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Sammanfattning 

Med bakgrund av enhetschefer i äldreomsorgens komplexa yrkesroll har syftet med 
denna studie varit att undersöka enhetschefens upplevelse av yrkesrollen samt vilka 
krav och förväntningar som finns hur de upplevs och hanteras. Vad som motiverar 
enhetscheferna har också undersökts. Metoden som vi använde var en kvalitativ metod 
där vi genomförde sju semistrukturerade intervjuer med enhetschefer i kommunal 
hemtjänst. Vi utförde vår studie i en mindre kommun i södra Sverige. Empirin har 
analyserats med hjälp av tidigare forskning inom undersökningsområdet och utvalda 
teorier för ämnet. Resultatet visar att vår empiri i stora drag stämmer väl överens med 
tidigare forskning som bekräftar att yrkesrollen är komplex med mycket varierande 
arbetsuppgifter och att den innehåller krav och förväntningar från många olika håll. I 
likhet med tidigare forskning upplever även de enhetschefer vi undersökt, brister i vissa 
stödfunktioner, vilket också blivit det mest utmärkande i denna studie. Trots upplevda 
brister i stöd och hög arbetsbelastning visar samtliga enhetschefer i studien en positiv 
inställning till arbetet och uppger att de känner sig motiverade i sin yrkesroll.  
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“Being a head of home care can sometimes be like a rock concert” 
- A qualitative study about middle managers in municipal home care and their experience 
of their professional role, requirements and work motivation 

  

Rebecca Lorentzon & Jenny Tilson   

   

Abstract 

With the background of middle managers in elderly care complex professional role, the 
purpose of this study has been to examine the middle manager's experience of the 
professional role, as well as what requirements and expectations exist and are experienced 
and how they are handled. What motivates the unit managers has also been investigated. 
The method we used was a qualitative method in which we conducted seven semi-
structured interviews with unit managers in home care. We conducted our study in a small 
municipality in southern Sweden. The empirical work has been analyzed with the help of 
previous research in the research area and selected theories for the subject. The result shows 
that our empirical data broadly matches well with previous research that confirms that the 
professional role is complex with very varied work tasks and that it contains requirements 
and expectations from many different directions. Like previous research, it also fails here in 
some support functions for the middle managers, which has also become the most 
characteristic of this study. Despite shortcomings in support and high workload, all middle 
managers in the study show a positive attitude to the work and state that they feel motivated 
in their professional role. 
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Förord 

Efter en tid med långa arbetsdagar och hårt arbete har nu denna uppsats nått sin 
slutdestination. Samtliga beslut kring uppsatsen har vi diskuterat, reflekterat kring och 
fattat gemensamt. Vi valde att dela upp vissa avsnitt och kapitel för att bli så tidseffektiva 
som möjligt. Däremot skrevs resultat- och analysdelen samt avslutande diskussion 
gemensamt då vi ansåg att vi kunde bidra med olika kunskap, insikter och perspektiv för 
att göra analysprocessen så bred som möjligt. Vi har ständigt läst och kommenterat 
varandras texter för att skapa ett så välarbetat och gemensamt producerat arbete som 
möjligt. Det har varit en lärorik och spännande avslutning på vår utbildning.  
 
Vi vill först och främst tacka våra informanter som valde att ställa upp och bidra med viktig 
information och kunskap, utan er hade detta arbete inte varit möjligt. Sedan vill vi tacka 
vår handledare Mia som stöttat oss i denna process genom att komma med viktiga 
kommentarer och alltid varit nåbar. Vi vill även ge en stor eloge till våra nära och kära som 
stöttat och hjälpt oss att komma på andra tankar när vi varit lediga. Avslutningsvis vill vi 
även tacka varandra för gott samarbete och utbyte av kunskap. Vi har genom detta arbete 
fått mer kunskap och erfarenhet kring chefer i socialt arbete samt utvecklat vårt sätt att 
tänka kritiskt. Något vi ser som en värdefull erfarenhet att ta med oss vidare i livet! Tack! 
 
Rebecca Lorentzon & Jenny Tilson 
Halmstad i maj 2019.  
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1.Inledning 
Rollen som enhetschef i offentlig sektor framställs i tidigare forskning vara en 
mångfacetterad roll. Rollen visar sig också ha förändrats från hur den såg ut tidigare. Det 
som har förändrats är bland annat att den innehåller fler arbetsuppgifter och att det ställs 
högre krav. Detta visar till exempel Arbetsmiljöverkets rapport från 2018. Samtidigt som 
det krävs mer av enhetschefen läggs också en högre förväntning på ledarskapet, chefen ska 
vara en ledare och inte chef i första hand. Studier visar dock på att det är ledarskapet som 
cheferna får minst tid till, men att det många gånger är det de önskar arbeta mest med. En 
studie gjord av Schanks, Lundström och Wiklund (2015) visar på just detta med den 
bristande tiden för ledarskapet samt den strukturella planeringen. Hur får då cheferna ihop 
sin yrkesroll och hur får de tiden att räcka till är frågor vi ställt oss. Med begreppet yrkesroll 
menar vi i denna studie den roll som enhetscheferna har i sitt arbete och deras upplevelse 
av densamma. En roll kan således tolkas som summan av alla krav och förväntningar, de 
egna men också andras (Thylefors, 2016). 
 
För att undersöka detta har vi i denna studie valt att rikta in oss på enhetschefer i 
kommunal hemtjänst och deras egen upplevelse kring yrkesrollen, kraven och 
förväntningarna. Vi vill även med anledning av de höga krav och den höga arbetsbelastning 
som presenteras i tidigare studier undersöka vad det är som motiverar cheferna i arbetet.  
Detta för att bidra till utvecklingen till att förbättra arbetsmiljön och förutsättningarna för 
chefer inom det sociala arbetets praktik. 
 
Genom att förbättra arbetsmiljön för cheferna kan också kvalitén i vården för de äldre 
förbättras då en positiv och välmående ledare smittar av sig på sina medarbetare som i sin 
tur kan föra den positiva känslan vidare i omsorgsarbetet (Thylefors, 2016). En god 
arbetsmiljö är också en förutsättning för chefer för att kunna ta tillvara på sin egen och 
andras kompetens på bästa sätt. Sett ur ett organisatoriskt perspektiv kan tillvaratagandet 
av kompetens leda till att höja både effektivitet och kvalitét i verksamheterna 
(Arbetsmiljöverket, 2018). Utifrån detta underlag har vi formulerat följande syfte och 
frågeställningar. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att undersöka enhetschefers upplevelse kring sin yrkesroll för 
att öka förståelsen kring hur arbetsmiljön ser ut för personer på ledande positioner i 
kommunal äldreomsorg och hur de hanterar och utför sitt uppdrag.  
 

- Hur beskriver enhetscheferna sin roll? 
- Vilka krav och förväntningar upplever enhetscheferna? 
- Hur hanterar enhetscheferna krav och förväntningar? 
- Vad motiverar enhetscheferna i det dagliga arbetet?  
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1.2 Studiens relevans för socialt arbete 

Vad är socialt arbete? Under utbildningens gång har vi insett att begreppet socialt arbete 
både har en självklar betydelse men att det samtidigt är svårt att förklara och definiera. Det 
sociala arbetet kan innebära det arbete som sker i socialförvaltningarna men det kan även 
vara frivilligorganisationer eller socionomers arbete vid exempelvis sjukhus och 
behandlingshem. Hur och var man använder begreppet socialt arbete beror helt enkelt på 
tid och rum, verksamhetens beskaffenhet, vem som utövar arbetet och vilken utbildning 
dessa har. Det sociala arbetet inom äldreomsorgen sträcker sig bakåt i tiden till 
fattigvårdshusen och fram till idag där äldreomsorgen och äldres villkor blivit ett allt mer 
omfattande och viktigt forskningsområde inom socialt arbete (Meeuwisse & Swärd, 2016).   
 
Det sociala arbetets praktik är som sagt vidsträckt och inkluderar många av 
välfärdssamhällets organisationer och verksamheter till exempel äldreomsorg, 
handikappomsorg och individ- och familjeomsorg. En av förutsättningarna för att dessa 
organisationer och verksamheter ska fungera är att det finns kompetent personal som kan 
leda och fördela arbetet på ett hållbart och utvecklande sätt. De personer som sitter på 
ledande positioner ska dels förhålla sig till och förverkliga politiska beslut och hantera krav 
och förväntningar från flera olika håll. Samtidigt som de ska upprätthålla hållbara 
verksamheter och ständigt bevara personal- och brukarfokus för att leverera vård av hög 
kvalité (Thylefors, 2016). Med detta sagt anser vi att vår studie har hög relevans för socialt 
arbete. Vi hoppas att med denna uppsats bidra med kunskap till forskning kring 
enhetschefer i äldreomsorgen. Vi har valt att i denna studie avgränsa oss till kommunal 
hemtjänst.  

1.3 Vår egen förförståelse 

Vår egen förförståelse inom området grundar sig i att vi båda har tidigare 
arbetslivserfarenhet i socialt arbete inom den offentliga sektorn men däremot har ingen av 
oss tidigare erfarenhet av att arbeta som chef. Men med den kunskap från våra studier i 
socialt arbete såväl teori som praktik har vi båda fått erfarenhet och insikt i hur det kan 
vara att arbeta som chef inom det sociala arbetet. Det är också genom detta som vårt 
intresse har väckts till att studera enhetschefers yrkesroll närmare.  
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1.4 Begreppsdefinitioner 
Vi har i detta avsnitt för avsikt att tydliggöra centrala begrepp för området vi valt att 
studera. Vi har valt att förklara begreppet äldreomsorg då det är i detta område 
enhetscheferna som tillfrågats är verksamma i. Vidare har vi valt att förklara begreppet 
kommunal hemtjänst då det är den verksamhet inom äldreomsorgen som studien grundar sig 
i. Slutligen beskriver vi begreppet enhetschef i hemtjänsten detta för att förtydliga vad 
uppdraget innebär.  

1.4.1 Äldreomsorg  

Äldreomsorg kan beskrivas som en del av den kommunala socialtjänsten som ska 
tillhandahålla bostad, vård eller annan service till de äldre i samhället. Äldreomsorg kan 
innebära hemtjänst, hemsjukvård, dagcenter, särskilda boenden men också färdtjänst. I 
samband med Ädelreformen 1992 fick kommunerna ett mer samlat ansvar för långvarig 
service och omvårdnad för äldre personer (Nationalencyklopedin, u.å.). Äldreomsorgen 
styrs av politiker som regleras med stöd av lagstiftning såsom Socialtjänstlagen (SFS 
2001:453), Hälso- och sjukvårdslagen (SFS: 2017:30) samt Arbetsmiljölagen (SFS 
1977:1160).  

1.4.2 Kommunal hemtjänst  

I de nya sociallagarna med kommentarer definieras begreppet hemtjänst så här: 
“Hemtjänsten är således ett samlingsbegrepp för olika typer av insatser som den enskilde 
kan få i syfte att underlätta den dagliga livsföringen” (Lundgren & Sunesson, 2019, s. 93) 
Den kommunala hemtjänsten tillhör en offentlig organisation vilken erbjuder insatser som 
ska hjälpa äldre personer till att bevara sitt oberoende (Hjalmarson, Norman & Trydegård, 
2004). Hemtjänstens insatser är behovsprövade och innebär service och personlig 
omvårdnad i den enskildes bostad eller motsvarande. Serviceinsatser kan till exempel vara 
hjälp med städning, inköp, ärenden av olika slag såsom post och bank men även tillredning 
eller distribution av mat. Den personliga omvårdnaden avser insatser kring fysiska, 
psykiska och sociala behov. För att tillgodose dessa kan personen få hjälp med att äta och 
dricka, personlig hygien, på- och avklädning, förflyttning men även viss ledsagning som 
kan användas för att bryta isolering. Samtliga insatser inom hemtjänsten grundar sig på 
frivillighet och självbestämmande (Lundgren & Sunesson, 2019; Socialstyrelsen, 2008).  

1.4.3 Enhetschef i hemtjänsten 

Begreppet enhetschef innebär i den kommun vi studerat att vara första linjens chef. Vilket 
betyder att de befinner sig längst ut i chefsledet och har det yttersta ansvaret över att driva 
verksamheter som direkt påverkar och berör medarbetare, brukare och anhöriga. Det är 
dem som är närmast verksamheten och kan ses som de operativa cheferna med ansvar 
över att leda, fördela och planera arbetet i verksamheten utifrån lagar, riktlinjer och 
ekonomi. De befinner sig i en mellanposition då de behöver arbeta dels gentemot 
underordnade men också överordnade (Karlsson, 2006). I denna kommun har 
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enhetschefen ingen direktkontakt med politiken och har ej heller ansvar för egen budget 
utan de får ersättning utifrån antalet beviljade timmar (SKL, 2009). Deras närmaste chef 
är verksamhetschefen och det är denne som ansvarar för kontakten med politiken. 
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2.Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning om chefer i äldreomsorgen samt 
arbetsmotivation att presenteras. Sökningar efter vetenskapliga artiklar och avhandlingar 
har utförts i mars-april 2019 i databaserna One Search, Academic search elite, Sociological 
abstracts, Social services abstracts samt Diva-portalen. Även rapporter från Socialstyrelsen 
och Arbetsmiljöverket har använts.  

2.1 Yrkesrollen och kraven 

I tidigare forskning kring enhetschefer i äldreomsorgens yrkesroll beskrivs ofta hur den 
förändrats över tid samt om de krav och förväntningar som kommer från flera olika håll. 
En tydlig förklaring kring rollen och uppdraget saknas dessutom ofta då den är mycket 
komplex och varierande. 
 
I en rapport från Äldrecentrum1 presenterar Hjalmarson, Norman och Trydegård (2004) 
resultatet från en studie om chefer i äldreomsorgen och deras förutsättningar. Resultatet 
visar just detta att yrkesrollen som chef inom äldreomsorgen är komplex. Den visar att 
arbetet varierar från rutinmässiga uppgifter till svårare arbetsuppgifter såsom 
verksamhetsproblem som kan gälla antingen personalen, vårdtagarna eller verksamheten. 
I resultatet presenteras även den mängd förutsättningar som krävs för att chefer inom 
äldreomsorgen ska klara sitt uppdrag där några av dem är lagar, avtal och riktlinjer, 
ekonomi, ledarskap, utvecklingsarbete, arbetsmiljö för personal, chefernas egen 
arbetsmiljö samt stödfunktioner. De intervjuade cheferna poängterar att ett tillgängligt 
ledarskap är viktigt men studien visar att förutsättningarna för detta ser olika ut vilket beror 
på enheternas storlek och organisation. I en artikel skriven av Schanks, Lundström och 
Wiklund (2015) tar de bland annat upp chefens tid för ledarskap. De beskriver att i och 
med det utökade arbetsområdet med mer administrativa uppgifter och mer finansiellt 
ansvar såsom budget och förhandling har cheferna fått mindre tid för att engagera sig för 
ledarskapet och den strategiska planeringen.   
 
