktade och frågade om mailadress och 

telefonnummer till deras enhetschef. Vi ringde alla nummer som fanns till de olika 

hemtjänstorganisationerna och fick vidare kontakt med åtta stycken enhetschefer. Fyra av 

dessa enhetschefer hade inte möjlighet att delta på grund av tidsbrist. Resterande fyra 

enhetschefer var intresserade av att delta och det bokades in tider för intervjuer.  
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5.4.2 Intervjuer 

I studien utfördes totalt åtta stycken intervjuer, varav fyra stycken vardera. Samtliga 

intervjuer genomfördes på enhetschefernas respektive arbetsplats utifrån deras önskemål. 

Innan intervjuerna påbörjades så gav intervjupersonerna sitt samtycke till att spela in 

samtalen. Genom att spela in intervjuerna kunde ett aktivt samtal föras samt att det senare 

underlättade vid analysarbetet (jfr. Aspers 2010). Samtliga intervjuer tog olika lång tid att 

genomföra, vilka tog mellan 15 och 45 minuter.  

I studien användes semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vi har utgått ifrån en 

intervjuguide (se bilaga B), men i övrigt var flexibla under intervjuerna. Bryman (2016) 

beskriver att semistrukturerade intervjuer innebär att det finns specifika frågor som ska 

besvaras men att det samtidigt finns en viss flexibilitet kring ordningsföljden vilket ger 

intervjupersonen frihet vid utformningen av sina svar. Denscombe (2014) påtalar även hur 

semistrukturerade intervjuer används med öppna frågor och att det ger intervjupersonerna 

utrymme att utveckla sina idéer och tankar mer utförligt. Vidare gav det möjlighet till att 

be om förtydliganden och ställa följdfrågor till intervjupersonerna vilket bidrog till att vi 

kunde säkerställa att enhetscheferna tolkade våra frågor rätt samt ett säkerställande för oss 

om att vi förstod deras resonemang och tankar (jfr. Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015). 

5.4.3 Intervjuguide 

Under intervjuerna utgick vi ifrån en intervjuguide (se bilaga B) som består av öppna frågor 

vilka utgår från studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden är anpassad till en 

semistrukturerad intervju vilket innebär att frågornas utformning har gjort det möjligt för 

oss att få information om enhetschefernas upplevelser samt att det har getts utrymme till 

en viss flexibilitet. En viktig aspekt som vi har haft i beaktning är ett försök till att lämna 

vår förförståelse utanför. Tanken var därför att inte ställa några ledande frågor då intresset 

ligger i att få fram enhetschefernas upplevelser (jfr. Bryman 2016). Utformningen av 

intervjuguiden gjordes genom att dels kolla på tidigare studier för att få idéer kring lämpliga 

frågor och dels genom att studera kurslitteratur kring hur man utformar en intervjuguide. 

Efter detta skrev vi ner frågor som skulle hjälpa oss att besvara vårt syfte och 

frågeställningar. Intervjuguiden delades in i fyra stycken områden; bakgrund, yrkesrollen, 

yrkesspecifika krav och förväntningar samt chefsstöd. Varje intervju inleddes med 

bakgrundsfrågor som exempelvis “hur många medarbetare har du?” “Hur länge har du 

arbetat som enhetschef?”. Genom att inleda med enkla bakgrundsfrågor öppnades det upp 

för samtal och skapades en mer personlig relation mellan oss och intervjupersonerna (jfr. 

Aspers 2010). Därefter ställdes frågor kring enhetschefernas yrkesroll för att bland annat 

få kännedom kring vad rollen som enhetschef innebär. Vidare fortsatte vi intervjuerna med 

enhetschefernas upplevelser kring yrkesspecifika krav och förväntningar från medarbetare 

och överordnade chefer avseende kostnadsbesparingar och effektivisering. Avslutningsvis 

behandlades området “chefsstöd” där öppna frågor kring enhetschefernas erfarenheter av 

chefsstöd ställdes. 
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5.5 Analysprocessen 

Resultatet från intervjuerna presenteras i resultat- och analyskapitlet. Första steget i 

analysprocessen var att transkribera intervjuerna. Transkriberingen gjordes efter varje 

genomförd intervju vilket bidrog till en medvetenhet kring intervjumaterialet. Det gav även 

förutsättningar till eventuella förbättringar i de intervjuer som återstod. Intervjuerna 

transkriberades ordagrant för att inte gå miste om något viktigt som sagts. Textmaterialet 

landade på 6–14 sidor eftersom intervjuerna tog olika lång tid att genomföra.  För att 

säkerställa intervjupersonernas anonymitet raderades information som kunde härledas till 

dem, exempelvis namn på intervjupersonerna, arbetsplatsen och kommunen (jfr. Bryman 

2016). 

När avsnittet med empiri sedan utformades reducerades först insamlad data till att enbart 

innefatta de delar av intervjuerna som vi ansåg vara relevanta för att besvara 

frågeställningarna. Därefter strukturerades det transkriberade materialet genom att sortera 

data under olika teman. Genom att ha läst igenom materialet flera gånger så skapades en 

tydlig bild av vilka teman som var centrala och det blev totalt 5 stycken; “Bakgrund”, “Krav 

och förväntningar från överordnade chefer”, “Krav och förväntningar från medarbetare”, “Tvetydiga krav 

och förväntningar” och “Erfarenheter av chefsstöd”. Tillvägagångssättet går hand i hand med vad 

Jacobsen (2002) förklarar; att man behöver beskriva, reducera och strukturera insamlad 

data för att få en klarare bild av vad intervjuerna resulterat i. Nästa steg i vår analysprocess 

var att tolka empirin genom att läsa varje intervju var för sig. Detta steg syftar till att först 

analysera vad varje intervjuperson har sagt, för att därefter jämföra intervjuerna 

sinsemellan. I den jämförande analysen identifierades likheter och skillnader mellan vad 

intervjupersonerna sagt (jfr Jacobsen 2002). När analysprocessen efterhand framskred 

kunde våra frågeställningar besvaras. Resultatet av empirin analyserades och sattes i 

relation till teorier och tidigare forskning (Watt Boolsen 2007). 

5.6 Etiska överväganden 

I studien har vi genomgående förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

och rekommendationer. De fyra huvudkraven som kommer att redogöras för nedan är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2017). 

Vi har tydligt och efter bästa förmåga försökt klargöra studiens syfte för såväl läsaren som 

de åtta intervjupersoner som deltar i studien. Vid en första kontakt med potentiella 

intervjupersoner gjordes en redogörelse för samtyckeskravet vilket gav dem möjlighet till 

att själva bestämma över sin medverkan. En samtyckesblankett (se bilaga C) skrevs under 

av båda parter; intervjupersoner och författare. Intervjupersoner har ingående upplysts om 

att intervjuerna bygger på absolut frivillighet samt rätten om att närsomhelst avbryta sitt 

deltagande. Vi har tillförsäkrat deltagarna konfidentialitet vilket innebär att de förblivit 

anonyma i studien. Förhållningssättet påvisas genom valet att inte titulera någon av 

intervjupersonerna vid namn i texten och heller inte namn på arbetsplatserna och 

kommunerna. Deltagarna har vidare informerats om att de data som kommit fram till följd 
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av intervjuerna endast används i forsknings hänseende. De har även fått information om 

att uppsatsen kommer att publiceras i databasen Diva (se bilaga A). (Vetenskapsrådet 

2017).  

