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Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer verksamma inom kommunal 

äldreomsorg upplever sin roll i relation till uppdragets innehåll samt att undersöka deras 

handlingsutrymme, för att öka kunskapen om vilka förutsättningar som finns i 

ledarskapet. I studien användes en kvalitativ metod och sammanlagt genomfördes sex 

intervjuer med yrkesverksamma enhetschefer inom kommunal äldreomsorg. Vi har 

använts oss av en hermeneutisk ansats och en kvalitativ tematisk analys. Teorier som 

applicerats är gräsrotsbyråkrati samt rollteori. Den tidigare forskning som använts till 

studien innefattar rollen som enhetschef, den offentlig organisationen, enhetschefens 

handlingsutrymme samt enhetschefens förutsättningar i arbetet. Studiens resultat visar 

att enhetscheferna skulle ha en mer positiv upplevelse av sitt uppdrag om de gavs 

tydligare information kring vad deras uppdrag faktiskt innebär. Överlag visar studien 

att enhetscheferna upplever sitt uppdrag som positivt och viktigt, men att det innefattar 

många uppdrag och är omväxlande. Enhetscheferna i studien beskriver att de möter 

förväntningar från många håll i sin yrkesroll, från exempelvis medarbetare, ledning, 

politiska beslut och vårdtagare. Enhetscheferna har beskrivit att de har stort 

handlingsutrymme i sin egen verksamhet, men en av enhetscheferna upplever att hon 

inte hade tillräckligt mycket utrymme.  Generellt sett anser vi att handlingsutrymmet 

inte har en negativ påverkan gällande deras möjligheter i ledarskapet. 
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Abstract  

The purpose of the study was to examine how first-line managers in municipal elderly care 

perceive their leadership role. This was put in relation to the level of discretion in work 

related tasks, employed by the first-line managers in order to increase knowledge about 

what requirements exist in leadership. The study used a qualitative method and in total, six 

interviews were conducted with first-line managers in municipal elderly care. We have used 

a hermeneutic approach and a qualitative thematic analysis. Theories applied are street-level 

bureaucracy and role theory.  

 

The results show that the first-line managers would have a more positive experience of their 

assignment if they are given clearer information about what their assignment means. 

Overall, the study shows that the first-line managers perceive their mission as positive and 

important, but that it includes many assignments, and high variance. The first-line managers 

in the study describe that they meet expectations, in their professional role from for example 

employees, management, political decisions and residents. The first-line managers have 

described that they have managerial discretion within their own branch, but one of the 

managers feel that she did not have enough managerial discretion. We believe that the 

margins of discretion do not have a negative impact on their ability to practice good 

leadership.     
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som ställt upp till denna studie. Utan era 

erfarenheter och kunskap hade vi inte kunnat genomföra denna uppsatsen, hjärtligt tack 

till er! 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Mia Jormfeldt. Tack för dina kloka ord 

och råd som har hjälpt oss framåt i vårt uppsatsskrivande, tack för din snabba återkoppling 

och tack för att du svarat på alla våra frågor- stora som små.  

Halmstad 190528 

Ellinor Ryman & Sanna West 
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1 Inledning 
Vi står inför stora utmaningar inom äldreomsorgen då Sverige har en snabbt växande 

åldrande befolkning. Statistiska centralbyrån, SCB, förmedlar att gruppen som är 80 år och 

övre förväntas att öka med 76% mellan åren 2015 och 2035. Det sätter stora krav på en 

stor expansion av äldreomsorgen på att möta upp och klara det ökade vård och 

omsorgsbehovet. Detta leder till att förutsättningarna i arbetet kommer att förändras. 

Genom de prognoser som SCB har tagit fram kan man också se att antalet 

omsorgsutbildade och det ökade behovet av omsorg inte står i relation till varandra. Detta 

innebär att vi har en väntad brist på vård- och omsorgsutbildad personal, trots att det finns 

tillgång till människor som skulle kunna arbeta inom detta område. Dessa utmaningar 

ställer således krav på hela äldreomsorgen och det blir en utmaning att kunna tillgodose 

det kommande omvårdnadsbehovet (Nilsson 2016).  