Även Arbetsmiljöverkets projektrapport från 2018, där de mellan 2015–2017 genomförde 
tillsyn på arbetsmiljön hos första linjens chefer inom äldreomsorgen, visar på chefernas 
komplexa roll med mångfald av arbetsuppgifter som innehåller allt från medarbetarsamtal, 
rekrytering, fixa blommor och glödlampor till bilvård och krångliga datorer. Här beskrivs 
också de höga krav som idag ställs på cheferna såsom att de ska klara av att hantera många 
olika situationer i sina verksamheter vilket då kräver att det finns tillräckliga resurser och 
stödfunktioner som gör arbetet möjligt och balanserar upp arbetsbelastningen. Rapporten 
visar också att de ofta arbetar under tidspress men även om arbetet emellanåt ses som 
stressigt beskriver cheferna ändå att de trivs med sitt arbete och det mest positiva är att se 
medarbetarna utvecklas. Cheferna beskrivs som mycket engagerade och drivande i sitt 
arbete där de vill att deras verksamheter ska fungera så bra som möjligt för brukare och 

                                                        
1 Kunskapscentrum för forskning och utveckling inom äldreområdet (Äldrecentrum, 2019) 
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personal. Wolmesjö (2005) skriver bland annat i sin avhandling “om förändringar av 
yrkesrollen för första linjens chefer inom den kommunala äldre- och 
handikappomsorgen”, där syftet var att belysa hur politiker och chefer ser på och upplever 
chef- och ledarskap inom kommunal äldre- och handikappomsorg och att förväntningar 
och krav skiljer sig mellan politiker, tjänstemän, medarbetare och olika organisationer. 
Politikerna ställer krav på första linjens chefer att de ska uppfylla de mål som satts upp och 
samtidigt hålla en budget i balans medan medarbetarna ställer krav på att cheferna ska 
ordna bättre arbetsvillkor, ökad delaktighet, självbestämmande och respekt samtidigt som 
de ofta ställer höga krav och förväntningar på sig själva. Cheferna beskrivs hamna i en svår 
sits med krav från flera olika håll. Wolmesjö (2005) beskriver även det ”eviga-dilemma” 
chefer kan hamna i med att vara både chef och ledare. I en rapport från Socialstyrelsen 
(2006) som handlar om hur chefens personalansvar påverkar kvaliteten i vården beskrivs 
att de krav som ställs på chefer inom vård- och omsorgsyrket är främst krav på kvalitet 
och effektivitet. Dessa krav utgår dels från att chefen ansvarar för att vårdtagare och deras 
anhörigas förväntningar på vårdkvalitén uppfylls men också krav från den politiska nivån 
om att leda och organisera verksamheter så kostnadseffektivt som möjligt samt 
arbetsmiljöansvaret för medarbetarna. 
 
I en artikel av Ekholm (2012) presenteras en studie om krav och förväntningar på 
mellanchefer i äldreomsorgen som gjorts med hjälp av intervjuer och observationer av åtta 
mellanchefer. Även här beskrivs den mångfald av arbetsuppgifter och ansvarsområden 
som cheferna har, studien beskriver mellanchefens arbete som ‘ad-hoc’ vilket betyder att 
de har många olika uppgifter som de slits fram och tillbaka mellan som ofta behöver 
snabba lösningar. Resultatet av studien fann att det fanns likheter mellan hur cheferna 
upplevde krav och förväntningar från de olika parterna men skillnader i hur de hanterade 
dem. Trots att studien använt sig av områden med olika socioekonomisk status, olika 
utförare, chefer med olika utbildningsbakgrund och erfarenheter kunde inte det förklara 
likheterna eller skillnaderna i chefernas upplevelse av krav och förväntningar från olika 
håll. Det behövdes istället analyseras utifrån individuella perspektiv såsom ledarstil, 
självförtroende och förmågan och erfarenheten av att leda och organisera arbetet. 
Deltagarna i en studie av Karlsson (2006) beskriver att de upplevde Socialtjänstlagen, lagar 
om arbetsrätt samt politiska beslut som det mest styrande vilket även gjort deras 
arbetsuppgifter mer och mer administrativt inriktade med fokus på ekonomi. Studien tar 
upp faktorer kring styrning som regulativ och normativ. Den regulativa styrningen regleras 
av lagar, regler och riktlinjer medan den normativa styrningen fungerar via normer och 
gemensamma värderingar främst bland kollegor där Karlsson (2006) menar att en 
gemensam utbildningsbakgrund har betydelse för normer och värderingar på 
arbetsplatsen.  
 
I Arbetsmiljöverkets projektrapport från 2014 där de inspekterat hur arbetsmiljön och 
arbetsförhållanden skiljde sig åt i 59 kommuner mellan den kvinnodominerade 
hemtjänsten och den mansdominerade tekniska förvaltningen visar att det var stora 
skillnader både i arbetsmiljö och arbetsförhållande mellan de olika branscherna. Främsta 
skillnaderna var att cheferna i hemtjänsten generellt sett hade ansvar för fler medarbetare, 
en mer pressad arbetssituation med mindre resurser och mindre möjligheter att påverka 
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sin egen arbetssituation. I en annan rapport från Socialstyrelsen (2003) presenteras 
resultatet av en kunskapsöversikt kring vad forskningen säger om hur många direkt 
underställda en chef kan ha inriktad främst på chefer inom vård- och omsorgsyrket. 
Rapporten redovisar att den magiska gränsen för hur många en chef kan leda och vara 
närvarande för och samtidigt bibehålla kontrollen i verksamheten går vid strax under 
trettio medarbetare. Även denna rapport tar upp hur chefens uppdrag har förändrats till 
mer fokus på effektivitet, ekonomi och ledarskap i takt med ett utökat ansvarsområde.  
 
Flera av ovan nämnda artiklar och avhandlingar har berört det ekonomiska ansvaret som 
ligger på chefer inom äldreomsorgen och det sociala arbete som en belastning men Berg, 
Barry och Chandler (2008) visar i sin jämförande studie av mellanchefer inom 
socialtjänsten mellan Sverige och England att de har kommit fram till motsatsen. De chefer 
som de intervjuade beskrev det ekonomiska ansvaret som en arbetsuppgift som gav dem 
överblick och en känsla av kontroll över verksamheten.  
 
Synen på yrkesrollen och upplevelsen av dess krav och förväntningar påverkar också 
arbetsmotivationen som vi beskriver i följande avsnitt. 

2.2 Arbetsmotivation 

I tidigare forskning kring arbetsmotivation skiljer man ofta på inre och yttre 
motivationsfaktorer och en framträdande teori som används är Herzbergs 
motivationsteori som beskriver just denna uppdelning. De flesta studier visar i linje med 
teorin att det är de inre motivationsfaktorerna som direkt påverkar arbetsmotivationen. I 
en avhandling presenterar Björklund (2001) en kvantitativ studie där syftet var att kartlägga 
motivationsfaktorer och dess utfall hos svenska förskollärare och anställda i 
försäkringsbranschen. Hon väljer att använda begreppet arbetsvilja i samma betydelse som 
arbetsmotivation. Studien visar inga direkta skillnader mellan yrkeskategorierna och 
faktorer som har betydelse för arbetsmotivationen är arbetsintresse, känsla av kreativitet, 
kompetens i arbetet, engagemang, känsla av mening i det man gör samt upplevd kontroll i 
arbetet. De yttre faktorer som studien visar påverkar dessa är främst ledarskapet och 
arbetsmiljön, både den psykiska och fysiska. Ledarskap visar sig vara en viktig yttre faktor 
i många studier, både utformningen av det och stödet från den.  
 
I en studie utförd av Jungert, Koestner, Houlfort och Schattke (2013) där syftet var att 
undersöka sambandet mellan arbetsmotivation och engagemang i arbetet och stöd från 
chefen visar att autonomiskt stöd från chefen är starkt sammankopplat med medarbetarnas 
resultat. Studien visar dessutom att stöd från kollegor är viktiga för arbetsmotivationen, 
slutsatsen i studien är alltså att både horisontella och vertikala stödkällor är viktiga. Studien 
är kvantitativ och utförd bland svenska ingenjörer och vårdarbetare. Vidare visar en 
kvalitativ studie gjord bland chefer i socialt arbete och utförd av Jönsson (2005) att det 
som är viktigt för arbetsmotivationen är, tydlighet i roller och arbetsfördelning, tillräckliga 
resurser, arbetsbelastningens storlek, gemensamma mål och goda relationer i arbetet. Även 
denna studie visar på att kontroll i arbetet är viktigt samt ledarskapets utformning. Det 
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som visade sig minska motivationen var när det blev för mycket administrativt arbete och 
det då inte fanns tid att vara närvarande bland medarbetarna.   
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3.Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer vi att presentera de teorier vi valt att använda oss av för att svara 
upp till vårt syfte och våra frågeställningar i denna uppsats. Vi har valt Goffmans rollteori 
jaget och maskerna (2014) då vi anser att teorin på ett intressant sätt kan bidra i analysen av 
chefernas upplevelse av yrkesrollen. Vidare har vi valt Rotters internal vs. external locus of 
control-teori (1966) då vi ser att den kompletterar Goffmans (2014) teori i analysen kring 
upplevelsen av yrkesrollen genom att den på ett tydligt sätt beskriver betydelsen av 
individens inställning i förhållande till upplevelsen. Rotters (1966) teori kan också vara till 
hjälp i analysen kring upplevelsen av krav och förväntningar. Den tredje teorin vi valt är 
Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell (1990) som vi ser kan på ett adekvat sätt 
sammanfatta enhetschefernas upplevda arbetsmiljö i förhållande till krav, kontroll och 
stöd. Slutligen för att analysera enhetschefernas arbetsmotivation har vi tagit Herzbergs 
tvåfaktorsteori (1993) om motivation till hjälp, därför att den är en framträdande teori inom 
detta område.  

3.1 Rollteori 

Den kanadensisk-australiensiska sociologen Erving Goffman (1922–1982) utvecklade en 
teori för att förstå socialt samspel och hur det formar individ och samhälle. Han studerade 
social interaktion genom främst deltagande observationer, bland annat som patient på ett 
mentalsjukhus men beskriver också en hel del situationer från arbetslivet. Han hävdar att 
hans teori kan användas i stor omfattning och att den inte har några tydliga gränser på var 
den kan tillämpas.  
 
I Jaget och maskerna (2014) som är den svenska översättningen av boken The Presentation 
of Self in Everyday Life från 1959 presenterar Goffman sin syn på samhället ur ett 
dramaturgiskt perspektiv. Han liknar det hela metaforiskt med en teater där jaget är 
skådespelaren som kliver in i olika roller antingen på scen eller bakom scen för att på olika 
sätt göra intryck på sin publik. Det publiken möter tolkas i sin tur av dessa. Vårt handlande 
i rollen har betydelse för hur mottagaren reagerar och kan ha en agenda på något vi är 
angelägna att uppnå. Interaktionen är dock ömsesidig så mottagarens tolkning av 
situationen har också betydelse. Goffman (2014) menar att när vi framträder på scenen 
återskapar vi samhällets värderingar eller det som förväntas av oss, syftet är att påverka 
någon annan i miljön. Framträdandets mottagande bygger på äktheten hos framföraren, vi 
måste tro på det vi förmedlar för att omgivningen (publiken) ska ta till sig det. 
 
Den rollen personen klär sig i kallar Goffman (2014) för framträdande och i ett framträdande 
menar han också att vi använder oss av olika fasader som med en dramaturgisk metafor kan 
liknas vid rekvisita. Fasaderna används för att förmedla budskap till mottagaren, både 
avsiktligt och oavsiktligt. Goffman (2014) delar upp fasaden i två delar, the settings 
(inramningen) och the personal front (den personliga fronten). The settings består av den 
fysiska miljön som hjälper oss att förstå situationen, till exempel kontoret eller 
möteslokalen där viss rekvisita behövs för att uppfatta dessa platser. The personal i sin tur 
innebär det som personen bär med sig, det kan vara något som är bestående som kön och 
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etnicitet eller något flyktigt som ansiktsuttryck och gester. Vidare delar Goffman (2014) in 
the personal front i två delar, appearance (uppträdande) och manner (uppförande). Med 
appearance menar han symboler som visar på social status till exempel klädsel och 
liknande, manner innebär på det sätt vi väljer att agera till exempel med att vara ödmjuka, 
glada, överlägsna och liknande. Vi förväntar oss att apperance och manner ska stämma 
överens samt att det finns ett samband mellan the settings och the personal front. 
 
De olika mötena eller interaktionerna kallar Goffman (2014) för encounters. Dessa styrs av 
kulturell påverkan och förväntningar som finns på den. Detta kan till exempel handla om 
att vi vid olika möten på jobbet förväntas vara klädda på ett visst sätt eller att en person 
med en viss status förväntas agera på ett visst sätt. Vårt framträdande kan också användas 
för att visa auktoritet och makt, detta kan vi göra genom att hålla distans och inte visa 
känslor för omgivningen, publiken. Här ligger det en utmaning i att inte låta publiken se 
vad Goffman (2014) kallar bakom masken. 
 
Med detta synsätt klär vi bland annat på oss en roll som yrkesverksam och intar kanske 
flera roller i den rollen beroende på vad vi möter, som chef måste man förhålla sig till 
ytterligare roller. Verkligheten kan ses uppstå i det sociala interagerandet. Våra olika roller 
är nödvändiga och blir vår identitet (Goffman, 2014).  
 
Enligt teorin varierar känslan av på scen och bakom scen beroende på situation och person. 
På ett arbetsmöte kan vi till exempel vara på scen medan fikarummet blir bakom scen, men 
i förhållande till det privata samtalet med till exempel maken blir fikarummet på scen och 
samtalet bakom scen, eventuellt. Goffman (2014) beskriver också rolldistans som uppstår 
när roller kastas om och kan ske när till exempel en chef ska agera vårdbiträde eller tvärt 
om, individen upplever då inte rollen som sig själv fullt ut och agerar därefter. Att inta en 
annan roll kan också ha den mening att vi vill tona ner vår position och på så sätt lättare 
interagera med aktörer som hör till en lägre nivå av teatern menar han. 
 
Han menar vidare att det är inte bara den enskilde som klär sig i olika roller utan vi intar 
också som grupp olika roller, detta kallar han för teamframträdande. Inom teamet, till 
exempel i arbetsgruppen är vi ett team som håller ihop och spelar en roll inför 
utomstående, vi hjälps åt att inför omgivningen eller betraktarna att definiera situationen. 
I mötet med utomstående kliver vi på scenen och visar en gemensam syn, om någon bryter 
mot detta eller om något oväntat sker så försöker gruppen rädda upp det hela och stötta 
varandra. När sedan gruppen är för sig själva som grupp liknar Goffman (2014) det vid 
backstage, alltså att de har klivit av scenen och här ser rollen annorlunda ut, här är det inte 
säkert att vi håller ihop på samma vis. Att skapa dessa teamframträdande menar Goffman 
(2014) är viktiga för att få arbete gjort och uppnå mål. 
 
Kritik till teorin innebär ofta att människan kan uppfattas som oärlig genom sina roller 
men Goffmans (2014) svar på detta är att rollerna inte alls är oärliga utan är nödvändiga 
och speglar en del av jaget. Vidare beskrivs teorin mer spegla människans beteende i det 
moderna samhället och inte människans natur i sig. Man menar att den moderna 
människan till skillnad från till exempel medeltidsmänniskan har större möjligheter till att 
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distansera sig från olika roller och att träda i och ur dem. Barnet har inte samma förmåga 
vilket betyder att det är något vi utvecklar och därmed inte innebär människans natur (Berg, 
2015). Vi ser dock inga problem med att använda oss av teorin med avseende på denna 
kritik då vi avser att undersöka upplevelsen hos den socialiserade människan. 

3.2 Krav-kontroll-stödmodellen 

Den modell som Karasek och Theorell (1990) utvecklat visar på vilket sätt upplevelsen av 
krav, känslan av kontroll och det stöd individen har i sitt arbete gemensamt påverkar den 
psykosociala hälsan för individen i arbetslivet. Modellen bygger från början på hur 
faktorerna krav-kontroll interagerar med varandra för att på så vis undersöka stressnivån 
anställda upplever i och över arbetet men har senare utvecklats till att addera stöd som en 
viktig faktor för att på ett bättre sätt undersöka psykosociala arbetsförhållanden. Den 
senare modellen har även blivit en av de vanligaste modellerna att använda inom detta 
område menar Berntos, Wallin och Härenstam (2012). Vidare beskriver Karasek och 
Theorell (1990) de tre faktorerna där krav handlar om de upplevda, faktiska och egna 
kraven medan kontroll handlar om den formella samt upplevda kontrollen i och över 
arbetet medan stöd kan handla om både emotionellt och instrumentellt socialt stöd i 
arbetslivet.  
 

 
 
Figur I. Krav-kontroll-stöd-modellen (Karasek & Theorell, 1990, s. 70).  
 