5.7 Metoddiskussion 

I planeringsfasen fördes en diskussion kring vilka yrkesspecifika krav och förväntningar en 

enhetschef kan tänkas ha. Det fanns en tanke om att studien skulle innehålla yrkesspecifika 

krav och förväntningar från flera håll i organisationen. För att avgränsa studien valdes 

endast yrkesspecifika krav och förväntningar från överordnade chefer och medarbetare. 

Det visade sig dock i litteratur och intervjuer att rollen som enhetschef inte enbart 

innehåller krav och förväntningar från överordnade chefer och medarbetare. Krav och 

förväntningar kommer även från politiker, brukare och deras anhöriga samt andra 

funktioner som kräver inrapporteringar från enhetscheferna. Eftersom det inte fanns tid 

till att ändra i planeringen och det ansågs omfattande kunde en ändring inte göras. Vi tror 

att en större förståelse och bättre helhetsbild skulle nås om alla yrkesspecifika krav och 

förväntningar skulle tas med i beaktning. I kapitlet med bakgrund nämns aktörerna för att 

till viss del bidra till en förståelse för helheten men det fokuseras på krav och förväntningar 

från medarbetare och överordnade chefer. 

Kring studiens urval finns en tydlig avgränsning av vem det är som får komma till tals. 

Studien fokuserar på enhetschefer i hemtjänsten och deras upplevelser av yrkesspecifika 

krav och förväntningar och chefsstöd. Därav har endast enhetschefer intervjuats och det 

gjordes ett bortval kring överordnade chefers och medarbetares perspektiv, det vill säga 

deras tankar och föreställningar av det nyss nämnda. Att studien bortser från andra röster 

betyder inte att dessa är oviktiga men avgränsningar måste göras i en begränsad studie. En 

annan viktig aspekt att poängtera kring urvalet är att i den ena kommunen hade vi en 

kontakt som agerade intervjuperson. Det hade kunnat påverka intervjumaterialet då en 

relation kan bidra till att intervjupersonen känner en större bekvämlighet i samtalet. Trots 

att det fanns en relation till en av intervjupersonerna tycks det inte ha påverkat 

intervjumaterialet. Vi upplevde att de flesta av intervjupersonerna kände sig bekväma i 

samtalet och därav ser vi inte att den tidigare relationen med en av dem skulle ha påverkat 

studiens resultat. Det som däremot påverkade samtalet i ett av fallen var att vi spelade in 

intervjun. Samtliga åtta intervjuer spelades in för att inte gå miste om viktig information. 

En medvetenhet fanns om att en inspelning kan hämma intervjupersonens svar och att 

denne exempelvis kan känna obehag eller nervositet inför samtalet.  

En annan viktig aspekt att poängtera kring intervjuerna är att de inte genomfördes 

tillsammans. Valet gjordes dels av en bekvämlighetsaspekt och dels av studiens 

tidsbegränsning. Att intervjuerna delades upp kan ha haft betydelse i den bemärkelsen att 

vi möjligtvis skulle ha agerat annorlunda om de istället genomfördes tillsammans. Av denna 

anledning bör det nämnas att en av oss har erfarenhet av arbete i hemtjänsten vilket bidrog 

till att förförståelsen hos oss såg olika ut. Det resulterade i att den av oss som inte har 

erfarenhet av hemtjänsten har ställt fler följdfrågor till intervjupersonerna vilket bidrog till 
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mer utförliga svar. Den av oss med erfarenhet gick in med en annan förförståelse där färre 

följdfrågor ställdes vilket gjorde att svaren inte blev fullt lika utvecklade. Trots detta anser 

vi att alla intervjuer gav oss tillräckligt material för att få fram ett resultat i studien. 

Värt att poängtera är att intervjuguiden utformades med frågor som delades upp under 

olika teman vilket senare visade sig underlätta tematiseringen i resultat- och 

analysprocessen då intervjumaterialet blev mer överskådligt och uppdelat. Intervjuguidens 

frågor var väl planerade och hade en ordningsföljd som skulle kännas naturlig för 

intervjupersonerna. En ytterligare tanke kring intervjuguidens ordningsföljd var att vissa 

gånger ställa en mindre specifik fråga för att se om intervjupersonen själv tar upp det som 

väntar i nästkommande fråga. Ett exempel är att vi först bad enhetscheferna att berätta om 

sin yrkesroll och därefter specifikt fråga om deras upplevelser av att besitta en 

mellanställningsposition. Innan sistnämnda fråga ställdes hade vissa av intervjupersonerna 

redan gått in på deras upplevelser av att besitta en mellanställningsposition med olika krav 

och förväntningar. Att intervjupersonerna tog upp det innan oss anser vi bekräftar det 

förhållandet ytterligare. 

5.8 Studiens tillförlitlighet 

Studien består av kvalitativ metod och åsyftar att få en förståelse för den sociala verklighet 

som studeras. Studien handlar inte om att kvantifiera resultaten som är vanligt inom 

kvantitativ metod. I studier med kvantitativ ansats är mätning det främsta intresset och det 

talas om reliabilitet och validitet när det gäller att få en bild av kvaliteten i en undersökning. 

I kvalitativa studier talas det istället om tillförlitlighet som består av fyra delkriterier; 

“trovärdighet”, “pålitlighet”, “överförbarhet” och “en möjlighet att styrka och konfirmera” (Bryman 

2016).  

I studien har det skapats en trovärdighet i resultaten då det har säkerställts att forskningen 

har utförts med de regler som finns. Det har tydligt redogjorts för forskningsprocessen så 

att läsaren kan ta del av hur vi har resonerat och tänkt kring metodvalen. Studien redovisar 

öppet för eventuella svagheter och brister. Detta är inget vi har försökt dölja utan det ökar 

snarare studiens trovärdighet genom att redovisa för både styrkor och svagheter (jfr. 

Svensson & Ahrne 2016). Efter framställningen av resultat- och analysdelen skickades 

delar av resultatet till de som intervjuats vilket är en aspekt kring studiens trovärdighet. Att 

rapportera resultaten till de personer som är en del av den sociala verklighet som studerats 

bidrar till en bekräftelse på att vi uppfattat deras verkligheten på rätt sätt. Studiens pålitlighet 

innebär att man skapar en fullständig och tillgänglig redogörelse av alla faser av 

forskningsprocessen. Vår intention har varit att öka studiens pålitlighet genom att tydligt 

redogöra syftet och frågeställningar, val av undersökningspersoner, intervjuutskrifter och 

beslut kring analysen av data. Syftet med redogörelsen är att andra forskare ska kunna få 

fram samma resultat genom att följa alla steg i studiens forskningsprocess. Trots 

redogörelsen av forskningsprocessen kommer andra forskare inte uppnå exakt samma 

resultat eftersom kvalitativa studiers resultat är beroende av forskarens egna tolkningar. 

Ännu ett sätt att öka studiens pålitlighet är att använda sig av triangulering som innebär att 
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man använder sig av två eller tre undersökningssätt för att säkerställa resultatet (jfr. Bryman 

2016). Vi är medvetna om att studiens pålitlighet hade ökat om vi exempelvis kompletterat 

våra intervjuer med observationer för att undersöka om intervjupersonernas utsagor 

stämmer överens med den observerade verkligheten. Metoden kräver tid och därav togs 

ett beslut om att inte använda triangulering i denna studie. 