Att vara enhetschef inom kommunal äldreomsorg innebär att man som 

verksamhetsansvarig verkställer de mål och riktlinjer som är beslutade i den politiska 

nämnden. Arbetet som enhetschef är operativt, vilket innebär att denne har en direkt 

kontakt med medarbetare och medborgare. Eftersom det är enhetschefen som har den 

närmsta kontakten med de som kan bli direkt påverkade av de beslut som tas på en politisk 

nivå är det också enhetschefen som får ta eventuella konsekvenser. Rollen som enhetschef 

innebär således att balansera de förväntningar och krav som ställs ovanifrån i 

organisationen och de som kommer underifrån i organisationen (Karlsson 2006). 

 

Det kan vara svårt för enhetschefer att uppfylla de förväntningar som ställs på yrkesrollen. 

Detta då arbetsuppgifterna och belastningen uppfattas som alltför stora jämfört med de 

förväntningar som ställs (Corin & Björk 2016). Detta försätter enhetschefen i en position 

där denne dras mellan de utmaningar som finns och som kommer att bli större, och de 

förväntningar som kommer både ovanifrån och underifrån i organisationen. Förväntningar 

och krav kommer från deras chefer, politiker, samhället, personal, omsorgstagare och deras 

anhöriga (Regnö 2013). Tidigare forskning har uppmärksammat att enhetschefer inom 

äldreomsorgen utgör viktiga förutsättningar för både vårdtagares omsorgskvalité men även 

för vårdpersonalens arbetsmiljö och trivsel i det dagliga arbetet (Hjalmarson, Norman & 

Trydegård 2004). Enhetschefens yrkesroll anser vi av den anledningen är viktig för att vård- 

och omsorgsarbete ska utföras korrekt och vi har förhoppningar om att vår studie ska 

kunna belysa arbetet och dess förutsättningar ur enhetschefens perspektiv.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka hur enhetschefer verksamma inom kommunal 

äldreomsorg upplever sin roll i relation till uppdragets innehåll samt att undersöka deras 

handlingsutrymme, för att öka kunskapen om vilka förutsättningar som finns i ledarskapet.  

 

 Hur uppfattar enhetscheferna deras uppdrag? 

 Hur beskriver enhetscheferna de förväntningar som finns på yrkesrollen? 

 Hur beskriver enhetscheferna att handlingsutrymmet påverkar deras möjligheter i 

ledarskapet?  
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1.2 Relevans för socialt arbete 

Definitionen av socialt arbete går att beskriva på många olika sätt beroende på perspektiv. 

En generell förklaring är att socialt arbete vill främja sociala förändringar, 

problemlösningar samt stödja individers välfärd. Organisationer som arbetar med socialt 

arbete vill arbeta för att motverka och minska missförhållanden som kan skada antingen 

samhället, grupper eller individer (Meuwisse & Swärd 2016).  

Forskning som bedrivs inom socialt arbete har oftast en förhoppning om att kunna 

förbättra arbetssätt att organisera det sociala arbetet i verksamheten och på så sätt kunna 

öka kvalitén på åtgärder för de personer som berörs av den (Nygren 2009). Att vara 

enhetschef inom det sociala arbetet är en yrkesroll med flera områden. De flesta 

enhetschefer med denna roll har ansvar för verksamhet, budget och personal. I en politisk 

styrd organisation har även enhetscheferna genom uppdrag från kommunen ett ansvar att 

bedriva verksamheten kostnadseffektivt med hög kvalitet, också genom att samtidigt sträva 

efter att kontinuerligt utveckla verksamheten och driva den framåt. Verksamheten styrs 

också av lagar, där äldreomsorgen främst arbetar efter socialtjänstlagen (SFS 2001:453), 

medan andra verksamheter inom socialt arbete kan arbeta efter andra lagstiftningar. 