Modellen visar de fyra lägena avspänd, aktiv, spänd och passiv som individen kan uppleva 
befinna sig i arbetslivet och som på olika sätt påverkar individens hälsa och välmående. 
Kombinationen av låga krav, stark känsla av kontroll och mycket stöd resulterar i ett avspänt 
läge vilket också är det mest skonsamma läge som kan ge utrymme att samla kraft och 
återhämtning. Det aktiva läget karakteriseras av höga krav men med stark känsla av både 
kontroll och stöd som kan öka kreativiteten och engagemanget i arbetet samt drivkraft till 
den personliga utvecklingen. Det spända läget har höga krav och svag känsla av både 
kontroll och stöd och är det minst gynnsamma läget att befinna sig i under en lång tid då 
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det i sin tur kan leda till negativ stress samt både psykisk och fysisk ohälsa. Det passiva läget 
innefattar låga krav och svag känsla av kontroll och stöd där individen riskerar att uppleva 
nedstämdhet, låg grad av motivation och tristess i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Det 
ultimata läget för individen är när det råder balans mellan krav, kontroll och stöd vilket 
kan ses som att de pendlar mellan det avspända läget och det aktiva läget vilket då ger en 
positiv inverkan på arbetsmiljön medan obalans skapar negativ stress. Berntos, Wallin och 
Härenstams (2012) studie visar att de chefer som upplever höga krav, låg kontroll och litet 
stöd i och över sitt arbete hade sämre hälsa än övriga deltagare.   
 
Berntos, Wallin och Härenstam (2012) riktar viss kritik mot krav-kontroll-stödmodellen 
då de menar att den främst passar att användas i studier med homogena grupper. Även 
Karasek och Theorell (1990) nämner att teorin är bäst lämpad för individer inom liknande 
profession och att man som forskare bör notera att det är högst individuellt och varierande 
hur individer upplever och hanterar krav, kontroll och stöd i arbetslivet. Med detta sagt 
anser vi att teorin blir användbar i denna studie då vi enbart syftar till att involvera 
enhetschefer inom äldreomsorgen och tar det individuella perspektivet i beaktning genom 
denna uppsats.  

3.3 Internal vs. external locus of control 

Under 1950-talet utvecklade Julian B. Rotter teorin Locus of control vilken syftar till att 
beskriva hur olika människor uppfattar sina handlingar och konsekvenser av dem samma 
på olika sätt. Genom flertalet studier och experiment kom han tillslut fram till att händelser 
i livet påverkar människor på olika sätt beroende på om de har det som Rotter (1966) kallar 
för intern eller extern locus of control. Teorin bygger på det faktum hur individen ser på sig 
själv och sina handlingar exempelvis om det är individen själv som kontrollerar sitt liv och 
sina handlingar eller om det finns andra utomstående krafter som styr såsom tillfälligheter, 
ödet eller andra personer (Rydén & Stenström, 2015).  
 
Teorins uppdelning av de extremer som tidigare nämnts, intern och extern locus of 
control, handlar om hur personer uppfattar att de händelser som sker, sker på grund av 
sitt eget beteende och sina handlingar eller på omgivningen. En person med intern locus 
of control skulle kunna uttrycka sin upplevelse om sin egen hälsa genom att säga “Det är 
vad jag själv gör som är avgörande för mitt hälsotillstånd.” (Ryden & Stenström, 2015. S. 
134). Det innebär att personen tar ansvar för sina handlingar och har kontroll över sitt liv 
och sin omgivning genom att ha inflytande på sig själv. Dessa personer ser hinder som 
utmaningar och tror även på sin förmåga att inspirera, påverka och förbättra andra i sin 
omgivning (Rotter, 1966).  En person med extern locus of control är tvärtemot och ser 
följderna eller effekterna av sina handlingar inte som beroende av sig själv utan utifrån 
yttre faktorer eller krafter. De förlägger ofta kontrollen av sina handlingar på yttre 
omständigheter och krafter såsom tillfälligheter eller andra personer. Vilket innebär att 
dessa personer ofta hittar på ursäkter för sitt beteende eller händelser genom att skylla ifrån 
sig på andra. Det kan skilja sig mellan hur personer med extern och intern locus of control 
hanterar svåra situationer i livet genom att de med extern locus of control agerar uppgivet 
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och lönlöst medan de med det motsatta handlar utifrån helt andra premisser och 
förväntningar (Rydén & Stenström, 2015). Vidare skriver Rotter (1966) att en person med 
extern locus of control upplever liten eller ingen kontroll över sitt liv och tar inte ansvar 
för sina handlingar på samma sätt som en med intern locus of control. Han menar att dessa 
skillnader i individers interna eller externa locus of control är ett inlärt beteende och bygger 
på tidigare erfarenheter i livet.  
 
De svagheter som finns med teorin kan vara det som Rotter (1966) menar är att locus of 
control är ett inlärt beteende hos individen som därmed påverkas på olika vis utifrån 
tidigare livserfarenhet, omgivning och situation.  

3.4 Herzbergs motivationsteori 

Fredrik Irving Herzberg (1923–2000) var en amerikansk professor i psykologi och 
ledarskap. Han intresserade sig mycket för vad det är som motiverar oss människor i 
arbetet och forskade i ämnet. Han beskrev att det är en tydlig skillnad på att få människor 
att göra det man vill både med lockbeten och knuffar mot att få igång en egen motor i 
personen som sedan kan driva denne framåt av sig själv. Enligt Herzberg (1993) är det 
möjligt att använda sig av det förstnämnda men det blir inget långvarigt resultat utan kräver 
hela tiden hårdare knuffar eller större lockbeten. Utifrån denna upptäckt utvecklade han 
det han kom att kalla för tvåfaktorsteorin där han delar upp motivationsfaktorer i två grupper. 
Den ena gruppen benämner han hygienfaktorer och den handlar om yttre omständigheter 
som är relaterade till arbetets utförande, dessa faktorer finner han vara de vanligaste 
orsakerna till missnöje om de brister men motsatt ger sällan effekt på 
arbetstillfredsställelsen och motivationen.  Den andra gruppen kallar han för 
motivationsfaktorer och de är de faktorer som kommer inifrån personen själv. Dessa faktorer 
är relaterade till själva arbetet och är direkt kopplade till arbetstillfredsställelse och 
motivation. Frånvaro av dessa faktorer är däremot sällan kopplade till missnöje med 
arbetet. Han undersökte faktorerna hos olika yrkesverksamma med hjälp av en modell i 
tre steg som kom att benämnas FAE (faktorer, attityder, effekter). Stegen är 1: Vilken 
inställning har arbetarna till arbetet? 2: Vad är det som skapar denna attityd? 3: Vilka 
konsekvenser får denna inställning? Herzberg (1993) menade att dessa tre steg ska studeras 
som en helhet. De faktorer han kom fram till som påverkar inställningen i positiv eller 
negativ riktning och som sedan delas in i tvåfaktormodellen är 14 stycken; bekräftelse, 
prestation, utvecklingsmöjligheter, befordran, lön, interpersonella relationer, ledning, ansvar, företagspolitik 
och administration, arbetsförhållanden, själva arbetet, privata faktorer, status och anställningstrygghet. 
De attityder som följer av dessa menar Herzberg bygger på känslan personen får vid 
uppfyllelse eller avsaknad av faktorerna. Effekterna sedan är mer mätbara konsekvenser 
som visar sig hos personen eller i arbetet (Herzberg, Bernard & Bloch Snyderman, 1993). 
 
 
 
 
 



 

 14 

Indelningen i tvåfaktormodellen illustreras i följande tabell; 
 

Hygienfaktorer Motivationsfaktorer 

Företagspolitik Prestation 

Ledning Bekräftelse 

Lön Själva arbetet 

Interpersonella 
relationer 

Ansvar 

Arbetsförhållanden Befordran 

Utvecklingsmöjligheter 
 

Privata faktorer 
 

Status 
 

Anställningstrygghet 
 

 
Figur II. Herzbergs tvåfaktormodell (Hedegaard Hein, 2012, s. 138). 
 
De två uppdelningarna av faktorerna samverkar, hygienfaktorerna menar Herzberg (1993) 
förebygger missnöje och dåliga arbetsprestationer men de kan inte direkt medföra 
motivation. Desto högre motivationsfaktorerna är uppfyllda kan man acceptera och 
tolerera låg uppfyllelse av hygienfaktorerna. Hygienfaktorer kan göra jobbet mer uthärdligt 
men det betyder inte att man blivit mer motiverad menar Herzberg (1993). För att ta ett 
exempel som lön så menar han att högre lön i sig kan vara till för att undvika obehag eller 
att göra det möjligt att ha råd med något i sin fritid, det ökar därmed inte motivationen i 
arbetet i sig. Däremot kan en löneökning vara en bekräftelse på att man gjort något bra 
men då hamnar reaktionen under motivationsfaktorn bekräftelse (Herzberg, Bernard & 
Bloch Snyderman, 1993).  
 
Kritik som har riktats mot teorin är bland annat att det krävs viss analysförmåga hos de 
undersökta personerna för att kunna skilja på de olika faktorerna och hur de faktiskt 
påverkar dem. Därför anser kritikerna att tillförlitligheten i studierna brister. Detta tar 
Hedegaard Hein (2012) upp men hon beskriver också att Herzberg löste det genom att 
själv välja ut de han skulle undersöka efter hur bra deras analysförmåga var. Detta i sin tur 
får också kritik då det kan tänkas ge en skev bild av verkligheten då studieobjekten 
representerar en smal grupp av befolkningen. 
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4.Metod 
Nedan kommer de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna, metodval, urval, 
tillvägagångssätt vid datainsamling, analysprocessen, tillförlitlighet samt etiska 
överväganden för studien att presenteras. Till detta kapitel har vi främst valt att använda 
litteratur inriktad på samhällsvetenskaplig forskningsmetodik med en kvalitativ ansats, 
exempel på sådan litteratur är Bryman (2018), Denscombe (2016) och Kvale och 
Brinkmann (2014) vilka bidragit med vetenskaplig kunskap om forskning genom hela vår 
utbildning.  

4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

Vår ontologiska uppfattning, alltså uppfattningen om hur verkligheten är beskaffad 
(Bryman, 2018) är att den är konstruerad av oss människor och att det genom detta inte 
finns någon enda absolut verklighet. Den epistemologiska uppfattningen, hur vi ser på 
kunskap (Bryman, 2018) är att kunskap är tolkningsbar och på så vis inte heller har en 
absolut sanning utan kan se olika ut beroende på hur den tolkas. Utifrån detta synsätt har 
vi valt att använda oss av en hermeneutisk ansats. Bryman (2018) beskriver att det 
hermeneutiska perspektivet bygger på tolkning, främst tolkning av texter. Genom att 
använda ett tolkningsperspektiv blir vi som forskare vad Lindgren (2014) förklarar ett 
verktyg i analysen. Vidare beskrivs något som brukar kallas för den hermeneutiska spiralen, 
vilken innebär att tolkningar växelvis växer fram med hjälp av det man redan vet och nya 
fynd. Den hermeneutiska spiralen fokuserar bland annat på del och helhet där delen tolkas 
för sig, för att sedan relateras till helheten och delen kan på så vis tolkas och förstås på nya 
sätt utifrån helheten (Kvale & Brinkmann, 2014). I studien ville vi undersöka chefernas 
egen upplevelse kring rollen, kraven och motivationen därför valde vi att utföra en 
kvalitativ studie med intervjuer som datainsamlingsmetod. Under intervjuerna lämnade vi 
ett stort utrymme till informanternas egna ämnen i samband med våra egna. Vi 
transkriberade sedan intervjuerna för att i text kunna tolka vad som sades under 
intervjuerna. Att tolka meningen i innehållet är en del av hermeneutiken (Kvale & 
Brinkman, 2014). Vi behövde i viss mån vara pålästa om tidigare forskning samt några 
teorier för att få ut bästa möjliga material vid insamlingen av empirin. Vi var dock inte helt 
låsta vid dessa teorier utan öppna för att ta in andra utifrån vad intervjuerna hade att ge. 
Detta gjorde att utgångspunkten för uppsatsen blev det Lindgren (2014) beskriver som 
abduktiv, då vi varken varit helt induktiva genom att ta fram teorier i förväg och sedan 
jämfört med vår empiri men inte heller varit deduktiva genom att inte ha några som helst 
teoriförberedelser inför empiriinsamlingen. Lindgren (2014) beskriver det som ett 
integrerande arbetssätt.  

4.2 Metodval 

Då syftet med studien var att undersöka enhetschefernas egna upplevelser, åsikter och 
erfarenheter föll sig valet naturligt på kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod för vår 
empiri. Något som Denscombe (2016) förklarar som en lämplig metod när syftet är att ta 
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reda på och studera upplevelser, åsikter eller erfarenheter hos personer som besitter 
särskilda kunskaper och erfarenheter inom ett specifikt avgränsat område.  
 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer och hade då i förväg en utarbetad 
intervjuguide (Bilaga C) vilken var tydligt uppdelad i de teman vi ville beröra och diskutera 
under intervjuerna. Bryman (2018) beskriver den semistrukturerade intervjun som ett 
flexibelt och relativt ostrukturerat samtal där intervjuguiden fungerar som ett stöd åt 
forskaren. Den semistrukturerade intervjun blir ett mellanläge mellan den strukturerade 
intervjun som mer liknar en muntlig enkät och den ostrukturerade intervjun som kan bygga 
på en enda fråga vilken tenderar att likna ett vanligt samtal. Vår intervjuguide (Bilaga C) 
var uppbyggd med öppna frågor utifrån vårt syfte och frågeställningar samt den kunskap 
vi inhämtat från tidigare forskning och teorier. De teman som intervjuguiden berörde var 
frågor kring bakgrund, synen på rollen, upplevelsen av krav och förväntningar samt 
motivation. Bryman (2018) tar upp betydelsen av ett par inledande bakgrundsfrågor, detta 
gjorde vi dels för att få igång ett samtal men även för att kunna leda in samtalet på de olika 
teman som intervjuguiden berörde. Samtliga intervjuer spelades in för att vi skulle kunna 
lyssna igen, transkribera, tolka och analysera empirin.  

4.3 Urval 

Genom vårt syfte och våra frågeställningar riktar vi redan här in oss på en viss yrkesgrupp 
därför hade vi från början klart för oss vilken grupp vi önskade intervjua. Informanterna 
handplockades från enhetschefer i hemtjänsten i en mindre kommun i södra Sverige 
genom att en av oss hade kontakter inom detta område som i sin tur bidrog till att få 
kontakt med personer i den befattning vi önskade studera. Detta kallar Denscombe (2016) 
för ett subjektivt urval. Den subjektiva urvalsprocessen utgör en möjlighet att enbart 
tillfråga individer som uppfyller de kriterier som behövs vilket ökar sannolikheten att få 
tillgången till bästa möjliga information. I den kommun vi valt att utföra vår studie fanns 
åtta enhetschefer, samtliga kvinnor i åldern 30–65 år. Samtliga åtta enhetschefer tillfrågades 
varav sju av dem valde att delta. Hur vi gick tillväga vid intervjuerna beskriver vi i avsnittet 
nedan. 

4.4 Tillvägagångssätt vid datainsamling 

Vad gäller tillvägagångssätt för datainsamling har vi valt att redogöra för det utifrån de sju 
stadier som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver. Detta har vi valt för att de på ett tydligt 
och strukturerat sätt förklarar varje steg vad gäller planering, genomförande och 
analysering av intervjuerna. Inledningsvis gjordes en tematisering där vi formulerade syfte 
och frågeställning dels för att avgränsa forskningsområdet men även för att besvara 
forskningens fråga om vad som ska undersökas och varför. I planeringsstadiet funderade vi 
på upplägget av studien såsom tidigare forskning, hur intervjuerna skulle gå till, utformning 
av intervjuguide samt etiska överväganden kring studien i allmänhet och de vi skulle 
intervjua i synnerhet. Vi genomförde en pilotintervju med en nära bekant till en av oss som 
har erfarenheter av att vara chef inom ett annat område i en annan kommun. Detta för att 
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säkerställa frågornas relevans för studien samt att frågorna ställdes i rätt ordning och 
allmänt undersöka hur de fungerade i verkligheten, något som både Bryman (2018) och 
Denscombe (2016) tar upp som ett bra moment för att öka studiens tillförlitlighet.  
 