Överförbarhet handlar om hur pass överförbart resultatet är till en annan miljö. Det vill säga 

om resultatet går att appliceras på en större population än de som studerats. Eftersom 

kvalitativa studier lik som vår studie, inte handlar om bredd så får man istället koncentrera 

sig på djup. I studien inkluderas endast åtta enhetschefers upplevelser vilket gör det svårt 

att säga att resultat stämmer överens med resten av alla enhetschefers upplevelser. 

Däremot har vi efter bästa förmåga försökt redovisa fylliga beskrivningar av det som sagts 

i intervjuerna vilket bidrar till att studien ändå har en viss överförbarhet. Vad beträffar “en 

möjlighet att styrka och konfirmera” har vi agerat i linje med vad som förklaras; att man ska 

agera i god tro. Det innebär att forskaren utifrån insikten om att det inte går att nå 

fullständig objektivitet i samhällelig forskning, säkerställer att man agerar i god tro (jfr. 

Bryman 2016). 
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6. Resultat och analys 

I resultat och analys presenteras intervjuer och analys med stöd i teorier och tidigare 

forskning. Med grund i de åtta intervjuer som har genomförts kring enhetschefers 

upplevelser av chefsstöd i förhållande till yrkesspecifika krav och förväntningar har vi 

sedermera kategoriserat vår kvalitativa data i fyra olika teman; bakgrund, yrkesspecifika krav 

och förväntningar avseende kostnadsbesparingar och effektivisering, tvetydiga krav och förväntningar och 

avslutningsvis erfarenheter av chefsstöd. 

6.1 Bakgrund 

Inledningsvis ges en presentation av enhetscheferna kring kön, antal år som verksam 

enhetschef, vilken av kommunerna de tillhör och organisationens storlek.  

  Kön 
Verksam som 
enhetschef 

Antal 
hemtjänstgrupper 

Antal 
medarbetare Kommun 

Enhetschef 1 Man 3,5 år 2 71 Medelstor 

Enhetschef 2 Kvinna 4 år  1 40 Medelstor 

Enhetschef 3 Kvinna 5 år  1 38 Medelstor 

Enhetschef 4 Kvinna 27 år 1 36 Medelstor 

Enhetschef 5 Kvinna 1,5 år 1 43 Storstad 

Enhetschef 6 Kvinna 10 1 cirka 30 Storstad 

Enhetschef 7 Kvinna 13 1 cirka 30 Storstad 

Enhetschef 8 kvinna 4 1 cirka 30 Storstad 

Figur 5. Presentation av enhetschefer (utformad av författarna) 

6.2 Yrkesspecifika krav och förväntningar avseende 

kostnadsbesparingar och effektivisering 

I följande tema har vi samlat enhetschefernas upplevelser kring såväl organisationens som 

medarbetarnas krav och förväntningar avseende kostnadsbesparingar och effektivisering. 

Temat presenteras i underkategorierna; krav och förväntningar från överordnade chefer, respektive 

krav och förväntningar från medarbetare, i syfte att åskådliggöra skillnader och likheter. 

6.2.1 Krav och förväntningar från överordnade chefer 

Avseende krav och förväntningar ovanifrån har samtliga enhetschefer i studien betonat att 

hemtjänsten är en politikerstyrd organisation, vilket innebär att densamma är uppbyggd på 

så sätt att politiker lägger ramar för verksamheten. Enhetscheferna är medvetna om att 

hemtjänsten är politikerstyrd och är därmed införstådda med att de helt enkelt måste 

förhålla sig till de direktiv och riktlinjer som kommer ovanifrån. Det är för kännedom 

politiker som sätter de ekonomiska ramarna vilket även framgår av Shanks, Lundström 
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och Wiklund (2015). Sedan faller det på enhetschefernas lott att se till att de ekonomiska 

resultaten nås.  

Du får tänka att som enhetschef så har man fullt resultatfokus, det är vi som äger resultatet. I 
en politikerstyrd organisation som jag jobbar i är det så att resultatet kan politikerna sätta; det 
här ska vi nå upp till och det här ska vi göra. Förvaltningschefen tar det med sig direktiven ut i 
förvaltningen varav förvaltningschefen tar det med sig det till sina verksamhetschefer som då ska 
få det att fungera ute i verksamheten och då läggs det på enhetschefer och där står vi med hela 
resultatansvaret och hur man ska nå upp till de politiska ramarna (Enhetschef 3).  

Trots att enhetscheferna har förståelse för organisationens uppbyggnad så anser de att 

kraven uppifrån många gånger är alltför omfattande. Ekholm (2012) förklarar att 

enhetschefer inte sällan uppfattar sin roll som komplex, med många vardagliga 

arbetsuppgifter och sysslor som de kastas fram och tillbaka emellan, samtidigt som de 

upplever stora krav uppifrån. Flera enhetschefer beskriver likt de enhetschefer som 

medverkat i Ekholms (2012) studie att kraven är höga och att de ofta hamnar i deras knän. 

Oavsett vad det handlar om förväntas enhetscheferna lösa uppgiften. Enhetschef 3 säger 

“Det slängs lite ut att det här ska göras och sen får man bara göra det”. Många gånger sker det 

endast en envägskommunikation där kraven förmedlas uppifrån utan någon som helst 

inbjudan till dialog. Det finns stunder då vissa av enhetscheferna önskat en dialog om hur 

de på enheten skall gå tillväga för att uppnå kravet. Vidare beskrivs det hur direktiv från 

överordnade chefer emellanåt kan framstå som motsägelsefulla då direktiven kretsar kring 

resurskrävande genomföranden utan att det tilldelas extra resurser. Någon tillägger att när 

det saknas tillräckliga arbetsredskap eller stödfunktioner (för att uppnå det som efterfrågas 

av överordnade) så uppfattas kraven som oproportionerligt stora. 

Många enhetschefer uppger att de jobbar hårt för att skapa en fungerande dialog både 

uppåt (överordnade chefer) och nedåt (medarbetare) för att de vill skapa en dialog som 

löper åt båda hållen. Som tidigare nämnts så kommuniceras direktiv uppifrån vilket även 

Carlström (2012) förmedlar då han beskriver att enhetschefer ibland kan ses som ett 

verktyg för att kommunicera exempelvis besparingar. Många av enhetscheferna har dock 

lyft fram vikten av att även kunna kommunicera uppåt i kedjan, detta för att medarbetares 

erfarenheter kan ligga till grund för bättre beslut. I sammanhanget poängterar däremot 

några av enhetscheferna att ramarna sätts uppifrån och att det förväntas i yrkesrollen att 

förhålla sig till dessa. Enhetschef 5 menar också att även om de inte alltid håller med 

personligen kring de krav och förväntningar som kommer uppifrån så får man någonstans 

finna sig i det eftersom det förväntas av yrkesrollen. Resonemanget som enhetschef 5 har 

går hand i hand med Goffmans (1959/2014) tankar om att det medföljer abstrakta och 

stereotypiska förväntningar kopplat till olika roller. Dessa kommer aktören att anpassa sig 

efter oavsett önskan om detta eller inte. Vidare skildrar Goffman att vi spelar olika roller 

som man behöver ha en förmåga att kunna växla mellan. Enhetschef 5 understryker vikten 

av att den som arbetar som chef förmår skilja på yrkesrollen och privatlivet. Det har 