Förväntningarna på enhetscheferna föreligger därför från flera håll där denne befinner sig 

i ett korstryck mellan politiska beslut, medarbetare, anhöriga, vårdtagare med flera. 

 

Socialt arbete ingår i många andra forskningsområden och är tvärvetenskapligt. Forskning 

inom socialt arbete kan ha många inriktningar, men den gemensamma nämnaren är att det 

på något vis behandlar ett socialt problem. Dessa sociala problem kan ofta forskas på inom 

andra forskningsområden vilket gör att det kan råda problematik kring relevans för just 

det sociala arbetet. Det finns dock olika områden och inriktningar inom forskning i socialt 

arbete. Ett av de områdena handlar om organisationer som ses som människobehandlade 

och hur relationen till de brukare som har en knytning till dessa ser ut. Trots att det finns 

forskning kring området kan denna studie agera som upplysande kring hur ledarskapet 

inom socialt arbete kan se ut (Nygren 2009). 

 

Genom att undersöka enhetschefers upplevelse av deras uppdrag och de förväntningar 

som finns på deras yrkesroll, samt hur deras handlingsutrymme påverkar deras möjligheter 

i ledarskapet hoppas vi kan leda till en djupare förståelse för deras roll. En förståelse som 

vi hoppas kan leda till att identifiera eventuella brister eller förbättringsområden i relation 

till deras arbetssituation. Vi har förhoppningar om att denna studien kan gynna 

enhetschefer inom kommunal äldreomsorg både i deras yrkesroll men även inom 

verksamheten.  

1.3 Disposition 

I nästa avsnitt kommer vi att presentera uppsatsens bakgrund. Denna är indelad i två 

underrubriker; Enhetschefens uppdrag, samt Kommunal äldreomsorg. Därefter presenteras 

tidigare forskning med underrubrikerna: Rollen som enhetschef, Den offentliga organisationen, 

Enhetschefens handlingsutrymme och Enhetschefens förutsättningar i arbetet. Sedan presenterar vi de 

teorier som vi har haft som utgångspunkt för denna uppsats. Därefter presenterar vi 
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genomförandet av arbetet i metodkapitlet. Sedan följer kapitlet resultat och analys där vi 

på ett integrerat sätt tolkar empirin genom våra teoretiska utgångspunkter och tidigare 

forskning för att svara på vårt syfte och frågeställningar. Efter det följer ett 

diskussionskapitel där metoddiskussion och resultatdiskussion presenteras. Avslutningsvis 

följer slutsatser och förslag på vidare forskning 
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2 Bakgrund 

 I detta kapitel kommer vi lyfta relevanta delar för att ge ett sammanhang och en 

grundläggande förståelse till det som undersöks i studien, hur enhetschefer inom 

kommunal äldreomsorg uppfattar sin yrkesroll i förhållande till uppdragets innehåll. Vi vill 

även ge en grundläggande förståelse till handlingsutrymme då vi undersöker 

enhetschefernas handlingsutrymme för att kunna öka kunskapen kring de förutsättningar 

som finns i deras ledarskap. Vi kommer redogöra för bakgrunden under följande rubriker: 

Enhetschefens uppdrag och Kommunal äldreomsorg.  

2.1 Enhetschefens uppdrag 

Mellanchef och första linjens chef är andra benämningar på yrkesrollen enhetschef men 

sammantaget syftar benämningarna till de chefer som arbetar närmast vårdpersonalen 

inom äldreomsorgen. I vår studie har vi valt att genomgående använda oss av benämningen 

enhetschef. En enhetschef har ansvar gällande att ge äldre god omvårdnad och livsmiljö, 

vilket stöds i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). 