Vidare beskriver Kvale och Brinkman (2014) tredje stadiet, intervjuerna som handlar om 
själva genomförandet. Vi bokade in intervjuer med varje enskild enhetschef där vi erbjöd 
tre olika datum som de kunde välja fritt från samt den tid och plats som passade dem bäst. 
Vi medverkade båda två vid varje intervjutillfälle, där den ena hade huvudansvaret för att 
genomföra intervjun och den andra skötte inspelning och följde upp med eventuella frågor. 
Efter varje intervju sammanfattade vi våra intryck för att se om vi tolkat informanterna 
likadant, detta för att stärka studiens trovärdighet. Då vi valt att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer genomfördes dessa med stöd av vår intervjuguide (Bilaga C) 
vilken även gav utrymme till följdfrågor. Vi försökte inför varje intervjutillfälle gå in med 
ett reflekterande förhållningssätt för att öka chanserna att fånga upp nya aspekter som vi 
inte tidigare tänkt på. Intervjuerna spelades in och varade mellan 40–60 minuter. Efter att 
ha genomfört samtliga intervjuer transkriberade vi allt inspelat material, något som Kvale 
och Brinkmann (2014) kallar för utskrift där man omvandlar ljudfiler till skriftspråk vilket 
också är en förberedande fas inför analysarbetet. De beskriver också att dessa utskrifter 
kan göras på lite olika sätt beroende på vad materialet ska användas till och vad som ska 
analyseras. Eftersom vi skulle använda vår empiri till att förstå enhetschefernas upplevelse 
valde vi att skriva ut ljudupptagningarna ordagrant, vi valde också att skriva ut om det blev 
långa pauser där informanterna funderade men valde att inte ta med hummanden och 
stammande såsom hm eller ehm eftersom vi ansåg att det inte skulle tillföra analysen något 
då det endast var sådant som normalt sker i ett samtal utan att ha någon särskild mening 
att analysera vidare. Det transkriberade materialet omfattar ca 65 sidor. Ett mail skickades 
ut till våra informanter med frågan om de ville få de transkriberade intervjuerna skickade 
till sig och i så fall vart de ville få den skickad. Med hänsyn till att mail är offentlig handling 
ställde vi först frågan. Någon ville ha den hemskickad till sin privata adress i pappersform 
och för någon annan var det okej skicka över den på jobbmailen men merparten av dem 
ville endast ta del av det färdiga resultatet. Anledningen till att vi erbjöd våra informanter 
att ta del av det transkriberade materialet var dels för att få bekräftat att vi uppfattat dem 
korrekt samt ge dem möjlighet att komma med ytterligare synpunkter. Det var dock ingen 
av informanterna som kom med synpunkter.  
 
Kvale och Brinkmann (2014) menar att det är studiens syfte samt det insamlade materialet 
som avgör vilken analysmetod som ska användas. Analysfasen innehöll kodning, 
tematisering och summering, denna process förklaras mer ingående i avsnittet nedan. För 
att verifiera vår empiri har vi diskuterat vår metod med hjälp av begreppen tillförlitlighet, 
trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet samt möjligheten att styrka och konfirmera 
vilka är begrepp som Kvale och Brinkmann (2014) och Bryman (2018) menar är att föredra 
i studier utförda med en kvalitativ ansats, detta beskrivs mer utförligt i avsnittet 
tillförlitlighet nedan. Det sjunde och avslutande stadiet handlar om rapporteringen av de 
resultat som studien kommit fram till samt att påvisa att etiska överväganden har gjorts 
skriver Kvale och Brinkmann (2014). Rapporteringen resulterade i denna uppsats och våra 
etiska överväganden presenteras i slutet av detta metodkapitel.  
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4.5 Analysprocessen 

Kvale och Brinkman (2014) beskriver att analysfasen kan ses starta redan under intervjuerna 
genom att vi som intervjuar kan följa upp eller ställa följdfrågor för att säkerställa att vi 
uppfattat det informanten sagt korrekt. Den metod som vi sedan använde blev de moment 
som Lindgren (2014) beskriver som kodning, tematisering och summering för att förstå och 
förklara empirin utifrån de vetenskapliga teorier och tidigare forskning vi presenterat 
tidigare. Efter alla intervjuer var genomförda och transkriberade tog vi båda del av 
materialet, vi lyssnade igenom intervjuerna flera gånger och läste igenom 
transkriberingarna för att lära känna materialet. Nästa steg blev att vi var och en satt för 
oss själva och kodade och kategoriserade materialet från en intervju, dels för att som Kvale 
och Brinkman (2014) beskriver få en klarare bild av materialet men genom att göra det var 
och en på sitt håll öppnade vi även upp för att få in så många perspektiv som möjligt och 
på så vis öka uppsatsens tillförlitlighet. Vi presenterade sedan vad vi kommit fram till för 
varandra och kunde konstatera att vi tolkat empirin relativt likt men att vi ändå kunde bidra 
med lite olika synsätt. Utifrån det arbetade vi fram en gemensam syn på empirin och 
tematiserade resterande transkriberingar. Några av de koder vi först kom fram till kunde 
vi senare sätta ihop till ett gemensamt tema då det visade sig att flera koder betydde samma 
sak. De teman vi tillslut landade i blev Enhetschefernas beskrivning av sin yrkesroll, Krav och 
förväntningar samt Arbetsmotivation där vi sedan summerade vår empiri. Denna växelverkande 
process mellan kodning och tematisering är en utvecklande fas i analysprocessen där syftet 
är att uppnå det som Lindgren (2014) förklarar med att man som forskare vill uppnå 
mättnad i sitt material. Vi upplevde att vi uppnått mättnad i den grad det går att uppnå 
mättnad vilket gjorde att vi kände oss redo att summera vårt material. Vi valde att använda 
oss av intervjucitat i vårt analys- och resultatavsnitt för att på ett levande sätt rapportera 
den fakta och upptäckter vi gjort. Detta sätt att summera empirin menar Lindgren (2014) 
baseras på realism. Genom hela summeringen analyserade och reflekterade vi kritiskt kring 
det vi funnit i vår empiri i kontrast till tidigare forskning och våra teorier. 

4.6 Tillförlitlighet 

När man bedömer och värderar en kvalitativ studie brukar man använda sig av begreppet 
tillförlitlighet. Det är Lincoln och Guba som myntat begreppet och Bryman (2018) har gjort 
sin tolkning av det där han beskriver att tillförlitligheten i sin tur består av fyra delkriterier; 
trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Med trovärdighet menas 
att resultatet ska vara trovärdigt och detta kan uppnås genom att dels forskningen följer de 
regler som finns men också att forskningspersonerna fått ta del av materialet för att 
bekräfta att forskaren uppfattat rätt, denna process kallas respondentvalidering.  Löpande 
under intervjun när det passade sonderade vi informantens svar för att på så sätt få en 
bekräftelse på att vi uppfattat korrekt. När transkriberingen av intervjuerna var klar fick 
varje informant möjlighet att ta del av texten för att bekräfta att vi uppfattat rätt men också 
för att få möjlighet att komma med synpunkter. Ingen av respondenterna som valde att ta 
del av materialet kom med några synpunkter. Genom att gå tillväga på detta sätt anser vi 
att vi gjort vad vi kunnat för att uppnå största möjliga trovärdighet i vår studie. Överförbarhet 
innebär att studiens resultat kan överföras till en annan liknande kontext eller situation 
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(Ibid.). Genom att vi beskriver hur vi gått tillväga under hela processen med urval, 
datainsamling och analysprocess har vi på så sätt lämnat sådan kunskap och upplysning att 
läsaren själv kan jämföra med sin situation. Pålitlighet kan uppnås genom att man använder 
sig av ett granskande synsätt, det innebär bland annat att man redogör så tydligt som 
möjligt för processen och sedan låter någon utomstående granska materialet (Ibid.). 
Genom att vi utförde en pilotintervju kan man se det som att vi stärkt pålitligheten i 
studien. Även det att vi på varsitt håll tematiserade vår empiri kan ha stärkt pålitligheten 
genom att vi fick möjlighet att prova vårt material genom fler infallsvinklar och perspektiv. 
Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren visar att denna handlat i god tro och 
inte medvetet låtit egna värderingar styra resultatet (ibid.). Vi har under hela studiens gång 
haft med oss att fullständig objektivitet är svårt att uppnå då egna värderingar och 
erfarenheter finns med hos varje person men genom att vara medvetna om detta har vi 
minimerat dess inverkan på resultatet. 

4.7 Etiska överväganden 

Forskningsetiska övervägande och principer finns till för att skydda den eller det som 
forskningen riktar sig mot samtidigt som den upprättar riktlinjer för forskaren om vad som 
är legitimt och lagligt att studera och undersöka (Vetenskapsrådet, 2017). Under hela 
studiens gång har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets (u.å.) forskningsetiska principer, där 
det bland annat finns fyra huvudkrav. De fyra kraven är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Inför intervjuerna tog vi kontakt med chefen för de 
enhetschefer vi önskade intervjua inte enbart för kontaktuppgifter utan även för att 
informera om syftet med studien samt inhämta hens samtycke till att tillfråga 
enhetscheferna. Vidare skickade vi ut informationsbrev till enhetscheferna där studiens 
syfte presenterades, konfidentialiteten under arbetet och i resultatet förklarades samt 
frivilligheten att delta och möjligheten att avbryta informerades (Bilaga A). Vi skickade ut 
dessa brev i enskilda mail med hänsyn till konfidentialitetskravet. Intervjuerna skedde 
sedan på varje enskild chefs önskad och föreslagna plats. Vid varje intervjutillfälle 
informerades återigen om studiens syfte, informanternas konfidentialitet samt frivillighet 
och villkor att delta. En samtyckesblankett användes som en bekräftelse på att 
informanterna tagit del av denna information samtidigt som de genom denna gav sitt 
skriftliga samtycke (Bilaga B). Dessa samtyckesblanketter förvarades sedan oåtkomligt för 
obehöriga under arbetets gång för att sedan raderas efter att uppsatsen godkänts. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla forskningspersoner som medverkar i studien ska 
tillförsäkras största möjliga konfidentialitet och att deras personliga uppgifter ska 
behandlas på sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera dem. För att uppfylla 
konfidentialitetskravet har vi avidentifierat respondenterna genom att ge dem fiktiva namn 
samt genom att förvara materialet oåtkomligt för obehöriga. Vi har funderat kring 
konsekvenserna att uppge kön i studien men kommit fram till att då samtliga informanter 
är kvinnor och att det också är det dominerande i denna bransch ser vi inte det som att det 
försvårar konfidentialiteten för informanterna som det skulle ha gjort om flera kön varit 
representerade. Vi har däremot beslutat att inte presentera vilken kommun vi studerat utan 
valt att endast beskriva den som en liten kommun i södra Sverige, detta för att minimera 



 

 20 

risken för igenkänning av verksamheten och informanterna. Nyttjandekravet har 
tillgodosetts genom att forskningsmaterialet som samlats in endast har använts i 
forskningssyfte till detta arbete samt att insamlat material såsom kontaktuppgifter, inspelat 
och transkriberat material har raderats efter att uppsatsen blivit bedömd och godkänd 
(Vetenskapsrådet, u.å.).  

4.8 Metoddiskussion 

Anledningen till att vi valde en hermeneutisk ansats var för att den stämmer överens med 
vår syn på verkligheten som konstruerad där kunskap är tolkningsbar och inte har någon 
absolut sanning. Att vi valde att anlägga en abduktiv arbetsmetod i vår process ansåg vi till 
en början fungera bra men mer och mer mot slutet hade vi önskat en mer induktiv metod 
då vi kände att ju mer vi läste desto mer intressanta ämnen och synvinklar dök upp som vi 
ville haft med oss inför insamlingen av vår empiri.  
 
Då vi ville utforska enhetschefernas upplevelse, erfarenheter och tankar kring yrkesrollen 
ansågs intervjuer vara den metod vi skulle få ut bästa möjliga information från. 
Intervjuguiden vi utarbetade inför intervjuerna fungerade bra som riktlinje men frågornas 
följd anpassades efter hur samtalen flöt på. Den gav också möjlighet till att ställa 
följdfrågor. Det finns givetvis för- och nackdelar med alla metoder i vetenskapliga 
undersökningar. Denscombe (2016) beskriver på ett tydligt och konsekvent sätt för- och 
nackdelarna med intervjuer som empirisk insamlingsmetod. En av fördelarna han 
beskriver är att det till exempel går att producera data som är djup och rik på detaljer med 
hjälp av en väl utarbetad intervjuguide och utrymmet för följdfrågor som skapar en 
flexibilitet kring studiens inriktning samt möjligheten att få nya insikter utifrån den data 
som samlats in. Denna fördel upplevde vi fungerade bra. En annan fördel var användandet 
av surfplatta vid intervjuerna för ljudupptagning och därefter våra datorer för 
transkribering, detta upplevde vi smidigt och som lättarbetade hjälpmedel. Denscombe 
(2016) förklarar att det krävs ingen avancerad teknik eller programvara utan enbart en 
digital ljudinspelare vid genomförandet och en dator för transkribering. Nackdelar 
Denscombe (2016) tar upp med intervjuer är att det kan vara svårt att nå absolut sanning 
då det i vissa fall kan skilja sig mellan hur en människa uttrycker sig och hur den faktiskt 
agerar, samt att intervjuer är ett tidskrävande arbete dels under intervjuerna men även 
transkribering, kodning, tematisering och summeringen som inte kan utföras förrän data 
samlats in. Vi ansåg ändå att svaren vi fick under intervjuerna upplevdes som trovärdiga 
och riktiga, det faktum att vi fann återkommande teman i de olika intervjuerna tyder också 
på att fler upplevt eller hade erfarenhet av samma sak. Vi kan däremot hålla med om att 
transkriberingen är ett tidskrävande arbete.  
 
Med tanke på att uppsatsen var ett tidsbegränsat arbete ansågs åtta intervjuer vara en rimlig 
mängd dels för att samla in värdefull varierande empiri men även med tanke på möjligheten 
till att grundligt förbereda intervjuguiden samt att efter intervjuerna kunna ägna tid åt att 
hantera och analysera resultatet. Denscombe (2016) menar att flertalet av dagens 
intervjustudier väljer att göra många intervjuer med argumentet att ju mer empiri desto 
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mer kunskap går att finna men att studien istället blir tidskrävande med ett material som 
blir svårt att hantera.  
 
Då vi hade tillgång till enhetschefer inom hemtjänsten i en kommun utgjorde dem en 
lämplig urvalsram till ett subjektivt urval. Dock övervägde vi även att tillfråga enhetschefer 
från andra kommuner men kom fram till att inte göra det för att undvika det Denscombe 
(2016) kallar för snedvridning av urvalet då faktorer såsom krav och förväntningar i 
verksamheterna kan skilja sig åt på olika sätt mellan kommunerna. Det kunde dock varit 
en fördel med tanke på problematiken kring den interna konfidentialiteten i studien. Vi 
funderade även kring möjligheterna att göra en jämförande studie mellan enhetschefer i 
privat och offentlig hemtjänst eller en studie mellan enhetschefer på särskilt boende och 
hemtjänst men kom fram till att endast undersöka en verksamhet för att göra studien så 
konkret som möjligt. Det gjordes även övervägningar kring att ta in ett 
medarbetarperspektiv för att ta reda på hur medarbetare ser på enhetschefens roll samt 
deras krav och förväntningar men återigen tog vi beslutet om att avgränsa och det på grund 
av både tids- och utrymmesbrist i denna uppsats. Eftersom vi syftade till att ta reda på 
enhetschefernas egna tankar, upplevelser och erfarenheter ansågs det inte relevant att 
tillfråga någon annan profession än enhetscheferna själva därför gjordes denna 
avgränsning. 
 
Vi valde att planera vårt tillvägagångssätt för datainsamling utifrån Kvale & Brinkmanns 
(2014) sju stadier då vi ansåg att de på ett tydligt sätt beskrev samtliga moment vi behövde 
genomföra för att nå fram till ett resultat. Dessa stadier blev en vägvisare som underlättade 
för oss att hålla fokus på rätt saker i uppsatsen. Pilotintervjun som vi genomförde och som 
Denscombe (2016) beskriver som ett viktigt moment i alla datainsamlingsmetoder för att 
undersöka hur väl frågor eller enkäter fungerar i praktiken, var till bra hjälp inför de riktiga 
intervjuerna. Efter den ändrade vi om ordningsföljden samt formulerade om och ändrade 
vissa frågor, detta gjorde att vi kändes oss mer säkra på vår sak när vi väl gick ut och 
intervjuade. Att vi valde att båda medverka vid varje intervjutillfälle såg vi som en stor 
fördel då en av oss kunde ha fullt fokus på intervjupersonen medan den andra såg till att 
inspelningarna fungerade. Det var också bra att vara båda ur den synpunkt att vi var två 
att komma med följdfrågor, vilket vi såg minskade risken att något missades eller 
missförstods. En annan fördel med att medverka båda två var att vi efter varje intervju 
kunde sammanfatta våra intryck för att se om vi tolkat informanterna likt, detta för att 
stärka studiens trovärdighet. Vi upplevde inte att informanterna blev påverkade av att vi 
medverkade båda två snarare att samtalen blev mer avslappnade och fick ett naturligt flyt.  
 