tidigare redovisats att enhetscheferna förstår både uppbyggnaden av organisationen och 

att det innebär olika roller; till exempel att politikerna lägger ramarna för verksamheten 

och att enhetscheferna måste förhålla sig till dessa och leverera resultat. Goffman 
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(1959/2014) beskriver att det finns ett behov att ha olika roller som har olika funktioner i 

verksamheten. I det sammanhanget säger enhetschef 3 att det är viktigt att komma ihåg att 

alla roller har sina specifika funktioner som alla är relevanta för organisationen och att 

dessa har olika mål, uppdrag, funktioner och inte sällan en högre chef som bidrar med 

press för sitt intresse. På så vis upplevs det inte vara konstigt att den överordnade chefen 

ställer höga krav på enhetschefen. Enhetschef 3 benämner det som en “svår ekvation” samt 

betonar vikten av att ha förståelse för sina överordnade chefer angående detta. Likväl 

nämns vikten av att även överordnade chefer lyssnar in och är förstående. Sistnämnda, 

betonar flera av enhetscheferna vikten av och nämner det i samband med ekonomifrågor, 

ofta där det blivit större kostnader av särskilda anledningar. 

6.2.2 Krav och förväntningar från medarbetare  

Kopplat till de enhetschefer som medverkar i studien blir det tydligt att enhetschefer har 

specifika krav och förväntningar från medarbetarnas sida. Goffman (1959/2014) förklarar 

som bekant att varje roll har sina specifika krav och förväntningar. Enhetscheferna 

förmedlar bland annat hur medarbetare förväntar sig en viss typ av enhetschef; som har 

ett specifikt ledarskap, chefskap och som är närvarande. De nämner också aspekten kring 

närvaro samt svårigheten kring detta på grund av så många medarbetare per enhetschef. 

Förväntningar från medarbetare kring rättvisa är också något som benämns, till exempel 

kring arbetstider. Vidare framförs ett behov av fler personal för att kunna tillgodose 

medarbetarnas krav kring bättre arbetstider vilket är en ekonomifråga som överordnade 

chefer med andra intressen lägger ramarna för.   

En problematik kring medarbetares krav och förväntningar samt deras förståelse av 

yrkesrollen kommuniceras av några. Enhetschef 6 beskriver att “Medarbetarna tror att man 

har mer makt än vad man egentligen har...”. Enhetschefen menar att medarbetare inte alltid 

förstår att verksamheten är en politiskt styrd organisation med direktiv och bestämmelser 

som kommer ovanifrån vilket innebär att enhetschefen inte har så stort självstyre som 

medarbetarna många gånger tror. Enhetschef 7 beskriver att medarbetares krav och 

förväntningar inte sällan visar på en brist i förståelsen av hur en politiskt styrd organisation 

fungerar. Berger och Luckmann (1998) beskriver att när individer framträder inom ramen 

för roller deltar de i en social värld där det finns normer och värderingar som i olika mån 

påverkar rollrepetoaren. Det kan liknas med att enhetscheferna som är nämnda ovan 

betraktas som rollrepetoarer i den sociala världen, det vill säga de hemtjänstorganisationer 

som berörs i studien. Vissa av deras medarbetares normer och värderingar kring 

enhetschefernas yrkesroll verkar tyda på en brist i förståelsen av hur en politisk styrd 

organisation fungerar och en tro på att enhetschefer besitter mer makt än vad de egentligen 

gör. Dessa normer och värderingar påverkar enhetschefen då de snarare kan uppfattas som 

krav och förväntningar från medarbetarna. När det kommer direktiv uppifrån som 

verksamheten ska genomföra menar vissa av enhetscheferna att mycket krav och 

förväntningar från medarbetarna landar på enhetscheferna som de inte kan göra någonting 

åt. 
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Flertalet enhetschefer beskriver vikten av att skapa en förståelse hos medarbetarna och en 

delad samsyn kring verksamhetens mål och ramar. Enhetschef 1 förklarar att det ingår i 

yrkesrollen att skapa denna samsyn och att få medarbetarna att arbeta som ett team i linje 

med de mål och ramar som finns i den politiskt styrda organisationen. Enhetschef 8 

förtydligar genom sitt uttalande: “Om man förklarar hur läget ser ut och att det är det vi ska jobba 

mot, så får man ofta förståelsen”. Likväl kring kostnadsbesparingar och effektivisering gäller 

det att skapa en förståelse hos medarbetarna kring varför och hur saker påverkar, förklarar 

enhetscheferna. Inom rollteorin talas det om främre respektive bakre region (on/off stage). 

Den främre regionen kan liknas med en scen och är där det officiella framträdandet sker. 

I denna region är det viktigt att individen presterar i linje med rollens normer, krav och 

förväntningar. Den bakre regionen kan liknas med backstage där individen istället kan 

slappna av och “ta av sig masken” (Goffman 1959/2014). Att ovannämnda enhetschefer 

skapar samsyn och förståelse genom att inkludera medarbetarna i ekonomifrågor och de 

av verksamhetens ramar anställda är tvungna att förhålla sig till, skulle i vissa avseenden 

kunna liknas vid att enhetschefen bjuder in medarbetarna backstage (off stage). Genom att 

bjuda in medarbetarna backstage får medarbetarna en större förståelse för enhetschefens 

roll och organisationens uppbyggnad och fordringar. Studiens resultat påvisar i viss mån 

att de enhetschefer som bjuder in medarbetarna backstage också upplever mindre krav och 

förväntningar. Genom att skapa en förståelse hos medarbetarna får enhetscheferna inte 

lika höga förväntningar på sig i sin roll eftersom medarbetarna då förstår att exempelvis 

direktiv som kommer uppifrån måste genomföras. De enhetschefer som upplever höga 

krav och förväntningar från medarbetare är de som verkar befinna sig mer i den främre 

regionen, grundat på att de presterar i linje med de normer, krav och förväntningar som 

finns bland medarbetare. De normer och förväntningar som finns i dessa arbetsgrupper är 

att medarbetare tror att enhetscheferna har mer makt än vad de egentligen har, vilket bidrar 

till att kraven och förväntningarna på enhetscheferna blir höga. Det verkar som att 

enhetscheferna i den främre regionen inte är fullt lika tydliga med att skapa en förståelse i 

arbetsgruppen vilket gör att medarbetarnas tro på att de besitter mer makt än vad de 

egentligen gör upprätthålls.   

Kring medarbetares krav och förväntningar har enhetschef 5 ett förhållningssätt som 

innebär att de snarare ses som önskningar. Enhetschefen förklarar att man som enhetschef 

inte alltid behöver utföra det som medarbetare önskar och att det därför inte utgör några 

krav och förväntningar. Liknande förhållningssätt har några av enhetscheferna i Ekholms 

(2012) studie. Enhetscheferna i Ekholms studie likväl som enhetschef 5 i vår uppsats 

strukturerar, organiserar och prioriterar arbetsuppgifterna för att bättre hantera de krav 

och förväntningar som ställs på yrkesrollen. Enhetschef 5 menar att det handlar om att 

värdera och reflektera kring medarbetares önskningar och prioritera det som är viktigast 

att utföra i verksamheten och vänta med det som inte är lika akut.  