  

Enhetschefens uppdrag- och kunskapsområden kan delas in i två olika områden. Det 

första, det administrativa uppdraget, berör ansvar kring verksamheten och budget. Med 

verksamhetsansvar menas att det ingår i uppdraget att utveckla verksamheten framåt och 

vara delaktig i det strategiska arbetet. En del av utvecklingsarbetet innebär att enhetschefen 

ingår i en ledningsgrupp för att tillsammans sätta upp gemensamma tillvägagångssätt, såväl 

som att engagera och leda medarbetarna. Budgetansvaret innefattar att fördela de resurser 

som finns inom ens ram samt att enhetschefen har uppföljningar. Ett stort ansvar i detta 

uppdraget är att verksamheten följer de lagar, riktlinjer och mål som finns i offentlig sektor. 

Genom att bryta ner dessa mål och anpassa dem till verksamheten kan också 

måluppfyllelse nås.  Det andra uppdraget berör ansvar gällande personal, vårdtagare och 

arbetsmiljö. Personalansvaret innefattar att följa de skyldigheter de har mot sin personal, 

genom det som förväntas av rollen som arbetsgivare och genom lagstadgande (Wolmesjö 

2005; Törnquist 2004).  

2.2 Kommunal äldreomsorg 

I Sverige finns det 290 kommuner. Dessa kommuner har som ansvar att styra och sköta 

mycket av samhällsservicen, såsom skola, socialtjänst och äldreomsorg. Kommunerna styrs 

genom förtroendevalda politiker, som medborgarna röstar fram vart fjärde år. Genom 

detta får medborgarna också en stor chans att påverka. Kommunerna har självstyre, vilket 

är en princip som är inskriven i regeringsformen. Detta innebär att kommunerna själva har 

frihet och ansvar att fatta beslut nära medborgarna, att utveckla samhället och tillvarata på 

de resurser som finns (Kullander 2019). Detta gör att det kan skilja sig mellan hur 

äldreomsorgen inom kommuner ser ut gällande exempelvis ekonomi och resursfördelning. 

Detta då lagen är formulerad på ett vis som utgör att kommunerna är fria att utforma 

verksamheterna så som de anser fungera bäst i praktiken (Österlind 2013). 
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Kommunal äldreomsorg är uppbyggd på ett hierarkiskt vis där politiker fattar beslut vilka 

blir enhetschefens uppdrag att verkställa. Enhetschefen har en så kallad mellanposition 

och sedan är vårdbiträden/undersköterskor den omsorgspersonal som direkt arbetar med 

de äldre (Törnquist 2004).  

 

Kommunal äldreomsorg är en offentlig sektor och är av den anledningen styrd av politiken. 

Således är det nämnden och kommunstyrelsen som ansvarar för övergripande beslut, 

besluten som fattas av nämnd och kommunstyrelse formar de riktlinjer och mål som 

verksamheterna ska förhålla sig till. I verksamheterna kan detta leda till konsekvenser då 

mål och riktlinjer kan komma att förändras då politiker väljs till en mandatperiod på fyra 

år. Mål är ett sätt för verksamheterna att arbeta effektiviserat och är en ram för 

enhetscheferna så att både verksamhetsmål och ekonomiska mål från politiker ska kunna 

uppfyllas. Riktlinjer inom verksamheten berör detaljerade beskrivningar kring hur 

arbetsuppgifter ska utföras och exempelvis vilka insatser som ska beviljas. Dessa 

detaljerade beskrivningar syftar till att hjälpa enhetscheferna att förstå hur ramlagar, 

exempelvis Socialtjänstlagen, ska följas och tillämpas inom verksamheten (Wolmesjö 

2005). 

  

Den svenska äldreomsorgen har genomgått stora förändringar de senaste decennierna och 

New Public Management är en stor del av dessa förändringar. New Public Management 

har bidragit till en ökad konkurrent mellan offentlig och privat sektor – kommunala och 

privata aktörer (Tafvelin, Hyvönen & Westerberg 2012). Dessa omfattande förändringar 

påverkade vård- och omsorgsarbetet, organiseringen och även ledarskapet. Politik och 

förvaltning fick en tydligare uppdelning, mer privatiseringar och konkurrenssättning. 