Vi såg också det som en styrka i studien att medverka båda två vid intervjuerna eftersom 
vi då fick en gemensam bild av händelseförloppet under uppsatsens gång. Det gjorde även 
att vi båda redan vid intervjuerna startade analysprocessen kring det material vi samlade in. 
Efter transkriberingen valde vi att tematisera och koda en intervju på varsitt håll för att 
sedan återförenas och diskutera vad vi kommit fram till. Vi kom fram till att vi kodat 
relativt likt men att vi båda kunde bidra med lite olika synsätt i empirin vilket även öppnade 
upp för en bredare analysprocess. Kvale och Brinkmann (2014) menar att en noggrant 
utförd kodning gör att forskarna lär känna sitt material på ett djupare plan och kan skapa 



 

 22 

sig en tydligare överblick över arbetet. Vi upplevde att detta stämmer. Efter att ha arbetat 
växelvis med att koda och tematisera empirin upplevde vi tillslut en mättnad i materialet, i 
den mån det går att uppnå mättnad, för att sedan komma vidare till att summera 
alltsammans. Vi fann att vår empiri stämde väl överens med den tidigare forskning vi tagit 
del av och de teorier vi valt vilket gjorde att vi ibland upplevde att det blev en hel del 
upprepning.  
 
I denna uppsats valde vi att använda oss av begreppet tillförlitlighet istället för validitet och 
reliabilitet som Bryman (2018) beskriver som mer vanligt inom den kvantitativa 
forskningen där man mer ofta söker en absolut sanning. För att öka uppsatsens 
trovärdighet erbjöd vi informanterna att ta del av respektive transkribering något Bryman 
(2018) även kallar för respondentvalidering där informanterna hade möjlighet att bekräfta 
att vi uppfattat dem korrekt. Något vi reflekterat över så här i efterhand var att vi lovade 
att skicka ut transkriberingarna till informanterna innan vi funderat över konsekvenserna 
med detta. Vi hade vid det tillfället inte tagit ställning till hur vi skulle agera om någon av 
dem ville ändra eller utveckla sitt svar men ingen av de informanter som valde att ta del av 
transkriberingarna hade några anmärkningar vilket tyder på att vi troligtvis uppfattat dem 
korrekt. 
 
Genom att vi noga beskrivit uppsatsens processer har vi en förhoppning om att öka 
överförbarheten till andra liknande situationer.  Att vi redogjort så tydligt som möjligt 
genom hela arbetet vilka val vi gjort och hur vi gått tillväga för att därefter diskutera och 
resonera kring detta anser vi att vi tillgodoser pålitligheten i studien. Momentet med att vi 
tematiserade en intervju på varsitt håll kan också det ha stärkt pålitligheten i studien genom 
att vi oberoende av varandra kodade och analyserade och sedan kom fram till att vi kodat 
relativt likt. Under studiens gång var vi ständigt medvetna om våra egna värderingar och 
tidigare erfarenheter men försökte hela tiden att förhålla oss objektivt och ha ett 
reflekterande synsätt för att inte gå miste om nya aspekter eller sätt att se på saker och ting. 
Då syftet med den kvalitativa forskningen inte är att uppnå absolut sanning måste 
forskaren ha möjlighet att styrka och konfirmera att hen handlar i god tro och inte låter 
egna värderingar ta över (Bryman, 2018). Vi upplevde inga egentliga svårigheter med detta 
men då vi båda har tidigare arbetslivserfarenhet inom den offentliga sektorn är vi medvetna 
om att vi kan ha med oss omedvetna förutfattade meningar och värderingar.   
 
Innan, under och efter studien arbetade vi med att tillgodose och uppfylla 
Vetenskapsrådets etiska principer (u.å.) och riktlinjer för god forskningssed (2017). Det 
som varit svårast med denna studie har varit att vi inte helt kunde lova fullständig intern 
konfidentialitet för våra informanter då studien är utförd i en mindre kommun. Vi arbetade 
ständigt med att försöka upprätthålla konfidentialiteten genom att vi inte berättade för 
någon av respondenterna om de andra deltagarna samt att vi i uppsatsen kodat om en del 
uppgifter som varit utstickande eller avslöjande som kunde härledas till någon enskild 
individ. Detta blev en svaghet för studien men vi ansåg att det ändå inte skulle påverka 
studiens tillförlitlighet eller utgöra någon risk för informanterna. Som tidigare nämnts 
skulle det kanske varit en fördel att tillfråga enhetschefer i olika kommuner för att stärka 
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konfidentialiteten för den enskilde genom att vi istället valt ut ett fåtal informanter från två 
eller tre olika kommuner.  
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5. Resultat och Analys 
I följande resultat-och analysdel kommer vi att koppla den tidigare forskning vi presenterat 
i tidigare avsnitt samt de teorier vi valt att använda oss av med vår empiri för att uppfylla 
vårt syfte där vi vill ta reda på enhetschefers upplevelse kring sin yrkesroll samt besvara 
våra frågeställningar kring hur enhetscheferna beskriver sin roll, vilka krav och 
förväntningar de upplever, hur de hanterar dem och vad som motiverar dem i sitt dagliga 
arbete. Empirin består av material från intervjuer med sju kvinnliga enhetschefer i 
kommunal hemtjänst. Samtliga är mellan 30–65 år och dem har varierande erfarenhet av 
chefskap men en relativt samlad utbildningsbakgrund av akademiska utbildningar och 
ledarskapsutbildningar. Vi har genom vår analysprocess kommit fram till Enhetschefernas 
beskrivning av sin yrkesroll, Krav och förväntningar samt Arbetsmotivation som huvudteman vilka 
följs av ett antal underrubriker.  

5.1 Enhetschefernas beskrivning av sin yrkesroll  

Huvuddelen av enhetscheferna i vår studie uppger att deras roll är att leda och fördela 
arbetet, ansvara för arbetsmiljön samt att se till att hålla ekonomin i balans. Samtliga 
upplevs trivas väldigt bra på jobbet och vara engagerade och drivande. Arbetsmiljöverkets 
(2018) rapport visar liknande resultat genom att trots höga krav och emellanåt hög 
arbetsbelastning upplever cheferna sig ändå trivas och har en positiv syn på arbetet.  
 
Våra intervjupersoner upplevs positiva och att de kan fokusera på det de faktiskt kan 
påverka och släpper annat även om de inte håller med, följande citat beskriver hur de 
förhåller sig till politiska beslut;  

 
Där kan vi ändå inte påverka så det kan vi lika gärna släppa, för varför lägga en massa 
energi, tid och kraft på någonting som vi inte kan göra någonting åt. Istället ska vi 
jobba där det är grönt ljus tänker jag. (Stina) 

 
Med hjälp av Locus of control-teorin (Rotter, 1966) kan detta analyseras på ett sätt som 
att cheferna har en väl utvecklad intern kontroll i situationen genom att de har en klar bild 
över sin egen betydelse i att påverka arbetet. De använder sig av denna klara bild vilket i 
sin tur genererar en positiv syn på arbetet.   

5.1.1 Finnas till för medarbetarna, brukarna eller politiken 

En del lägger sin största vikt vid att förklara att de främst är till för medarbetarna medan 
några uttrycker att det är brukarna de finns till för först och främst. Någon uttrycker också 
att det är tillsammans med medarbetarna som hon finns till för brukarna. En av 
enhetscheferna uttrycker att hennes uppgift är att se till att det nämnden beslutat blir 
genomfört samt att förmedla uppåt om det är något som inte stämmer. Att förhålla sig till 
riktlinjer från politiken och organisationen beskriver samtliga mer eller mindre som att det 
ingår i deras jobb och att de gör det bästa av situationen de gånger de inte håller 
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med.  Följande citat sammanfattar och beskriver samtliga enhetschefers syn på situationen 
på ett bra sätt; 
 

Det får man ju vackert bara göra för det är ju min professionella roll jag får stiga in i 
för så är det ju alltid i arbetslivet, det spelar egentligen ingen roll vilken verksamhet 
man är i så är det någon annan som bestämt något. Då får man ställa sig bakom det 
vare sig man vill eller inte. (Stina) 

 
Det Stina beskriver med att träda in i den professionella rollen går i stil med Goffmans 
teori (2014) där han förklarar att vi träder in i olika roller vid olika situationer för att få ut 
det bästa av dem. Att huvuddelen av enhetscheferna ser på sitt uppdrag som att finnas för 
medarbetare och brukare och följa det som kommer uppifrån vare sig de tycker så eller 
inte är i likhet med vad Arbetsmiljöverkets rapport från 2018 visar där också cheferna i 
den studien förklarar att deras uppgift är att se till att allt fungerar för brukare och personal.  

5.1.2 En krävande roll med stor variation 

Några av enhetscheferna uppger att uppdraget som chef var mycket svårare och mer 
krävande än vad de först tänkt sig genom att det är många delar som ska fungera, till 
exempel att ha en ekonomi i balans, glada och friska medarbetare och samtidigt en god 
kvalité på vården. De uppger samtidigt att de fallit in i rollen och hittat sina vägar att 
hantera det. Synsättet har dock förändrats och en uppger att hon idag känner sig mer 
ödmjuk inför vad det innebär att vara chef än vad hon gjorde tidigare. Flera uppger att en 
stor utmaning ligger i att få tag i personal för att kunna driva verksamheten och att detta 
blir extra tufft inför sommarsemestern. De beskriver arbetet som ad-hoc där ingen dag är 
den andra lik och att arbetsuppgifterna är både stora och små, höga och låga. Samtliga 
uppger trivas med detta arbetssätt och en av dem uttrycker följande; 
 

Sen är det väldigt mycket vad ska man säg, ”ad-hoc”, det är dagligen, jag har en plan 
men det är väldigt sällan som den följs eller så, det är alltid något som händer. (Lisa) 

 
På vår följdfråga om hur hon känner inför det svarar hon så här; 
 

Nä men det ingår i jobbet. Är det något som man tycker är jobbigt då ska man inte 
jobba som chef. (Lisa) 

 
Att det sker extra mycket oförutsedda händelser i hemtjänsten och att det många gånger 
kan vara tufft ute hos brukarna beskriver en av enhetscheferna som har erfarenhet både 
som chef i hemtjänst och särskilt boende med följande citat; 
 

Det är tufft att vara ute i hemtjänst. Jag kan tänka mig att om du jämför med ett 
särskilt boende är det ungefär som en dansbana med lite mysig dans. Att vara chef i 
hemtjänsten kan ibland vara som en rockkonsert. Det händer saker hela tiden, de 
möter människor med psykisk ohälsa då måste jag finnas som en trygghet. De möter 
personer från högt till lågt och då är det viktigt att jag finns tillgänglig, så att de får en 
trygghet. (Ebba) 
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De beskriver också att det är speciellt med hemtjänsten då den ekonomi de har utgår ifrån 
de schablontimmar2 de får för varje brukare och att det är endast den tid de har att röra sig 
med. Därför finns det inte tid för medarbetarna att utföra kringuppgifter på samma sätt 
som på ett boende. Detta innebär att enhetschefen ofta blir den som servar med material. 
En av enhetscheferna beskriver anledningen till varför de utför dessa uppgifter så här; 
 

Nä men det kan ju vara som att köpa batteri, det kan ju egentligen en undersköterska 
åka och köpa för det är ju dem som behöver dem men jag har ju tiden på ett helt 
annat sätt än vad dem har för dem ska ju vara hos brukarna enligt mig och inte här 
hos mig. (Fia) 
 

Att våra intervjupersoner beskriver rollen som komplex med många olika delar som ska 
fungera tillsammans och att arbetet ofta blir ad-hoc men att de trivs med det även om det 
kan vara stressigt ibland visar också Arbetsmiljöverkets rapport från 2018. Också 
rapporten från Hjalmarson, Norman och Trydegård (2004) visar på att cheferna har många 
olika arbetsuppgifter. Det faktum att de hanterar detta med en positiv inställning tyder 
också det på vad Rotter (1966) menar är intern locus of control vilket han också menar ger 
en positiv syn på det som sker. Goffman (2014) beskriver i sin rollteori hur man som 
person kliver ut och in i olika roller och att de både kan beskrivas som backstage och on 
stage. Detta gör man enligt Goffman (2014) för att man ser att de olika situationerna kräver 
det och att man på så sätt vill få ut det bästa ur mötet. Genom hur enhetscheferna förklarar 
sitt arbete och dess olika roller med ett positivt förhållningssätt kan det tyckas som att de 
klarar att träda i och ur de olika rollerna utan problem. Detta kan dels förklaras fungera 
genom det stöd och de gemensamma värderingar som de uppger sig ha med sina kollegor. 
Karlssons rapport (2006) beskriver just detta med gemensamma värderingar på 
arbetsplatsen, hur det påverkar arbetet och dess resultat.  
 
De enhetschefer med längre erfarenhet uppger också att de sett en förändring i rollen över 
tid då det tidigare handlade mer om att vara ute i verksamheten medan det idag är mer 
administrativa uppgifter. De beskriver att anledningen till detta är dels att det inte finns 
administrativa stödfunktioner i den utsträckning som tidigare. I följande citat förklaras 
stödfunktionernas omfattning; 
 

Som chef i hemtjänsten har du väldigt lite stödfunktioner, du har ju väldigt lite 
assistenter mot en chef på ett äldreboende och jag har egentligen bara 
teamsamordnare som är min stödfunktion. (Ebba) 

De uppger också att de administrativa uppgifterna har ökat i form av fler olika datasystem 
som behöver granskas regelbundet, ibland dagligen. Även schemaläggningen för sina 
medarbetare som de själva utför var fjärde vecka uppges vara ett tidskrävande arbete.    
 

                                                        
2 Vår beskrivning av schablontimmar är det förutbestämda spann av tid som varje utförd insats 
beräknas ta.  
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Att det idag läggs mer administrativa arbetsuppgifter på cheferna visar också Karlssons 
studie (2006) där cheferna uttrycker att de utför många administrativa uppgifter som en 
assistent skulle kunna göra. De administrativa uppgifterna handlar likt de resultat vi 
kommit fram till i denna studie om schemaläggning och olika datasystem. 
 
De med längre erfarenhet uppger också att organisationen såg annorlunda ut förr i hur 
många led det är mellan dem och politiken, idag är det fler led och de har i och med detta 
inte längre någon direktkontakt med politiken. Nackdelen med detta uppger de kan vara 
att det blir mycket för deras chef att föra vidare och att information kan missas på vägen. 
Detta bekräftar även Wolmesjö (2005) i sin studie.  

5.1.3 Upplevelsen av ledarskapets betydelse i yrkesrollen 

Ledarskapet uppges av enhetscheferna vara en viktig del av rollen. När vi ställde frågan 
om hur enhetscheferna skulle beskriva sin ledarstil har vi kunnat sammanfatta de mest 
förekommande och viktigaste dragen hos dessa enhetschefer som närvarande, tillgänglig, 
lyhörd och tydlig. Några av dem beskriver att de vill vara närvarande dels för medarbetarnas 
skull för att kunna se medarbetarna och deras behov samt utvecklingsmöjligheter men 
också för att det gör att de upplever att det ger dem en känsla av kontroll över sina 
verksamheter. De uppger att de själva vill vara tillgängliga för sin personal samtidigt som 
de berättar att även deras medarbetare uttryckt att de anser att det är viktigt med en 
tillgänglig chef. Detta stämmer överens med det intervjupersonerna i Hjalmarson, Norman 
och Trydegård (2004) studie poängterar som allra viktigast; att ha ett tillgängligt ledarskap. 
Några av dem poängterar vikten av att man behöver vara lyhörd som chef för att kunna 
se behoven både hos medarbetarna och i verksamheten. En enhetschef berättar att hon 
vill vara en tydlig chef som visar vägen, som stöttar och finns till för sina medarbetare 
medan en annan även poängterar att det är viktigt att vara tydlig i sitt ledarskap för att 
undvika konflikter. Detta tyder på att enhetscheferna har en intern locus of control (Rotter, 
1966) då de tolkas förstå innebörden i sin roll som ledare och hur de kan påverka 
arbetsklimatet positivt. Det visar även att de har ett stort engagemang och eget driv att leda 
sina verksamheter framåt vilket rapporten från Arbetsmiljöverket (2018) visar att även 
cheferna i den studien har.  
 