6.3 Tvetydiga krav och förväntningar 

Vi har under ovanstående teman presenterat och analyserat enhetschefernas upplevelser 

av krav och förväntningar från både överordnade chefer och medarbetare. I aktuellt tema: 
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tvetydiga krav och förväntningar, kommer vi att behandla kraven och förväntningarna från båda 

håll för att få en helhetsbild över enhetschefernas situation där de besitter en 

mellanställningsposition.  

Ekholm (2012) redovisar i sin studie att enhetschefer många gånger möts av motstridiga 

krav och förväntningar då de besitter en position mellan överordnade chefer och 

medarbetare. Det förklaras vidare att denna position ibland kan leda till rollkonflikter hos 

enhetscheferna. Respektive enhetschef i vår studie har påtalat utmaningen med att befinna 

sig i en mellanställningsposition där överordnade chefer och medarbetare inte sällan har 

motstridiga krav och förväntningar. Enhetschefernas situation beskrivs som utmanande 

genom följande uttalande; 

Ja, det är väl den största utmaningen. Du har ju inte så många mandat, du har inte så mycket 
att säga till om. Utan jag är ju också en utförare och det är politiska beslut och de går inte att 
förändra. Däremot kan vi styra lite över hur vi gör själva görandet, tillvägagångssättet eller vilka 
strategier vi ska ha för att införa till exempel nya arbetssätt. Ekonomin ska vara i balans och 
samtidigt ska det vara en god arbetsmiljö, det är där jag tycker att utmaningen ligger för de är 
inte så synkade (Enhetschef 8). 

Två av enhetscheferna har arbetat inom hemtjänsten länge och haft olika positioner inom 

organisationen vilket bidrar till en större förståelse för medarbetarnas situation. Carlström 

(2012) skildrar det som vanligt förekommande att enhetschefer har jobbat sig uppåt i 

organisationen och att det innebär en förståelse för hur medarbetarna arbetar och tänker - 

vilket kan leda till en identitetskrock. Enhetschef 8 förklarar att det är viktigt att förhålla 

sig till de politiska ramarna samtidigt som en god arbetsmiljö är lika viktigt, inte minst då 

enhetschefen har en stor förståelse för medarbetarnas situation på grund av tidigare 

arbetslivserfarenheter.  

Samtliga enhetschefer påtalar direkt eller indirekt att mellanställningspositionen innebär 

två olika roller. Goffman (1959/2014) menar att en individ spelar olika roller där det finns 

förväntningar på respektive roll och att det behövs en förmåga att kunna växla mellan olika 

roller beroende på motpart (publik), situation och sammanhang.  Enhetscheferna menar 

att de olika rollerna betyder att man både är medarbetare i sin ledningsgrupp och chef över 

sina medarbetare. Det innebär att i arbetsgruppen är enhetschefen den bestämda ledaren 

medan i ledningsgruppen är enhetschefen snarare “liten” och frågande gentemot sina 

chefer. Vidare menar Goffman (1959/2014) att individer vid rollframträdanden strävar 

efter att göra “rätt” intryck hos sin motpart och publik vilket är avgörande för huruvida 

omgivningen tar personen på allvar. Enhetschefer besitter som nämnt två olika roller vilket 

innebär att de behöver göra “rätt” intryck åt båda håll. Enhetschef 3 ger ett exempel på ett 

dilemma, där strävan efter att göra “rätt” åt båda håll krockar. Det beskrivs en situation 

där medarbetare vill ha större personalstyrka medan överordnad chef och ekonomer säger 

nej. Om enhetschefen i detta läge skulle gå efter medarbetarnas intressen så skulle det 

medföra nöjda medarbetare och en bra medarbetarenkät, men å andra sidan skulle 

enhetschefens egna uppdrag inte nås vilket skulle ge konsekvenser i den egna 

löneutvecklingen. Det blir ett dilemma eftersom enhetschef 3 inte kan göra “rätt” intryck 
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åt båda håll och därför tvingas prioritera mellan målen för rollen som chef respektive målen 

för rollen som medarbetare/uppdragstagare.  

Kring krav och förväntningar beskriver enhetschef 3 att “Man tänker ledet över och under men 

det är ju också snett ifrån och från sidan höger och vänster och åt alla dess håll”. Krav och 

förväntningar upplevs således som en väldigt central del i enhetschefernas arbetssituation, 

inte bara från medarbetare och överordnade chefer som denna studie fokuserar på. 

Enhetschef 2 beskriver det som väldigt tufft att bemöta alla krav och förväntningar och 

att det ibland känns utom kontroll; “Man ser ju till att kunden inte ska bli drabbad men man 

springer rätt bra och det känns rätt överväldigande med alla krav och förväntningar ibland”. I den 

tidigare nämnda studien av Shanks, Lundström och Wiklund (2015) påvisas det hur New 

Public Management och ett ökat finansiellt ansvar har resulterat i allt större fokus på 

ekonomi och budget och att det har inneburit att man glider allt längre ifrån det sociala 

arbetet och dess kärnverksamhet. I denna studiens resultat kan vi inte finna några tydliga 

likheter kring det. Tvärtom betonar vissa av enhetscheferna motsatsen, bland annat 

enhetschef 2 i sistnämnda citat men även enhetschef 1 som uttrycker: “Det finns förväntningar 

att vi ska ha en effektiv verksamhet men samtidigt är det viktigt att betona att den ska vara effektiv men 

inte på bekostnad av kvalitén. Vi mäter både kundernas upplevelser och andra resultatmått för att se att 

det inte får påverkas”. Kostnadsbesparingar och effektivisering är således en central del men 

förklaras däremot inte gå ut över kvalitén enligt enhetscheferna. 

Det har redovisats att de krav och förväntningar som kommer från medarbetare och 

överordnade chefer innebär en utmaning för enhetscheferna i studien. Enhetschef 5 anser 

att det ibland kan vara knepigt att besitta en “mellanroll” som enhetschefer gör eftersom 

man måste förhålla sig till de ekonomiska ramarna som kan förändras. “När jag får ett 

uppdrag som ska utföras så kan jag inom den ekonomiska ramen göra vissa saker, men nu när den 

ekonomiska ramen har krympt innebär det också att mitt handlingsutrymme krymper”. De 

ekonomiska ramarna utgör förutsättningar för enhetschefens organisering och när dessa 

krymper så minskar handlingsutrymmet, vilket i sin tur innebär mindre möjligheter till att 

kunna bemöta kraven och förväntningarna. Ytterligare en enhetschef beskriver att det inte 

sällan saknas resurser till att bemöta kraven både ovanifrån och nerifrån. Berger och 

Luckmann (1998) beskriver att personer som har en viss roll behöver förhålla sig till 

specifika förväntningar som medföljer rollen. Enhetschef 5 och enhetschef 4 beskriver 

något som skulle kunna tolkas som att de inte kan leva upp till rollens förväntningar på 

grund av minskat handlingsutrymme och knappa resurser. Det kan tänkas vara påfrestande 

att besitta en roll med mycket krav och förväntningar och känna att man inte kan leva upp 

till dessa. Resonemanget framgår även i krav-kontroll-stödmodellen (Karasek & Theorell 

1990). Med detta i åtanke presenteras nästkommande tema som berör enhetschefernas 

upplevelser av chefsstöd i förhållande till dessa yrkesspecifika krav och förväntningar.  