Förändringen New Public management, innebar att verksamheten skulle lägga större fokus 

på målbilder och resultat som går att mäta. Vilket satte krav på en ökad kontroll i arbetet 

för att lyckas med genomförandet (Wolmesjö 2005). 

 

En annan stor förändring skedde år 1992. Då skapades den reform som i störst 

utsträckning påverkat äldreomsorgen i Sverige. Denna reformen innebar att kommuner 

tog över det största ansvaret gällande omsorgen inom äldrevården, som landstinget tidigare 

varit ansvariga för, och kallas ädelreformen (Riksdagen 1998). Ett särskilt ansvar på 

kommunerna lades också i samband med detta till i socialtjänstlagen gällande att 

kommunerna fick en skyldighet att inrätta särskilda boendeformer för personer med behov 

av särskilt stöd, såsom exempelvis äldreboende. Även ansvaret för hälso- och sjukvård 

tilldelades kommunerna, och kommunen har också möjlighet att hålla ansvar för 

hemsjukvård (Riksdagen 1998). 
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3 Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för tidigare forskning om ledarskap inom socialt arbete. Här 

presenteras forskning som rör enhetschefers arbetsroll och förväntningar på denne. Vi 

redogör också för vad det innebär med de förutsättningarna enhetschefer har i sitt arbete 

som chef i mellanposition och redovisar tidigare forskning som rör deras 

handlingsutrymme. Vi har valt att dela upp tidigare forskning i rubrikerna: Den offentliga 

organisationen, Rollen som enhetschef, Enhetschefens handlingsutrymme och Enhetschefens 

förutsättningar i arbetet. 

3.1 Den offentliga organisationen 

Att arbeta inom offentlig sektor innebär att arbeta i en hierarkisk organisation där den 

politiska nämnden är den högsta ledningsfunktionen, och står som ytterst 

arbetsgivaransvarig. Det är nämnden som fattar de riktlinjer och mål som uppfylls genom 

att förvaltningschef ner till verksamhetsansvarig, i detta fall enhetschefen, verkställer dessa. 

Uppdraget att bedriva kommunal äldreomsorg bedrivs efter de förhållningssätt som 

beskrivs i Socialtjänstlagen, där ett särskilt ansvar för äldre är formulerat (Wolmesjö 2005). 

Karlsson (2006) beskriver i sin kvalitativa studie med intervjuer som metod, att 

enhetschefen har en roll som första linjens chef. Med detta menas att enhetschefen står i 

direkt kontakt med medborgare då det inte finns någon chef i ledet mellan. Positionen som 

första linjens chef innebär att denne befinner sig i en roll där man måste balansera mellan 

de förväntningar och krav som ställs ovanifrån i organisationen och de som kommer 

underifrån i organisationen. Som enhetschef arbetar man således operativt, och har en 

direkt kontakt med medarbetare och medborgare. Enhetschefens roll är att verkställa de 

beslut som fattas. Eftersom det är enhetschefen som har den närmsta kontakten med dem, 

som medarbetare eller medborgare, som kan bli direkt påverkade av dessa är det också 

enhetschefen som får ta konsekvenserna. 

3.2 Rollen som enhetschef 

Enhetschefer inom socialt arbete upplever idag att deras uppdrag blivit mer och mer 

komplext, med utmaningar och arbetsuppgifter de tidigare inte stått inför. De beskriver att 

en viktig egenskap för enhetschefer är att leda sina medarbetare. Det ökade antalet 

arbetsuppgifter resulterar i att de upplever att de har mindre tid för själva ledarskapet, 

strategisk planering och det sociala arbetet. Vilket vanligtvis är delar deras chefsuppdrag 

präglas av. Detta har framkommit i en studie av Shanks, Lundström och Wiklund (2014) 

där empirin från fyra fokusgruppsintervjuer analyserades.  