Vi kan se ett tydligt mönster i att enhetscheferna vill arbeta tillsammans med medarbetarna 
för teamet. De ser sig som en del i gänget och att de behövs lika mycket som alla andra i 
verksamheten vilket Ebba och Stina berättar här nedan.  
 

Jag är ingenting utan mina medarbetare [...] det är väldigt mycket fokus på ledarskap 
men utan medarbetare som står med bägge fötterna på jorden så kommer jag 
ingenstans. (Ebba)  
 
Jag är väldigt mycket för teamet, att man ska vara ett team. Jag tycker inte att det ska 
vara att någon är chef som ska sitta på en högre stol utan jag tycker att man ska göra 
det bästa tillsammans. (Stina)  

 



 

 28 

Detta kan ses utifrån Goffmans (2014) beskrivning av vad ett teamframträdande är och 
dess betydelse, att enhetscheferna förstår att de tillsammans med medarbetarna bättre kan 
nå sina mål vilket också kan ses som hög intern locus of control (Rotter, 1966) då de ser 
att de kan påverka den positiva riktningen i arbetet med hjälp av att stärka teamet. En 
ytterligare aspekt som de tar upp utifrån betydelsen av att arbeta med teamet är att några 
av enhetscheferna nämner att de inte ser sig själva som chefer utan mer som en coachande 
ledare där de är som en del i gänget men att de inte ser någon svårighet med att vara tydliga 
eller till och med peka med hela handen om det skulle behövas. Vilket tyder på att de i sin 
yrkesverksamma roll behöver träda in i olika roller för att hantera olika aktörer och 
situationer (Goffman, 2014). Vilket även går i stil med det dilemma Wolmesjö (2005) 
nämner om att vara både chef och ledare. En av cheferna har valt att så ofta det är möjligt 
att lägga sin lunchrast tillsammans med sina medarbetare även om det ibland pratas en del 
jobb så tycker hon ändå att det är värt det för att hon värderar tiden med personalen högt 
dels för att det blir en trevlig stund men även för att bygga upp sociala relationer och 
förtroende. Ur Goffmans (2014) synvinkel skulle man kunna likna detta med det han kallar 
för rolldistans och att agera backstage där skådespelaren vill tona ner sin position till 
aktörer på en lägre nivå för att lättare interagera med dem och i ett mer avslappnat läge än 
vad det är på scen vilket även i detta fall tyder på att enhetschefen har en hög intern locus 
of control (Rotter, 1966) då hon inser att hon kan påverka den sociala gemenskapen som 
i sin tur påverkar verksamheten.  
 
Samtliga enhetschefer berättar att de uppskattar när medarbetare kommer med egna 
initiativ och att de arbetar för att göra medarbetarna mer delaktiga exempelvis genom att 
de arbetar fram rutiner i verksamheterna tillsammans med medarbetarna, vid rekrytering 
av nya medarbetare och att de gärna låter medarbetarna vara med och fatta de beslut där 
medarbetarna kan vara med och fatta beslut. De ser det som viktigt att man samarbetar i 
olika frågor. En av enhetscheferna ger ett bra exempel på detta:  
 

Jag tror mycket på ju mer ansvar, trygghet och riktning man har eller vet, desto mer 
ansvar tar man som medarbetare därför tycker jag att det är viktigt att delegera så att 
de ska kunna vara med och påverka vad det är de gör. (Lisa) 

 
Detta synsätt kan kopplas till arbetsmiljöverkets rapport (2018) som visar att cheferna har 
ledarskapsfokus och att det som de upplevde som mest positivt var att se medarbetarna 
utvecklas och ta plats i verksamheten. Enhetscheferna i vår studie visar att de har en 
förståelse kring betydelsen av sitt ledarskap och att göra medarbetarna mer delaktiga vilket 
även Socialstyrelsens rapport från 2003 visar. Även detta kan kopplas till teorin om locus 
of control (Rotter, 1966) där cheferna vill öka medarbetarnas känsla av intern locus of 
control. 
 
Det råder en relativt samlad syn bland enhetscheferna kring att deras beskrivning av sin 
ledarstil stämmer överens med den ambition de har om hur de vill vara som ledare men 
att de vissa dagar när de kommit hem funderat över varför de agerade si eller så. Lovisa 
berättar att vid oväntade eller obekväma situationer såsom att konfrontera en medarbetare 
eller när någon börjar “tjafsa” gäller det att inte tappa ansiktet. Hon menar att man tappar 
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väldigt mycket respekt med det och konfronterar därför sällan medarbetare inför andra 
medarbetare för att hon med det tappar sin position som chef men menar också att allt i 
grund och botten handlar om att ha en god ömsesidig relation och visa respekt för 
varandra. Detta kan förstås utifrån det Goffman (2014) kallar för encounters som sker i 
mötet med andra där skådespelaren vill upprätthålla sin auktoritet och makt genom att inte 
visa för sin publik vad som finns bakom masken. 

5.1.4 Tidsfördelning av arbetsuppgifter och den egna effektivitetens betydelse 

När vi undersöker våra intervjupersoners uppfattning och känsla av hur tidsfördelningen 
ser ut i deras arbetsuppgifter ges en samlad bild. De uppger att de har stor frihet att själva 
lägga upp och påverka sin arbetstid. Som ny och oerfaren kan det innebära att man inte får 
tiden att räcka till och att man ibland får jobba över men med ökad erfarenhet ökar 
effektiviteten och den egna strukturen på arbetet. De beskriver till exempel att det går 
fortare med tiden att utföra administrativa uppgifter och att man skapar sig olika verktyg 
för att strukturera upp arbetet. En person uppger till exempel att hon tillsammans med 
kollegor upprättat en gemensam halvårskalender som innehåller återkommande 
arbetsuppgifter såsom till exempel APT (arbetsplatsträff) och schemaläggning. Hon 
uttrycker att detta verktyg ger en bra framförhållning och underlättar i övrigt planering av 
arbetet. Samtliga uttrycker också att de hinner med vad de ska utan att det påverkar dem 
negativt, de har dock olika vägar att gå för att få tiden att räcka till. En uttrycker det till 
exempel så här; 
 

Det handlar mycket om vad man prioriterar och hur effektiv man är. Så jag tycker 
absolut att jag hinner med det jag ska. (Fia) 

 
Enhetschefernas positiva syn på hur de hanterar den begränsade tid de har tyder också 
detta på hög intern locus of control (Rotter, 1966). Vad som också är tydligt i 
intervjupersonernas svar är hur antalet medarbetare påverkar tidsfördelningen. Med fler 
medarbetare blir det inte bara svårare att vara en bra och närvarande ledare det blir också 
rent praktiskt svårt att få tiden att räcka till. I socialstyrelsens rapport från 2003 kom man 
fram till att det finns en magisk gräns för hur många medarbetare som är rimligt för en 
chef att ha och den siffran hamnade på 30 stycken. Intressant är att Arbetsmiljöverkets 
rapport från 2014 visar på att den mer mansdominerade tekniska förvaltningen ofta håller 
denna gräns eller till och med ligger under medan chefer inom hemtjänsten som domineras 
av kvinnor ofta ligger över gränsen. Detta har ingen egentlig bra förklaring enligt 
rapporten. Med dessa resultat ser det ju ut som att kvinnor både har större risk till ett 
stressigt arbete samt sämre förutsättningar till att vara en bra ledare. Idag har samtliga av 
våra intervjupersoner runt 30 medarbetare men de som tidigare haft fler vittnar om att 
denna reflektion stämmer. 
 
Samtliga uppger att en stor del av tiden läggs på administrativa uppgifter och en uttrycker 
särskilt att man många gånger upplever sig som en assistent istället för ledare. De uppger 
alla att de önskar mer tid till ledarskapet och någon uttrycker att hon också skulle vilja ha 
mer tid för att vara ute bland brukarna och till exempel kunna vara med mer i arbetet med 
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genomförandeplaner. En annan uttrycker att hon tillsammans med mer tid för ledarskapet 
också skulle vilja ha mer tid till att utveckla verksamheten i form av att prova nya praktiska 
tekniker samt att samverka mer med andra områden för att öka effektiviteten i till exempel 
medarbetarnas körrundor. Karlssons studie från 2006 förklarar också den att cheferna 
upplever att de ökade administrativa uppgifterna blir på bekostnad av tid för ledarskap och 
strategisk planering. En av cheferna beskriver tiden som ny chef med följande citat; 
 

Verkligheten kom ikapp som en käftsmäll kan man säga, ganska fort. Där jag insåg 
att det man läste i skolan alltså mycket organisationsteorier och ledarskapsteorier, hur 
man ska jobba framåt med grupper och gruppdynamik och sånt där det är ungefär 
det du har minst tid till. För det är kringarbetet kring verksamheten som tar mycket 
tid och det var ju något jag inte trodde. (Hanna) 

 
En stor del av arbetstiden går åt till att lägga schema då detta ska göras var fjärde vecka. 
En del uppger att de gärna delegerat ut denna uppgift om det funnits någon med kunskap 
och resurser att delegera ut till. Några uppger att de ändå vill ha kvar arbetsuppgiften då 
detta ger kontroll över den arbetsmiljö och ekonomi som dom är ansvarig över. Något 
som kan förstås utifrån det Berg, Barry och Chandlers (2008) presenterar i sin studie om 
att det ekonomiska ansvaret ger cheferna en känsla av kontroll. Uppfattningen är ändå att 
de inte ser schemaläggningen som en arbetsuppgift som påverkar dem negativt, en av 
intervjupersonerna uttrycker dock det så här; 
 

Nej jag tycker inte det är så roligt. Det är ungefär som att föda fram en elefant var 
fjärde vecka, haha. Men det är en arbetsuppgift. (Lovisa) 

5.2 Krav och förväntningar 

Till en början när vi ställde frågan kring vad det finns för krav i deras arbete upplevde vi 
att det fanns en viss svårighet hos enhetscheferna att skilja på vad som är krav och vad 
som är förväntningar men att det tillslut mynnade ut i att de främsta kraven i deras arbete 
är att hålla ekonomi i balans, upprätthålla en god arbetsmiljö för medarbetarna, ge 
förutsättningar till medarbetarna så att de kan leverera vård av god kvalité till brukarna 
samt uppfylla de mål som politiken sätter upp och följa de lagar de har att förhålla sig till. 
Dessa krav visar sig även cheferna i både Wolmesjös studie (2005) och Socialstyrelsens 
rapport (2006) uppge. Några av enhetscheferna upplever ibland att kraven kan vara lite 
otydliga samtidigt som de flesta upplever kraven som fullt rimliga. Fia skulle ibland vilja 
att det var högre krav från organisationen på rollen som chef när det gäller ekonomi: 
 

 Ja faktiskt av den enkla anledningen att jag tycker att det är ganska viktigt hur 
man spenderar sina skattepengar. (Fia) 

 
Vad gäller förväntningar uppger flera av enhetscheferna att de upplever förväntningar från 
flera olika håll. Dels från ledningen men även från medarbetarna, kollegor, brukare och 
anhöriga. Detta visar också Socialstyrelsens rapport från 2006 där cheferna också upplever 
liknande förväntningar från flera olika håll. En av enhetscheferna berättar att hon tycker 
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att det ibland kunde vara lite högre förväntningar på enhetscheferna uppifrån, detta 
beskriver hon bland annat med följande citat; 
 

Vi är ändå anställda som chefer. Vi är ju inte anställda för att bara lulla runt och tro 
att allting löser sig bara för man jobbar i kommunen. (Fia) 

 
Detta tyder på att man ser sitt eget ansvar i arbetet och kan också det kopplas till teorin 
om locus of control (Rotter, 1966). 

5.2.1 Upplevelsen kring krav och hur de hanteras  

Lovisa anser att kraven handlar för mycket om pengar och för lite om kvalité och 
brukarfokus. Det vi kan se i denna fråga är att enhetschefernas upplevelse av kraven 
faktiskt skiljer sig åt på lite olika sätt vilket inte Ekholm (2012) tar upp i sin studie utan där 
skilde det sig endast i hur de hanterade kraven och inte i hur de upplevde dem. Ekholm 
(2012) förklarar dock att skillnaderna berodde på individuella aspekter såsom ledarstil, 
tidigare erfarenhet och förmågan att leda och fördela arbetet. Vår tolkning av att 
enhetscheferna upplever kraven lite olika kan också ha att göra med individuella aspekter 
precis som Ekholm (2012) förklarar att det skiljer sig i hur de hanteras. 
 
Ett annat krav som upplevs är tidspress genom att en del saker ska levereras i tid. Lisa 
berättar om ett exempel med en enkät från socialstyrelsen som ska vara besvarad vid ett 
visst datum men förklarar det med att det ingår i uppdraget och att man har en viss frihet 
inom ramarna och Fia menar att “[...] bara man vet om att man ska göra det så hinner man 
ju med det” när hon pratar om att leverera saker vid en angiven tidpunkt. Att 
enhetscheferna upplever tidspress stämmer överens med Arbetsmiljöverkets rapport 
(2018) som också visar att chefer i äldreomsorgen arbetar under tidspress. Det faktum att 
enhetscheferna ändå anser att de kan hantera pressen genom att med den frihet de har i 
arbetet kunna lägga upp sin egen tid visar på hög intern locus of control (Rotter, 1966).  
 
Flera av enhetscheferna uttrycker att de högsta kraven ibland är de som dem sätter på sig 
själva.  

Jag tror faktiskt att de kraven som jag har på mig själv är de allra värsta. (Stina) 
 
Wolmesjös (2005) studie visar också på att cheferna hon undersökt ställer höga krav på sig 
själva och ökar då den ibland svåra sitsen de hamnar i med krav från ytterligare ett håll. 
Dock verkar det som att enhetscheferna inte ser några större problem med sina egna krav 
då de är fullt medvetna om dem och ständigt arbetar med dem.  
 
Det vi kan se är att enhetscheferna hanterar kraven på olika sätt men eftersom de flesta 
ändå tycker att kraven är rimliga så blir det många gånger inte aktuellt att prata om hur de 
hanteras. Dock får vi beskrivningar från några håll om hur de hanterar kraven. Till exempel 
följande citat; 
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Jag försöker göra mitt bästa och är det något jag inte kan så frågar jag efter hjälp av 
någon, exempelvis HR eller någon kollega. (Stina) 

 
Arbetsmiljöverkets rapport (2018) visar på stödets betydelse för att komma vidare vid svåra 
arbetsuppgifter. Ebba berättar att det ibland är svårt att leva upp till de krav på kompetens 
de skulle behöva ha på sommarvikarier och att attrahera folk till vård och omsorgsyrket. 
På frågan hur hon hanterar det svarar hon:  
 

Det är bara göra om och göra rätt. Då är det nästa sommar som gäller och att 
hela tiden prata väl och visa att vi är kompetenta i alla sammanhang, att vi har 
hög kompetens. (Ebba) 

 
Även detta visar på enhetschefernas interna locus of control (Rotter, 1966) där de själva 
kan ta initiativ att ta hjälp och att de ser sig ha makten att göra det bättre till nästa gång. 
Med hjälp av Goffmans rollteori (2014) kan man tydligt se att det Ebba beskriver med att 
göra om och göra rätt inför nästa sommar gör hon on stage men reflekterar och förbereder 
sig back stage genom att fundera över hur hon ska förhålla sig till kraven och agera utifrån 
dem.  

5.2.2 Upplevelsen av kontroll och dess betydelse i arbetet 

Diskussionen som tidigare nämnts kring att schemaläggning är ett tidskrävande arbete 
återkommer här då flera enhetschefer uppger att det ger dem en känsla av kontroll, främst 
över ekonomin som de är ytterst ansvariga över att hålla i balans men även arbetsmiljön. 
Vi noterar att samtliga enhetschefer har som rutin att varje morgon gå in och kolla av läget 
i de många system de arbetar med. De uppger att systemen ofta är bra och underlättar för 
både medarbetare och chef. Med systemen kan chefen också ha mer direkt kontroll över 
vad som händer ute i verksamheten. Till exempel vad det gäller HSL-signeringar3 (SFS 
2017:30, Hälso- och sjukvårdslagen) så kan man idag direkt se när något har missats till 
skillnad från förr då det gjordes på papperslistor och i och med detta kan man följa upp 
och rätta till misstag snabbare.  
 