6.4 Erfarenheter av chefsstöd 

I temat; Erfarenheter av chefsstöd, har vi samlat intervjuade enhetschefers tankar, 

föreställningar, erfarenheter och upplevelser av det chefsstöd som erbjuds. 
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Föregående tema redovisade att enhetscheferna upplever omfattande krav och 

förväntningar i förhållande till resurser som ges för att kunna bemöta densamma. Karasek 

och Theorells (1990) krav-kontroll-stödmodell visar hur krav och kontroll ofta samverkar. 

Appliceras modellen på studiens resultat befinner sig flera enhetschefer inom kvadranten 

“high strain” vilket innefattar höga krav och låg kontroll. Karasek och Theorell (1990) 

förklarar kombinationen av höga krav och låg kontroll som en väldigt påfrestande 

situation. Individen befinner sig i ett läge där densamma inte har tillräckligt med färdigheter 

eller möjlighet att påverka sin situation vilket resulterar i stress och press. Vikten av socialt 

stöd från överordnade chefer och medarbetare förklaras som extra viktigt då individer 

befinner sig inom kvadranten “high strain”.  

Enhetscheferna beskriver olika former av chefsstöd som finns att tillhandahålla från olika 

håll inom kommunen. Studiens resultat visar att samtliga enhetschefer uppskattar 

kommunens stödfunktioner som väldigt viktiga för att kunna hantera yrkesspecifika krav 

och förväntningar. Kommunens stödfunktioner innebär att enhetscheferna kan vända sig 

till respektive funktion för att få hjälp med att hantera olika arbetsuppgifter och består av 

exempelvis HR, IT, ekonomi och administration. Vissa enhetschefer nämner även 

företagshälsovård som ett slags chefsstöd dit de kan vända sig till vid specifika frågor. Att 

samordnare och planerare utgör ett viktigt chefsstöd för enhetscheferna är samtliga i 

studien överens om. Enhetschef 2 framhåller medarbetare med rollen som samordnare 

och planerare som det viktigaste stödet; “De är det viktigaste stödet för att överleva dagen, mitt 

närmsta stöd och det viktigaste för att klara av min roll”. Det beskrivs av flera enhetschefer att 

samordnare och planerare avlastar enhetscheferna i enhetschefernas arbete och att det 

resulterar i att tid kan läggas på viktigare saker. Kopplingen mellan avlastning och chefsstöd 

görs även i Antonssons (2013) studie då delegering av arbetsuppgifter förklaras ge mer tid 

till att leda.    

Kring överordnade chefer har vikten av att deras samarbete måste fungera för att utföra 

ett bra arbete framgått av enhetscheferna. I Elofsson, Lundström och Shanks (2015) studie 

påvisas ett samband mellan upplevt stöd (som kräver samarbete) och arbetsbelastning. 

Gällande överordnade chefer krävs således ett samarbete de emellan men däremot 

påtalades inte deras stöd som så viktigt i sammanhanget. För att återkoppla till Goffman 

(1959/2014) så finns det olika roller med olika funktioner som har specifika krav och 

förväntningar kopplat till sin roll. Som det tidigare har framgått så besitter överordnad chef 

en roll med sina specifika krav och förväntningar som ligger till grund för enhetschefens 

krav och förväntningar från det hållet. Det skulle kunna tänkas att överordnade chefer inte 

utgör något större chefsstöd för enhetscheferna då de agerar rollaktörer som bidrar med 

krav och förväntningar. Däremot förmedlas medarbetare innebära chefsstöd för 

enhetscheferna som även de är aktörer som bidrar med krav och förväntningar. En 

förklaring till detta skulle kunna vara resonemanget som enhetschef 5 har om att 

medarbetarnas krav och förväntningar snarare ses som önskningar och förståelsen som 

samtliga enhetschefer har om att de är tvungna att hålla sig inom ramar som förmedlas 

uppifrån. 
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En form av chefsstöd som många gånger har beskrivits som en av de viktigaste är 

samverkan med kollegor/andra enhetschefer. Med kollegor kan de utbyta idéer, rådfråga 

och avlasta varandra. Även i Dellve, Andreassons och Jutengrens studie (2013) visade sig 

cheferna ha mest stöd från bland annat chefskollegor. Trots att stödet från kollegor ses 

som ett av de viktigaste stöden påtalar flera enhetschefer att de hade önskat en större 

samverkan med andra kollegor. Enhetschef 2 beskriver önskan om “Att man får möjlighet att 

sitta tillsammans, en naturlig mötesplats för oss enhetschefer. Det är ett jätteviktigt stöd. Det är vi som 

tagit initiativet till den kontakt som vi har nu. Jag hade önskat få ännu mer av det, vilket jag har 

framfört”. 

Studiens resultat visar att det råder delade meningar om kommunens stödfunktioner. Flera 

av enhetscheferna upplever att det stöd som ges fungerar bra medan enhetschef 4 upplever 

att det brister i kommunens stödfunktioner. Enhetschefen menar att det är för få som 

arbetar vid de olika funktionerna i förhållande till den stora förvaltningen, vilket gör att 

stödet blir mycket litet. Antonsson (2013) skriver att kraven på chefer har ökat i takt med 

New Public Management men att stödfunktionerna inte har hunnit med i samma takt vilket 

enhetschef 4 i vår studie håller med om. Enhetschefen beskriver att det delegeras många 

arbetsuppgifter ut i verksamheten som läggs på enhetschefen men det stöd man förväntas 

få från förvaltningen existerar knappt. Åkerlind, Ljungblad och Granström (2010) förklarar 

att kommunens stöd till chefer är viktigt för att de ska kunna utveckla sina färdigheter och 

ledarskap i organisationen vilket bekräftas av flera enhetschefer i vår studie. Enhetschef 8 

menar att kommunens stödfunktioner är en förutsättning för ett bra ledarskap och en 

fungerande verksamhet; 

Som enhetschef är du bra på väldigt mycket med du är ju inte expert. Du är bra på att leda och 
man kanske har valt att jobba med ledarskap, personalfrågor, arbetsmiljö och 
verksamhetsutveckling för att man känner att det är ett litet kall. Och chefsstöd är ju jätteviktigt 
för de är experter på ett visst område. De kan fördjupa sig och kan se till att jag gör allt korrekt 
för jag kan inte vara påläst i alla paragrafer och kunna allt perfekt för det är så mycket man 
ska göra som enhetschef (Enhetschef 8). 

Samtliga enhetschefer i studien har beskrivit att rollen som enhetschef många gånger är 

väldigt komplex där de upplever höga krav både från överordnade chefer och medarbetare. 

De höga kraven kan stundtals kännas överväldigande och orimliga att nå upp till. För att 

återgå till Karasek och Theorells krav-kontroll-stöd-modell innebär de höga kraven som 

enhetschefers yrkesroll för med sig att de statiskt befinner sig i linje med höga krav i 

modellen. Det som kan variera är enhetschefers förmåga att kunna hantera de höga kraven. 

Upplevs kraven för omfattande att hantera så faller de inom ramen för “high strain”. När 

enhetschefer känner att de kan hantera de höga kraven så faller de istället inom ramen för 

“active” (jfr. Karasek & Theorell 1990). Alla enhetschefer anser att det är viktigt att det 

finns chefsstöd att tillgå för en fungerande verksamhet och för att hantera sin yrkesroll. 