  

Wolmesjö (2005) beskriver i sin studie baserad på empiri insamlat genom en fallstudie med 

en kombination av enkäter, intervjuer och dokumentanalys, att förväntningarna på en 

enhetschef är att dels vara en chef dels vara en ledare. Politiker och ledningen till 

enhetschefer har förväntningar om ett chefskap från enhetschefen medan medarbetarna 

förväntar sig ett ledarskap. För att kunna möta dessa förväntningar verkar rollen behöva 
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hög kompetens, där två ideal av kompetens är framträdande för att lyckas väl i rollen. Det 

första är ett ledarskap med effektivitet som fokus, och det andra är ett ledarskap med fokus 

på kommunikation, då kommunikationen är en stor del av arbetet som chef. 

3.3 Enhetschefens handlingsutrymme 

Elmersjö (2014) redogör i sin fallstudie, innehållandes observationsstudier, 

dokumentstudier och till sist semistrukturerade intervjuer, att enhetschefer förklarar att 

riktlinjer och kommunens värdegrund är det som definierar deras handlingsutrymme. 

Enhetschefer kan beskrivas som bärare av handlingsutrymmet inom organisationen. Att 

vara bärare av organisationens handlingsutrymme innebär dock inte att enhetscheferna 

tilldelats total frihet gällande handlingsutrymmet. De måste anpassa sig efter 

organisatoriska förutsättningar, kommunens värdegrund och de mål som finns inom 

organisationen. Vilket även innebär att möjlighet inför ifrågasättande och utvecklande av 

verksamhet och personal inte ges stort utrymme. Värdegrunder finns i alla kommuner och 

många enhetschefer inom äldreomsorgen menar på att dessa värdegrunder ska finnas i en 

kommun. Vissa enhetschefer menar även att acceptansen inför en kommunal värdegrund 

kan både förenkla och göra deras arbetare tydligare (Elmersjö 2014). 

Utöver nya utmaningar upplever enhetscheferna att det finns en obalans mellan alldeles 

för höga arbetskrav och brist på tillräckliga resurser för att ha en chans att kunna bemöta 

de förutsättningar som finns. Av enhetscheferna beskriver en majoritet att deras uppdrag 

präglas av för mycket arbete, ett bristande stöd och för höga krav. Detta har framkommit 

genom en innehållsanalys där empirin från kvalitativa intervjuer tolkades (Corin & Björk 

2016). Utöver för mycket arbete och ett bristande stöd upplever enhetscheferna en press 

gällande att de måste förhålla sig till den värdegrunden som finns i den kommunen de 

arbetar för och de riktlinjerna som är kartlagda. Detta skapar konsekvenser i form av att 

cheferna känner sig begränsade i sitt handlingsutrymme och eventuella utvecklingsarbeten 

inom organisationen. Förändringar och förbättringar och strävan efter dessa är svårt menar 

dem (Elmersjö 2014). 

  

Det bristande stödet som beskrivs syftar i första hand till det stöd de önskar få från sin 

närmsta chef men som de upplever brister. Dock finns det (ännu) inget tydligt samband 

mellan stöd och upplevelsen av för hög arbetsbelastning. Däremot finns det ett samband 

mellan de enhetschefer som beskrev sitt uppdrag som innehållandes en hög 

arbetsbelastning och känslan av att ha begränsade möjligheter gällande inflytande och 

makt, något som också kunde bero på arbetslivserfarenheten av ledarskap. Detta är baserat 

på den empiri som framkom i en studie med kvantitativ enkät som metod, där 402 chefer 

på tre olika nivåer har svarat på frågor gällande upplevelser kring deras arbetsmiljö och 

arbetssituation (Elofsson, Lundström & Shanks 2015). 
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3.4 Enhetschefens förutsättningar i arbetet 