För får man frågor och så från anhöriga så brukar de rulla in vid åtta, halv nio och då 
har jag koll på området så jag vet vad som har hänt. Då har jag lättare att svara på 
deras frågor. (Ebba)  

 
Detta visar på att hennes interna locus of control (Rotter, 1996) hjälper henne att ha 
kontroll i arbete. Sammantaget så är ändå enhetschefernas syn på de administrativa 
uppgifterna något som är bra då de ger en känsla av kontroll i arbetet. Det går i linje med 
vad Berg, Barry och Chandlers (2008) studie visar.    

                                                        
3 Insatser delegerade från sjukvårdspersonal som till exempel utdelning av läkemedel, 
narkotikaklassade preparat eller ordinerad träning signeras enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslag, 
2017:30). Konsekvenserna av en missad HSL-signering kan innebära oklarhet kring om brukaren har 
fått den delegerade insatsen utförd.  
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Flera av enhetscheferna beskriver att deras erfarenhet i arbetet skapar en trygghet i 
ledarskapet vilket gör att de ibland känner att de kan släppa lite på kontrollen. Ebba 
beskriver hur hon till en början hade svårt att hantera i vilken grad hon skulle vara 
tillgänglig för medarbetarna utanför arbetstid men berättar att hon med tiden fått lära sig 
att hantera det och valt att vara ganska strikt. Om detta analyseras med hjälp av Goffmans 
(2014) rollteori så kan det ses som att hon skapat en form av trygghet i att träda i och ur 
olika roller genom att både befinna sig på scenen och bakom scenen. 
   
Samtliga enhetschefer ansvarar för ca 30 medarbetare. Vilket också är Socialstyrelsens 
(2003) rekommendationer för antalet medarbetare att ha ansvaret för. En av 
enhetscheferna som upplevt en tid med ansvar över många fler medarbetare beskriver 
skillnaden så här:  
 

Det är ungefär som att tänka sig att du går från svartvit-TV till färg-TV. Du ser 
nyanserna mycket tydligare och du kan vara fokuserad och skärpt på ett annat sätt [...] 
men du måste fortfarande för att vara genuin som chef måste du komma ihåg alla 
medarbetares namn oavsett antal, annars är du dissad vid fotknölarna. (Ebba) 

 
Detta tyder på att det nu finns en kontroll i ledarskapet och att det är viktigt med ett 
närvarande och tillgänglig ledarskap i enlighet med vad Hjalmarson, Norman och 
Trydegård (2004) kommit fram till. Samt att de förändringar som skett kring rollen även 
bidragit med positiva aspekter.  
 
Det råder delade meningar kring om man vill delegera ut arbetsuppgifter eller inte då några 
uttrycker att de gärna hade delegerat mer om det funnits någon att delegera till medan 
andra gärna gör mycket själva. Flera uppger att med fler stödfunktioner skulle också 
kontrollbehovet minska.  

5.2.3 Upplevelsen av stöd och dess betydelse i arbetet 

Enhetscheferna beskriver att de saknar i flera fall stödfunktioner kring det administrativa 
arbetet, främst schemaläggning. Trots att de känner att de administrativa arbetsuppgifterna 
ger kontroll i arbetet uppger ändå flera av dem att de gärna skulle delegerat ut uppgifterna 
om det fanns resurser till att ha kompetent personal med tid för detta. Följande citat 
beskriver detta; 
 

Organisationen är så otroligt slimmad. De finns inte personer att delegera till, hade 
det funnits hade man gjort det. (Lovisa) 

 
Hjalmarson, Norman och Trydegård (2004) visar att tillräckliga stödfunktion är en viktig 
förutsättning för chefer att klara sitt uppdrag.  
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En enhetschef upplever att det inte läggs lika mycket resurser på omsorgsyrken som på 
tekniska förvaltningar där det arbetar fler män. Detta går i stil med vad Arbetsmiljöverkets 
rapport (2014) visar. 
  
Enhetscheferna berättar att de varannan vecka har ett enhetschefsmöte där de träffar sina 
kollegor och sin chef. Stina uttrycker att detta möte är väldigt förlåtande; 
 

Man kan liksom blotta strupen om det är något som man inte vet och det är 
ingen som suckar, utan vi hjälps åt. (Stina) 

 
Utifrån Goffmans rollteori (2014) kan detta ses som att man med hjälp av ett 
teamframträdande backstage får hjälp med att stärkas on stage. Även Karlssons studie 
(2006) visar att en gemensam syn på arbetet stärker de sociala relationerna i arbetet. 
 
Flera av enhetscheferna uppger att det främsta stödet de har är från kollegorna till exempel 
om man kommer in som ny kan det vara svårt att veta hur arbetsuppgifter ska utföras då 
det från organisationens håll kan vara otydligt men här stöttar kollegorna varandra. Vilket 
utifrån Karasek och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd-modell kan tolkas som ett starkt 
emotionellt stöd mellan kollegorna men svagare instrumentellt stöd vid vissa 
administrativa arbetsuppgifter. 

5.2.4 Upplevelsen av egna och andras förväntningar och hur de hanteras 

Flera av enhetscheferna berättar att deras medarbetare har förväntningar på dem som 
chefer att de till exempel ska serva dem med material, ge snabba svar och lösningar och de 
vill gärna att det alltid ska finnas bilar till alla på morgonen. Detta hanterar de genom att 
vara tydliga och förklara för medarbetarna hur läget ligger till. Samtidigt som 
enhetscheferna i sin tur har förväntningar på sina medarbetare att de sköter sitt jobb och 
levererar en god vårdkvalité till brukarna.  
 

Det är klart att man har förväntningar. Jag har jättemycket förväntningar på mina 
medarbetare och de har förväntningar på mig. (Lisa) 

 
Förväntningarna kan ses kopplade till de olika roller man befinner sig i arbetslivet genom 
Goffmans rollteori (2014). 
 
Några av enhetscheferna nämner att likt de höga krav de har på sig själva har de också 
höga förväntningar på sig i att de vill leverera i sitt uppdrag. En av dem nämner också att 
hon ofta förstorar upp saker till exempel inför APT då hon tror och förväntar sig att hon 
ska bli kritiserad. Därför förbereder hon sig ordentligt inför detta. Hon kan här ses 
förbereda sig bakom scenen för sitt framträdande på scenen (Goffman, 2014).  
 
På vår fråga om hur enhetscheferna upplever det att vara chef och kvinna får vi lite olika 
svar. Några svarar att de inte upplever det som något problem alls eller att de inte har 
reflekterat kring det då de menar att de arbetar i en kvinnodominerad bransch. En uttrycker 
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dock att hon upplever att det inte är okej att ta lika mycket plats som kvinna vid möten. 
Detta kan analyseras med hjälp av Goffmans (2014) begrepp fasaden och dess manner som 
innebär hur man uppför sig i mötet. Som kvinna förväntas man ha ett visst uppförande. 
Goffman beskriver kön som en form av fasad och kön medför förväntningar. En 
enhetschef beskriver att klädsel hos kvinnor kan påverka hur man blir uppfattad som chef. 
Hon menar att det förväntas att man inte ska vara för överklädd men inte heller för 
nerklädd när man kommer till jobbet. 
 

Jag ska ha en viss stil annars blir man inte alltid tagen på allvar som kvinna. (Ebba) 
 
Hon menar att män inte blir bedömda på samma sätt utan de kan komma in på ett möte i 
en vanlig t-shirt medan kvinnor förväntas ha en viss klädstil.  
 

Man blir bedömd på ett annat sätt ja! Inte alltid för kompetensen utan ibland är det 
för det yttre. Jag hade hoppats att man kunde svara annorlunda 2019. (Ebba) 

 
Goffman (2014) beskriver klädseln som en del av rekvisitan i sin rollteori. Vår tolkning blir 
att klädseln för kvinnor spelare en större roll än hos män och att kvinnor mer ofta blir 
bedömda utifrån deras uppträdande.  
 
Sammanfattningsvis om vi sammanfattar kraven, förväntningarna och stödet hos 
enhetscheferna med hjälp av Karaseks och Theorells (1990) krav-kontroll-stöd-modell så 
kan vi se att i stora drag befinner de sig högt på kontrollskalan samt relativt lågt på 
kravskalan, vilket skulle innebära att de ligger och pendlar mellan ett aktivt och avspänt 
läge. Detta visar teorin är det mest gynnsamma. Däremot kan vi se att upplevelsen är att 
det brister i det instrumentella stödet vilket innebär att stödets ytterligare dimension i 
modellen inte ligger lika positivt och på sätt gör att enhetschefernas arbetsmiljö påverkas. 

5.3 Arbetsmotivation 

Samtliga enhetschefer beskriver att de trivs med arbetet och flera av dem förklarar till och 
med att de brinner för det. Maja beskriver sin arbetsglädje så här; 
 

Det är jättejätteroligt! Jag älskar mitt jobb! Jag har aldrig en enda dag tänkt att nej men 
jag skiter i detta. Det är det roligaste man kan göra. Jag lovar! Fast det kan vara 
fruktansvärt ibland (skratt) så är det jätteroligt. Det är inte att jag ska få pengarna utan 
det är liksom jobbet i sig. (Maja) 

 
Detta visar på ett bra utgångsläge i att känna arbetsmotivation om vi väljer att analysera 
utifrån Herzbergs tvåfaktorteori där själva arbetet i sig är en av motivationsfaktorerna 
(Herzberg, 1993). Även tidigare forskning visar att arbetsintresse är viktigt för 
motivationen (Björklund, 2001). En del förklarar att varför de trivs med jobbet beror på 
själva hemtjänsten med dess verksamhet medan andra menar att det är personaldelen som 
de brinner för. 
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5.3.1 Upplevelsen av ett meningsfullt arbete  

Flera uttrycker att de känner sig motiverade av att de finner en meningsfullhet i arbetet 
och att de får detta bekräftat genom till exempel hembesök där de får höra att personalen 
gör skillnad i brukarnas liv. Ebba uttrycker sig så här när vi frågar henne vad det är som 
motiverar henne i arbetet; 
 

Motivation… Att få göra skillnad för dem som vi faktiskt är till för. Att möta de här 
personerna bland brukarna dem gångerna man gör hembesök och man får höra att 
man faktiskt gjort skillnad för den här personen att kunna vara hemma lite till eller få 
uppleva den här önskningen om att man får dö hemma eller nått sånt där, det är ju 
att jag liksom har lyckats då med att bemanna personal ända in i det sista, det är 
motivation! […] Sen att se att medarbetarna trivs och växer i sitt uppdrag det är väl 
också något som är meningsfullt för mig att se personalen växa. (Ebba) 

 
De känner också meningsfullhet när de ser medarbetarna växa i sitt uppdrag och trivas i 
arbetet. Lisa uttrycker detta på följande sätt; 
 

Jag blir otroligt motiverad av att se mina medarbetare ta egna initiativ och testa saker. 
Det ger en otrolig energi och motivation. (Lisa) 

 
Prestation är en av Herzbergs (1993) hygienfaktorer och detta kan kopplas till Björklunds 
(2001) forskning som visar att prestation i form av mening i arbetet är en viktig ingrediens 
till arbetsmotivation.  

5.3.2 Upplevelsen av kontroll och ansvar i arbetet  

Att arbeta mycket med administrativa uppgifter kan upplevas negativt för motivationen 
hos en del av enhetscheferna oftast då för att de får för lite tid till ledarskapet som de skulle 
vilja ha mer tid till. Någon vänder dock på det och ser att de administrativa uppgifterna 
ofta ger en ökad kontroll i arbetet vilket också ökar motivationen, hon förklarar det så här; 
 

Nä jag gör det bara. Man kan se på administration som något som är jättetråkigt men 
de administrativa uppgifterna jag oftast har handlar ju faktiskt om att jag ska ha mer 
kunskap om mina medarbetare och vad de har gjort ute. (Ebba) 

 
Jönssons (2005) studie visar på att för mycket administrativa uppgifter och att man har för 
lite tid till sina medarbetare ökar missnöjet och minskar motivationen även detta bekräftas 
av tidigare forskning. Ebba ser ju positivt på det ur den synvinkeln att de administrativa 
uppgifterna ger kontroll över verksamheten. Att ha kontroll över arbetet visar både 
Jönssons (2005) och Björklunds (2001) studier vara viktiga för motivationen. Herzbergs 
(1993) teori har ansvar som en av motivationsfaktorerna och att ha kontroll kan ju ses 
innebära en viktig del i att ha ansvar. 
 
Enhetscheferna anser sig ha stor frihet i sitt arbete vilket kan ses som ett slags 
självledarskap i form av eget ansvar och möjlighet att påverka sin situation. Detta menar 
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Herzberg (1993) är en viktig del i att få igång den egna generatorn som genererar 
arbetsmotivation. Friheten beskriver Lisa i följande citat;  
 

Som chef i hemtjänsten har du ju ett uppdrag och en frihet inom ramarna. Det är 
vissa uppgifter som ska göras men när jag ska utföra dem kan jag oftast själv 
bestämma. (Lisa) 

5.3.3 Upplevelsen av Vi-känsla, gemensamma mål och bekräftelse 

Enhetscheferna pratar också en hel del om att de finner motivation genom att vara en i 
gänget. Ett par uttrycker också att gemensamma mål med, och stöd från både kollegor och 
medarbetare ökar motivationen. Fia uttrycker sig så här kring detta ämne; 
 

Jag motiveras av att gå hit varje dag, vi är som ett gäng, både medarbetare och kollegor 
som stöttar varandra. (Fia) 

 
Jönssons (2005) studie visar att goda relationer samt gemensamma mål är viktiga, även 
Herzbergs (1993) hygienfaktorer stödjer detta. Resultatet som visar att flera enhetschefer 
uppger att stödet från kollegor ökar motivationen är i samklang med Jungert et. al (2013) 
studie som också visar att det horisontella stödet är viktigt för motivationen. 
 
Någon uttrycker att det känns viktigt att bli bekräftad och erkänd av sin chef. Detta 
bekräftar Herzbergs hygienfaktor, bekräftelse (Herzberg 1993). När vi ställer frågan om 
högre lön skulle öka motivationen svarar samtliga direkt nej men vid lite närmare 
eftertanke känner ändå två av dem att lönen har betydelse. En av dem uttrycker att hon 
skulle känna sig mindre motiverad om den årliga löneökningen skulle utebli eller vara 
väldigt låg, hon börjar diskutera det med sig själv i följande citat;  

Det är klart att när man ska få sin löneökning varje år och få motivationen till varför 
man får just det eller si eller så, det är klart det motiverar en det ska jag ju säga. (Fia) 

När hon sedan resonerat ett tag kommer hon själv fram till att det inte handlar om 
pengarna i sig utan om den bekräftelse de handlar om. Den andra enhetschefen uttrycker 
att högre lön skulle göra att hon nog skulle klara att prestera lite mer vid jobbiga 
arbetsmoment. Detta kan bekräfta Herzbergs (1993) teori om att lön inte direkt påverkar 
motivationen men att det i många fall kan vara uttryck av en bekräftelse och då får det en 
annan innebörd vilket då blir en motivationsfaktor. Att en av dem uttrycker att de kanske 
skulle kunna prestera mer är något Herzberg (1993) själv diskuterar men beskriver att det 
inte handlar om en inre motivation och att det inte håller i längden. 