Några av enhetscheferna har påtalat att det är extra viktigt med chefsstöd i tider med hög 

arbetsbelastning och när kraven känns svåra att hantera. Enhetschefernas resonemang är 

likt Karasek och Theorells (1990) som menar att stöd är viktigt i alla lägen men främst 

inom ramen för “high strain”.  
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7. Slutdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer inom kommunal hemtjänst upplever 

chefsstöd i förhållande till yrkesspecifika krav och förväntningar avseende 

kostnadsbesparingar och effektivisering för att bidra till ökad kunskap om både yrkesrollen 

och vikten av chefsstöd. Med syftet som utgångspunkt användes även studiens tre 

frågeställningar. För att besvara syftet och frågeställningarna har kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer genomförts vilka har kopplats till tidigare forskning om 

mellanchefers rollkonflikt och chefsstöd samt teorierna; rollteori och krav-kontroll-

stödmodellen. Rollteorin som berör interaktion och roller (Goffman 1959/2014; Berger 

& Luckmann 1998), användes då roller utgör det centrala i studien - enhetschefens 

yrkesroll, krav och förväntningar från specifika rollaktörer samt chefsstöd från ytterligare 

rollaktörer. Krav-kontroll-stödmodellen ansågs lämplig då modellen förklarar hur krav och 

kontroll ofta förhåller sig till varandra samt vikten av stöd i det sammanhanget (Karasek 

& Theorell 1990). Nedan kommer respektive frågeställning besvaras.  

Hur upplever enhetschefer inom hemtjänsten krav och förväntningar från överordnade chefer? 

Enhetscheferna upplever krav och förväntningar ovanifrån som direktiv de måste utföra. 

De är medvetna om att det är en politikerstyrd organisation med ramar och riktlinjer som 

bestäms uppifrån som de måste förhålla sig till. Det finns stunder då kraven och 

förväntningarna har upplevts för omfattande i förhållande till de resurser och chefsstöd 

som finns att tillgå. Nämnda resultat anses särskilt relevant att uppmärksamma då det 

påvisar vikten av chefsstöd i förhållande till yrkesspecifika krav och förväntningar.  

Hur upplever enhetschefer inom hemtjänsten krav och förväntningar från medarbetare?  

Enhetschefer upplever specifika krav och förväntningar från både medarbetare och 

överordnade chefer och att densamma inte sällan är motstridiga. När medarbetare har krav 

och förväntningar som är motstridiga överordnades bestämmelser och riktlinjer, upplever 

enhetscheferna att det snarare handlar om brist på förståelse för den politikerstyrda 

organisationen och enhetschefens yrkesroll. Genom att göra medarbetarna införstådda 

med hur en politikerstyrd organisation fungerar och enhetschefens roll i densamma 

undviker man i stor mån krav och förväntningar från det hållet. Krav och förväntningar 

ovanifrån är som nämnt direktiv medan krav och förväntningar från medarbetare snarare 

är önskningar och inget som behöver genomföras. Yrkesrollen som innebär en 

mellanställningsposition bekräftas som komplex, utmanande och göra de splittrade i vissa 

lägen. Däremot påvisar tidigare forskning klämdhet i större utsträckning än aktuell studies 

resultat (Ekholm 2012; Carlström 2012; Shanks, Lundström & Wiklund 2015). Möjligtvis 

på grund av enhetschefernas förhållningssätt till de olika kraven och förväntningarna som 

har beskrivits ovan.  

Vad har enhetschefer inom hemtjänsten för erfarenheter av chefsstöd? 

Yrkesrollen innebär en roll som både medarbetare och chef men rollkonflikter upplevs 

inte heller i den utsträckning som litteraturen ofta skildrar (Ekholm 2012; Carlström 2012; 
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Shanks, Lundström & Wiklund 2015). Samtliga enhetschefer är däremot eniga om att 

chefsstöd ses som direkt nödvändigt för att klara av den komplexa yrkesrollen. Det råder 

däremot delade meningar kring det chefsstöd som erbjuds och om det anses vara tillräckligt 

eller inte. Trots att stödet från kollegor ses som ett av de viktigaste stöden enligt 

enhetscheferna och tidigare forskning, så påtalar flera enhetschefer att de hade önskat en 

större samverkan med andra kollegor. Alla är eniga kring hur viktiga samordnare och 

planerare är för enhetscheferna. Samtliga är även överens om att alla former av chefsstöd 

är nödvändiga för att kunna hantera sin utmanande roll som alla bekräftar att den är. Det 

har genom krav-kontroll-stödmodellen bekräftats hur viktigt det är med chefsstöd, 

speciellt vid höga krav och utmanande situationer.  

Ett intressant resultat som borde uppmärksammas är hur begreppet förståelse 

återkommande har skildrats i resultatets olika teman. Det har beskrivits hur förståelse och 

samsyn är viktigt gällande medarbetare, för att undvika krav och förväntningar som är 

motstridiga överordnades. Vidare har enhetscheferna framfört vikten av att överordnade 

chefer är förstående när de påvisar annorlunda resultat. Det har även förmedlats hur 

överordnade chefer har sin roll med sina yrkesspecifika krav och förväntningar vilket 

innebär en förståelse för att de har höga krav på enhetscheferna.  

Ett konsekvent förhållningssätt till principer och riktlinjer för forskning har genomgående 

funnits i undersökningsprocessen. Vidare har studien givit svar på studiens syfte och 

frågeställningar vilket innebär att det som syftades undersöka har undersökts. Då 

uppsatsen vilar på en kvalitativ grund innebär det att vi svårligen kan dra generella 

slutsatser. Undersökningen består av endast åtta intervjuer vilket är tillräckligt för att visa 

på vissa antydningar, men inte mer än så. För att närma oss mer generella slutsatser kan 

det tänkas behövas ett större antal medverkande i studien, ytterligare litteratur och mer 

djupgående analyser. Trots att studien hade kunnat utvecklas ytterligare och därmed 

minskat avståndet till generella slutsatser, kan studien ändå skänka en viss inblick och 

förståelse över enhetschefers upplevelser av chefsstöd i förhållande till yrkesspecifika krav 

och förväntningar (jfr. Bryman 2016). Ett bekvämlighetsurval ligger till grund för urvalet i 

aktuell studie. Medverkande enhetschefer består av en man och resterande är kvinnor. Att 

urvalet är ojämnt fördelat könsmässigt skulle kunna ses som en svaghet ur ett 

mångfaldsperspektiv då det är möjligt att det hade kunnat generera till ett annorlunda 

resultat. Tämligen har studien i försvar att hemtjänsten är en kvinnodominerad bransch 

där 88,3% består av kvinnor (månadsavlönade anställningar).2 

Studien uppmärksammar enhetschefers upplevelser kring yrkesspecifika krav och 

förväntningar samt deras erfarenheter av chefsstöd. Att lyfta upplevelserna innebär ett 

bidrag till forskningen om det sociala arbetets organisering vilket i sin tur bidrar till det 

praktiska sociala arbetet där åtgärder kan ske. Det beskrevs tidigt i arbetet hur ett 

fungerande omsorgsarbete förutsätter en bra organisering (jfr. Socialstyrelsen 2003), vilket 

                                                      

2 Clara Arrhenius anställd Sveriges kommuner och landsting, telefonsamtal den 7 maj 2018 och 
mejlkontakt den 9 maj 2018 
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har varit vår ståndpunkt sedan studiens början. Chefsstöd förklarades som nödvändigt för 

att hantera yrkesspecifika krav och förväntningar, vilket aktuell studie har lyft upp för att 

bidra till det sociala arbetets och hemtjänstens fortsatta utveckling.  