I forskning om enhetschefer inom socialt arbete är ett återkommande tema att de i sin roll 

har en utsatt position. Oavsett chefsnivå finns det förväntningar på dem från många olika 

parter, dock är det enhetscheferna, i en mellanposition, som framförallt utmärks som de 

som har en klämd position präglad av önskemål, förväntningar och krav. Utöver att följa 

de riktlinjerna som finns i verksamheten ska de sätta delmål, följa budget och även finna 

tid för utvecklandet av dels verksamheten dels medarbetare. Förväntningar och krav 

kommer från deras chefer, politiker, samhället, personal, omsorgstagare och deras 

anhöriga. En stor majoritet av deras arbetstid behöver de spendera på möten vilket bidrar 

till att många enhetschefer uttryckt att de i princip aldrig har tillräckligt med tid till att 

utföra sina arbetsuppgifter. Den klämda positionen de befinner sig i beskrivs av flera 

enhetschefer som positiv då de ser arbetet och ansvaret som stimulerande. Detta är 

framkommit genom en statistisk kartläggning och en kvalitativ studie med observationer 

och semistrukturerade intervjuer som metod (Regnö 2013). 

I studien ”Att leda i kommunal äldreomsorg” (Karlsson 2006) beskrivs det att enhetschefer 

inom kommunal äldreomsorg anser att de förutsättningar de tillgodoses med inte stämmer 

överens med de lagar de måste förhålla sig till för att kunna leda verksamheten på ett bättre 

vis. Enhetscheferna i studien påvisade detta genom exemplen att de inte hinner handleda 

sin personal och även att uppföljningar i stor utsträckning måste bortprioriteras.    

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning 

Genom resultaten från den tidigare forskningen inom området kan vi sammanfatta denna 

som följande. Shanks, Lundström och Wiklund (2014) beskriver att enhetscheferna 

upplever att det ökade antalet arbetsuppgifter resulterat i att de har mindre tid för 

ledarskapet, strategisk planering och det sociala arbetet. Detta är återkommande i Corin 

och Björks (2016) studie där forskarna finner att det finns en obalans mellan för höga 

arbetskrav och brist på tillräckliga arbetsresurser för att enhetschefer ska kunna möta de 

kraven som finns. Chefsuppdraget präglas av för mycket arbete, bristande stöd och för 

höga krav. Vidare beskriver Wolmesjö (2005) i sin studie att det kan finnas olika 

förväntningar på ledarskapet beroende på från vilket perspektiv i organisationen man ser 

det från. Skillnaden i dessa visas genom olika krav som ställs på enhetschefer där ledning 

förväntar sig chefskap och medarbetare förväntar ledarskap. I Regnös (2013) studie 

framkom att individuella erfarenheter och egenskaper anses som viktiga för ledarskapet. 

Vidare beskriver Elofsson, Lundström och Shanks (2015) att de chefer som medverkade i 

deras studie som upplever sig ha en hög arbetsbelastning ansåg sig ha mindre möjligheter 

gällande inflytande och makt. Dessa chefer upplevde mindre stöd från sin närmsta chef. 

När det gäller handlingsutrymme för enhetscheferna visar den tidigare forskningen en 

samlad bild. Karlsson (2006) beskriver att cheferna som medverkade i hennes studie 

uppfattar sig ha stor frihet inom den egna verksamheten, men att arbetet begränsas av 

faktorer som de inte har något inflytande över. Dessa begränsningar omfattades av 

övergripande styrmekanismer såsom politiska beslut och lagstiftningar. Dessa 
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begränsningar är återkommande i Elmersjös (2014) studie där det också framkom att 

respondenterna kände sig begränsade genom att de har faktorer att förhålla sig till, såsom 

kommunens värdegrund och riktning av arbete. De flesta av de studier som har använts i 

detta avsnitt av tidigare forskning använder sig av en kvalitativ metod men några av 

studierna använder även en kvantitativ metod eller fallstudier. Vi kan även se en samlad 

kunskapsbild av den forskning som finns inom området. Detta stärker tillförlitligheten i 

vår studie då forskningen redovisar liknande resultat oavsett metodval.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