5.4 Summering av studiens resultat 
De centrala resultat vi kommit fram till i denna studie är att enhetscheferna upplevs 
positiva och att trivseln på jobbet är hög. Arbetsuppgifterna är mycket varierande med allt 
från medarbetarsamtal till att åka och köpa batterier. En stor del av arbetsuppgifterna läggs 
på administrativa uppgifter och detta upplevs bli på bekostnad av ledarskap och 
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verksamhetsutveckling. De önskar avlastning i form utav stödfunktioner i det 
administrativa arbetet, främst vid schemaläggning. Trots högt tempo, krav och 
förväntningar från flera olika håll upplever cheferna överlag att de inte är orimliga. Vad 
gäller förväntningar har det dock dykt upp en del intressanta genusaspekter vad gäller till 
exempel förväntad klädsel hos kvinnliga chefer. Slutligen är vår tolkning att enhetscheferna 
har hög arbetsmotivation och att det beror främst på att de känner att de har ett 
meningsfullt arbete.   
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6.Slutdiskussion 
Avslutningsvis kommer vi att diskutera de centrala resultaten i studien som presenterats 
ovan vilka även svarade upp till vårt syfte och de frågeställningar vi formulerat. Vi vill även 
diskutera resultatet i förhållande till den tidigare kunskap vi presenterat. Slutligen diskuterar 
vi huruvida resultatet kan bidra till forskning inom socialt arbete och ger förslag på 
områden att forska vidare på.  

6.1 Yrkesrollen 

Vårt syfte att undersöka enhetschefernas upplevelse av sin roll finner vi att vi har fått 
besvarad. Den stämmer även överens med tidigare forskning som till exempel det 
Hjalmarson, Norman och Trydegård (2004) samt Arbetsmiljöverkets projektrapport 
(2018) tar upp om att det är en komplex roll. En stor anledning till att rollen är komplex 
ser vi kan bero på att de är chefer inom sociala verksamheter vilket kan innebära fler 
oförutsedda händelser då arbetet med människor är svårt att förutsäga. En annan 
anledning till den komplexa rollen med många olika arbetsuppgifter är intressant att 
analysera ur ett genusperspektiv då de sociala verksamheterna ofta är kvinnodominerade. 
Arbetsmiljöverkets (2014) rapport visar på liknande resultat genom att chefer i 
kvinnodominerade yrken ofta har fler medarbetare, mer pressad arbetssituation och 
mindre resurser vilket vi ser skulle kunna bero på att kvinnor överlag förväntas klara av 
och acceptera att ha fler bollar i luften samtidigt. Intressant har varit att analysera 
upplevelsen av yrkesrollen med hjälp av de teorier vi valt att använda oss av genom att vi 
på så sätt utökat vårt och studiens perspektiv på deras upplevelse samt utvecklat möjliga 
förklaringar på deras agerande. Dessa kopplingar kan bidra till perspektiv i forskningen 
kring arbetsmiljön bland chefer i det socialt arbetes praktik. 

6.2 Krav och förväntningar 

Vidare har våra frågeställningar som berört vilka krav och förväntningar som finns i rollen 
som enhetschef och hur de hanterar dessa besvarats. Även detta stämmer i stora drag 
överens med tidigare forskning, till exempel det faktum att kraven främst kommer från 
politiken genom att de främst ska vara effektiva och hålla ekonomin i balans (Wolmesjö 
2005; Socialstyrelsen 2006). Att vår studie visar på att krav och förväntningar överlag inte 
upplevs som orimliga tolkar vi kan bero på chefernas positiva syn på arbetet och de goda 
relationer med kollegor och medarbetare som finns. Detta skulle kunna göra att det blir 
lättare för enhetscheferna att hantera sin arbetssituation. Det har funnits vissa punkter som 
vid första anblick avvikit men som vi sedan ändå kunnat relatera till tidigare forskning 
genom att vi analyserat det utifrån olika perspektiv som till exempel Ekholms (2012) studie 
som säger att kraven upplevdes likt hos cheferna men hanterades olika på grund av 
personlighet. Vår empiri visade även att upplevelsen av kraven skilde sig åt vilket vi anser 
också kan ha med person att göra. Att analysera dessa upplevelser utifrån krav-kontroll-
stödmodellen (Karasek & Theorell, 1990) gjorde att vi fick en tydlig sammanfattande bild 
av deras situation och kunde urskilja upplevda brister på ett mer övergripligt sätt. De brister 
i form av stöd, framförallt instrumentellt stöd, som cheferna visade sig uppleva hade varit 
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intressant att fortsätta undersöka. Vidare studier kring stödfunktioner och hur de upplevs 
hade kunnat presenteras och användas av studerad kommun i deras utvecklingsarbete 
kring chefers arbetsmiljö. Även för andra kommuner skulle ett sådant material kunna bli 
användbart. I nuvarande studie är dock materialet kring upplevelsen av stödfunktionerna 
för tunt och behöver utvecklas för ett sådant användningsområde. Upplevelsen skulle även 
behöva kompletteras med en undersökning kring vilka stödfunktioner som faktiskt finns 
och hur de fungerar rent praktiskt. Att förbättra arbetsmiljön i det sociala arbetets praktik 
anser vi skulle kunna höja statusen för dessa yrken.  
 
Den ytterligare aspekt som framkom kring ämnet förväntningar är de förväntningar som 
kan upplevas på kön, detta diskuterar vi nedan. 

6.2.1 Genus 

Det faktum att samtliga enhetschefer i denna grupp var kvinnor speglar verkligheten i 
vården av äldre enligt Piuva, Storm, Olsson och Karlsson (2012). De menar dock inte att 
denna dominans skulle vara negativ eller göra arbetsklimatet “kvinnligt” som de påpekar 
att media ofta vill uttrycka det. Denna uppfattning delar även vi gällande den grupp vi 
studerat. Olikheterna vi uppfattade ser vi styrkt av att samtliga var kvinnor berodde på 
skillnad av person snarare än att de hade med kön att göra. Däremot de förväntningar som 
upplevs på att vara kvinna och chef anser vi kan påverka arbetsklimatet negativt. Wahl, 
Holgersson, Höök och Linghag (2011) beskriver att förväntningar på kön är kulturellt 
betingat och förs vidare i organisationskulturen. De beskriver vidare att något som anses 
normalt för ett kön kan anses onormalt för ett annat. Detta är precis vad som framkommit 
vid våra intervjuer där en av enhetscheferna upplever att klädseln har större betydelse för 
en kvinnlig chef. Det en annan enhetschef uttrycker med att man förväntas ta mindre plats 
som kvinna kan också ses ligga i organisationskulturen. Vi tänker att genom att 
uppmärksamma detta och medvetandegöra problemet kan man arbeta fram en förändring 
i kulturen. En förändring vi anser är mycket viktig. Fler forskningsresultat kring genus i 
socialt arbete och vad det innebär i arbetsbelastning och förväntningar anser vi skulle öka 
motivationen till förändringsarbete vad gäller denna fråga.  

6.3 Motivation 

Vad det gäller vår frågeställning rörande vad som motiverar enhetscheferna i det dagliga 
arbetet anser vi har fått besvarad. Vår empiri visade sig ha en träffande likhet med 
Herzbergs tvåfaktorsteori (1993) där vi kunde se att det även här fanns en uppdelning av 
hur faktorerna påverkar motivationen. Det var intressant att se att trots att rollen beskrivs 
som komplex och många gånger svår att uppfylla var samtliga enhetschefer mycket positivt 
inställda till sitt arbete. Att den främsta anledningen till den höga motivationen kom av 
känslan av ett meningsfullt arbete ser vi kan ha att göra med betydelsen av att hjälpa andra 
människor. Vid intervjuerna kom frågan kring motivation att ta förhållandevis liten plats 
något vi inte var helt förberedda på. Vi hade till en början tänkt att detta skulle bli en stor 
del av studien. Anledningen till att frågan inte tog så stor plats ser vi skulle kunna bero på 
dels att vi valde att ha frågorna väldigt öppna i form av: vad är motivation för dig, vad 
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motiverar kontra motiverar inte dig i ditt arbete. Många gånger fick vi här väldigt enkla och 
inte så djupgående svar. I efterhand ser vi att vi hade behövt mer exempel på faktorer att 
diskutera kring. Ibland under intervjuerna ville en del ha förslag men eftersom vi ville ha 
samma förutsättningar i alla intervjuer valde vi att inte utveckla frågorna då det skulle 
kunna styra svaren på ett ojämnt sätt. Med anledning av detta blev motivationsdelen i 
resultat- och analyskapitlet relativt liten. Vi kanske till och med skulle valt bort hela 
motivationsfrågeställningen och lagt mer fokus på yrkesrollen, kraven och förväntningarna 
vilket hade kunnat ge utrymme för en mer djupgående och avgränsad studie.  

6.4 Styrkor och svagheter med studien 

Styrkorna med studien anser vi är att vi på ett bra sätt möjliggör för andra att avgöra om 
resultatet är överförbart i deras arbetsgrupp eller organisation genom att vi tydligt beskriver 
våra val och genom hela studien förklarar hur vi gått tillväga. Den främsta svagheten med 
studien är svårigheten med den interna konfidentialiteten vilket har medfört att vi fått välja 
bort en del intressant material samt att vi inte kunnat garantera intervjupersonerna 
fullständig konfidentialitet. Vi har gjort vad vi har kunnat för att försöka uppnå 
konfidentialitet men den brast redan vid uppstarten då våra intervjupersoner pratat med 
varandra och på så sätt redan hade viss koll på vilka som skulle medverka. Detta ser vi 
dock endast påverkat konfidentialiteten dem emellan och inte studiens resultat eftersom vi 
tolkar att empirin de delat med sig av inte påverkats av deras kännedom om varandras 
medverkan. 
 
Det resultat vi kommit fram till i denna studie kan av våra intervjupersoner och även andra 
i samma situation användas för att få en djupare förståelse och insyn i sin yrkesroll och 
arbetsmiljö. Vidare fyller den en funktion i forskningen kring arbetsmiljön hos chefer i 
socialt arbete då den uppmärksammar upplevda brister och ger upplysning om områden 
att forska vidare i. Även genusfrågan och det en del chefer beskriver att de upplever på 
grund av att de är kvinnor kan bidra till forskningen genom att ge upplysning om vilka 
upplevelser som finns kring att vara kvinna och chef. Detta är bra för alla att ta del av 
tänker vi för att på så vis bli uppmärksam på sina egna attityder och vad man för vidare. 
Det kan också förhoppningsvis bidra med att väcka intresse för vidare forskning som i sin 
tur kan leda till förändrade attityder i organisationer och samhälle. 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Vårt förslag på vidare forskning handlar främst om genusfrågan i form av de förväntningar 
som finns på kvinnliga chefer men även förutsättningarna i form av bristande resurser och 
hög arbetsbelastning som visar sig förekomma mer ofta i kvinnodominerade yrken. Att 
studera denna fråga både ur ett djupare och vidare perspektiv skulle bidra till att förbättra 
arbetsmiljön som skulle kunna leda till högre status i yrket men även i arbetet med att 
förändra den patriarkala organisationskulturen som råder.  

Ett annat förslag på vidare forskning är stödfunktionernas betydelse för chefer i det sociala 
arbetet. Att undersöka vilka stödfunktioner som faktiskt finns, hur de används och hur de 
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upplevs skulle vara ett intressant område att forska vidare på. Detta skulle kunna bidra till 
att förbättra arbetsmiljön men även effektiviteten samt vara till hjälp för att ta tillvara på 
kompetensen på bästa möjliga sätt i organisationen.  
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Bilaga A : Informationsbrev 

Hej! 
Vi heter Jenny Tilson och Rebecca Lorentzon och vi läser sista terminen på programmet Organisering och 
ledning av arbete och välfärd, med inriktning socialt arbete vid Högskolan i Halmstad. Det har nu blivit dags 
för oss att genomföra ett vetenskapligt arbete i form av en kandidatuppsats. Vi tänker använda oss av en 
kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer som empirisk insamlingsmetod. Syftet med studien som har 
arbetsnamnet “Rollen, kraven, motivationen - enhetschefers egen upplevelse” är att identifiera vad som motiverar 
enhetschefer inom äldreomsorgen samt att undersöka hur de ser på sin roll.  
 
Vi har fördjupat oss i forskning och litteratur kring arbetsmotivation samt rollen som mellanchef i 
äldreomsorgen. Vi skulle nu gärna vilja höra dina tankar och erfarenheter kring ämnet, då du uppfyller 
kriteriet ”enhetschef i äldreomsorgen” blir din erfarenhet värdefull för oss. Intervjun beräknas ta mellan 45–
60 minuter och vi hoppas att du har möjlighet att delta. Vi kommer givetvis ut till din arbetsplats eller den 
plats du tycker passar bäst.  
 
Vid genomförandet av studien kommer vi att beakta Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilka i 
korthet innebär att deltagandet i undersökningen är frivilligt och att du kan avbryta din medverkan när som 
helst utan närmare förklaring. Det innebär också att i den färdigställda uppsatsen kommer din integritet att 
skyddas genom att du avidentifieras. Under arbetets gång kommer dina svar behandlas på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan få tillgång till dem. Intervjun kommer att spelas in och det hjälpmedel vi har valt är en 
surfplatta. Surfplattan har kodlås och obehöriga kan ej få tillgång till den. Det inspelade materialet kommer 
sedan att transkriberas, analyseras och användas som empiriskt material i uppsatsen. Fiktiva namn kommer 
att användas i transkriberingen och uppgifter som är personliga kommer att ändras för att undvika 
identifiering av dig som person. Det inspelade materialet kommer avlyssnas av oss och eventuellt vår 
handledare samt examinator. Allt insamlat material kommer efter godkänd bedömning att raderas. Resultatet 
av studien kommer sedan att publiceras i Diva som är en offentlig databas på Högskolan i Halmstad. 
 
Vid frågor, kontakta gärna oss på e-postadress eller telefon:  
jentil16@.....070-xxx  eller 
rebsel16@.....  070-xxx 
 
Vår handledare är Mia Jormfeldt:  
mia.jormfeldt@hh.se telefon nr: 035-xxx 
 
Vi kommer inom kort att höra av oss med förhoppning om att vi kan boka en tid. 
 
Tack på förhand!  
Med vänliga hälsningar 
Jenny Tilson & Rebecca Lorentzon 
 

 

  



 

 

Bilaga B : Samtyckesblankett 

Jag samtycker till att medverka i studien “Rollen, kraven, motivationen - enhetschefers egen upplevelse”, jag har via 
tidigare informationsbrev tagit del av information kring studiens syfte. Jag har också informerats om att mitt 
deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan negativa följder. De 
personliga uppgifter som framkommer under intervjun kommer inte att föras vidare på så vis att det kan 
kopplas till mig och mitt namn kommer inte att finnas med i det slutgiltiga materialet, utan jag kommer att 
avidentifieras. Den information som jag lämnar kommer endast att användas i denna kandidatuppsats och 
jag är medveten om att den kommer att granskas och examineras av handledare och examinator samt 
publiceras i DIVA som är en offentlig databas på Högskolan i Halmstad.  
 
 
___________________________                              ___________________________ 
Informant                                                                              Ort och datum 
 
 
 
___________________________ 
Namnförtydligande 
 
 
 
 

___________________________                              ___________________________ 
Studenter                                                                                Ort och datum 
 

___________________________               
Namnförtydligande 
 

 



 

 

Bilaga C : Intervjuguide 

Informera om  
Syftet med studien 
Samtycke och samtyckesblankett 
Du kan avbryta, avsluta eller hoppa av när man vill 
Dina personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt 
Vi kommer att spela in intervjun därför att sedan kunna transkribera materialet.  
 
Bakgrund 
Hur gammal är du? 
Vilken utbildning har du? 
Vad har du arbetat med tidigare? 
Har du varit chef tidigare? Var och hur länge i så fall? 
Hur länge har du arbetat i organisationen? 
Hur länge har du arbetat som chef i organisationen? 
Hur många medarbetare har du ansvar över?  
Varför har du valt att arbeta som chef?  
Tänker du likadant idag som du gjorde när du började? 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut?  
 
Rollen 
Hur ser du på din roll i organisationen? (utifrån din tjänst och ditt uppdrag) 
Hur skulle du beskriva din ledarstil? 
Stämmer den överens med din ambition som ledare? 
Hur upplever du det att vara chef och kvinna?  
Tror du att det hade varit annorlunda om du varit man och i så fall på vilket sätt? 
 
Krav och förväntningar 
Vad finns det för krav i ditt arbete?  
Hur upplever du dessa? 
Hur bemöter/hanterar du dem? 
Vilka förväntningar finns i ditt arbete? (uttalade och självupplevda) 
Hur upplever du dessa? 
Hur bemöter/hanterar du dem?  
 
Motivation 
Vad är motivation för dig? 
När känner du dig motiverad i arbetet? 
När känner du inte dig motiverad i arbetet? 
 
Har du något du vill tillägga som vi inte pratat om?  
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