I tidigare forskning framgår det hur New Public Management har resulterat i allt större 

fokus på ekonomi och budget och att det har inneburit att man glider allt längre ifrån det 

sociala arbetet och dess kärnverksamhet. Chefer inom sociala verksamheter har upplevt 

rollkonflikt då de har fått större finansiellt ansvar och där kvalitén i det sociala arbetet har 

eftersatts (Shanks, Lundström & Wiklund 2015). Det är relevant att ta hänsyn till 

kostnadsbesparingar och effektivisering, inte minst då Socialstyrelsen (2018) beskriver att 

behovet av hälso- och sjukvården hos äldre fortsätter att öka. Däremot är det viktigt att 

människovårdande organisationer bevarar sitt fokus på människorna och inte fokuserar på 

kostnadsbesparingar och effektivisering. Aktuell studies resultat visar inga likheter kring 

det som framgår av Shanks, Lundström och Wiklund (2015). Enligt enhetscheferna är 

kostnadsbesparingar och effektivisering en central del men det förklaras däremot att det 

inte går ut över kvalitén i arbetet med de äldre. De menar att kvalitén i omsorgsarbetet är 

det primära vilket går i linje med vad som står i socialtjänstlagen, där kommunerna har det 

yttersta ansvaret för att äldre får det stöd och den hjälp de behöver (jfr. Lundgren, 

Sunesson & Thuneved 2017). 

För fortsatt utveckling krävs även vidare forskning inom området, därav kommer 

forskningsförslag att utgöra slutdiskussionen och studiens avslut. Ett förslag till fortsatt 

forskning är att vidareutveckla aktuell studie och använda enkätundersökningar som metod 

för att inkludera ett större urval. Ytterligare förslag är att göra en jämförande studie med 

mellanchefer inom privat sektor för att se om det finns likheter och skillnader.  
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Bilaga A : Informationsbrev 

Informationsbrev  

Anna Lejerstedt och Felicia Stjernquist heter vi och läser Organisering och ledning av arbete och välfärd 

med inriktning socialt arbete på Halmstad Högskola. Under vårterminen skall vi skriva en kandidatuppsats 

som handlar om enhetschefer inom den kommunala hemtjänsten. Syftet med studien är att undersöka 

enhetschefers upplevelser av chefsstöd i förhållande till yrkesspecifika krav och förväntningar. Vi vill gärna 

fördjupa oss inom er yrkesroll där ni har både överordnade chefer och medarbetares intressen att ta hänsyn 

till. Med studien syftar vi att bidra till ny värdefull kunskap för det sociala arbetets organisering.  

Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring ämnet och önskar nu att ta hjälp av er enhetschefer som 

besitter den roll som vi studerar. Studien baseras på era upplevelser kring chefsstöd och de yrkesspecifika 

krav och förväntningar som arbetsrollen för med sig vilka vi önskar att ta del av genom en intervju. Intervjun 

kommer att ta ungefär 30 minuter och vid ert samtycke vill vi gärna spela in intervjun för att inte gå miste 

om någon värdefull information. Inspelningen kommer att raderas direkt efter att vi har transkriberat 

intervjun.  

Vid intervjun och hela uppsatsens gång kommer vi att förhålla oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och att du när som helst kan avbryta deltagandet utan att 

behöva förklara varför. Vidare kommer alla uppgifter hanteras konfidentiellt vilket innebär att uppgifter inte 

ska kunna spåras till någon deltagare. Information och resultat kommer enbart att användas i 

forskningsändamål. Vid intervjutillfället kommer vi att redovisa denna information ytterligare samt 

underteckna en samtyckesblankett. 

För er kännedom och om ni önskar ta del av studiens resultat så kommer den fullständiga och godkända 

uppsatsen att publiceras på databasen Diva som är en offentlig databas på Högskolan i Halmstads hemsida. 

Vid önskemål kan vi även skicka den fullständiga och godkända uppsatsen. 

Har du några frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta oss för mer information. Vi ser fram 

emot att träffa er och tack på förhand att ni vill medverka i vår studie! 

Med vänliga hälsningar, 

Anna Lejerstedt annlej15@student.hh.se  

Felicia Stjernquist felstj15@student.hh.se  

Handledare: Mia Jormfeldt Mia.jormfeldt@hh.se 
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Bilaga B : Intervjuguide 

Intervjuguide  

Bakgrund 

● Hur många medarbetare har du? 

● Ansvarar du för flera hemtjänstområden/grupper? 

● Hur länge har du arbetat som enhetschef i hemtjänsten? 

● Vilken är din närmsta chef?  

  

      Yrkesroll 

● Vill du berätta lite om din roll som enhetschef?  
● Hur trivs du i din roll som enhetschef? 

● Hur upplever du din roll som arbetsledare och där du besitter en mellanställning position? 

 

      Yrkesspecifika krav och förväntningar 

● Hur tror du att din omgivning förväntar sig att du ska vara i din yrkesroll? 
● Hur ser du på dina egna förväntningar kring din yrkesroll? 

● Hur ser du på krav och förväntningar som kommer ovanifrån? (överordnade chefer) 

● Hur ser du på krav och förväntningar som kommer nerifrån? (medarbetare) 

● Hur anser du dig hantera krav och förväntningar från dina överordnade chefer när det gäller 

kostnadsbesparingar och effektivisering? 

- Vem/vilka tar beslut kring kostnadsbesparingar o effektivisering? 

● Hur anser du dig hantera krav och förväntningar från dina medarbetare? (främst när det gäller 

kostnadsbesparingar och effektivisering) 

● Har du någon gång känt dig splittrad mellan överordnades och medarbetares krav och förväntningar? 

- Hur upplevdes detta?  

- Upplevde du att du stod ensam i frågan eller att det fanns stöd att tillgå? 

 

      Chefsstöd 

● Vad innebär chefsstöd för dig? 

- Är chefsstöd viktigt och varför? 

● Vad finns det för möjligheter till chefsstöd hos er? Vilket stöd i din arbetsroll får du? 

● Vilken typ av chefsstöd är viktigast för dig och varför? 

● På vilket sätt tror du att chefsstödet skulle kunna utvecklas? 

● Är det något mer du vill ta upp kring chefsstöd som kan bidra till en bredare bild? 
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Bilaga C : Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

Nedan ger du ditt samtycke till att delta i den studie där vi undersöker enhetschefers upplevelser av 

chefsstöd i förhållande till yrkesspecifika krav och förväntningar. Läs igenom detta noggrant och ge 

ditt samtycke genom en namnteckning längst ned på sidan. 

 

Samtycke: 

● Jag har tagit del av information kring studien och vet dess syfte. 

● Jag har informerats om mitt deltagande i studien, att detta är frivilligt och att jag kan avbryta 

min medverkan utan någon giltig anledning.  

● Uppgifter som framkommer under intervjun kommer inte att föras vidare och kommer att 

behandlas konfidentiellt.  

● Informationen som framkommer kommer endast att användas till denna kandidatuppsats. 

● Jag är medveten om att den fullständiga och godkända uppsatsen kommer att publiceras på 

databasen Diva. 

 

 

 

 

 

 

 

Ort och datum                                                               Respondent 

____________________________                             ____________________________                

 

Ort och datum                                                               Studenter 

____________________________                             ____________________________ 

                                                                                     ____________________________ 
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