För att förstå vår empiri har vi valt att utgå från två teorier. Den första teorin vi valt är 

Lipskys gräsrotsbyråkrater. Denna teori beskriver den offentliga verksamheten och den 

byråkratiska utgångspunkten som formar arbetssituationen för enhetschefen. Den 

förklarar också handlingsutrymmets förutsättningar och begränsningar för en 

gräsrotsbyråkrat. Den andra teorin som har valts är Goffmans rollteori. Denna teori är 

vald för att den speglar den medlande roll och de olika roller en individ kan inta, vilket vi 

kopplar till enhetschefens roll. Detta för att vi ska kunna analysera hur respondenterna 

upplever sin yrkesroll och arbetssituation. Goffmans rollteori har vi även valt för att kunna 

undersöka hur handlingsutrymme och förväntningar kan påverka dem i sin arbetsroll. 

Således kompletterar teorierna varandra då avsikten är att studera enhetscheferna i relation 

till sin organisation och hur organisationen samspelar med enhetscheferna. 

4.1 Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati och handlingsutrymme 

Michael Lipsky har utformat en teori som beskriver gräsrotsbyråkrater och 

handlingsutrymme. Teorin presenterades 1980 i Michael Lipskys bok ”Street-level 

bureaucracy: dilemmas of the individual in public services”. Där han presenterar teorin vi 

i denna studie kommer att benämna gräsrotsbyråkrati. Vi har valt att utgå ifrån samma bok, 

men den senaste upplagan från 2010. Johansson (1993) har även i sin avhandling ”Vid 

byråkratins gränser” beskrivit gräsrotsbyråkrati som vi således också kommer att utgå ifrån. 

  

Begreppet handlingsutrymme beskriver Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) som 

det utrymmet som finns mellan organisationens uppdrag och mellan klientens intresse. En 

socialarbetares, som vi i detta fall syftar till enhetschefer verksamma inom socialt arbete, 

handlingsutrymme representerar dennes möjligheter till att agera utifrån det 

handlingsutrymmet ens arbetsplats erbjuder en. En socialarbetare har inte mer makt än 

vad denne är tilldelad i sitt uppdrag. Faktorer såsom rutiner, tolkningar, traditioner, lagar 

och organisatoriska förhållningsregler och liknande gör att socialarbetaren alltid behöver 

göra en bedömning vilken denne ska förhålla sig till. Socialarbetarens roll måste hela tiden 

vara aktiv i sin bedömning kring hur denne ska agera och vad agerandet får för 

utgångspunkter eller konsekvenser. Det som främjar handlingsutrymmet är således den 

individuella bedömningen av situationen. 

 

Lipsky (2010) beskriver att en gräsrotsbyråkrat är en person som i en offentlig sektor har 

en beslutsfattande position. Vidare beskrivs att gräsrotsbyråkraten arbetar i en organisation 

som arbetar med omsorg för människor genom att ha en kontakt med medborgare och 

tillgodose de behov som finns. Gräsrotsbyråkrater är således en vanligt förekommande 

yrkesgrupp i samhället, och kan vara exempelvis socialarbetare, lärare eller poliser. Det 

primära gräsrotsbyråkratens roll syftar till är att bidra genom exempelvis trygghet eller 

utbildning till samhället. Enhetschefer inom äldreomsorgen har som roll att verkställa de 

beslut som rör omsorg för äldre personer, och har inom ramen för detta ett utrymme att 

själva fatta beslut om hur denna omsorg ska genomföras. Detta gör att enhetschefen blir 
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en nyckelroll gällande att tillgodose den enskildes omsorgsbehov och att de utförs, och kan 

därför ses som en roll som gräsrotsbyråkrat. 

 

Gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme beskrivs som stort när det kommer till utformande 

av organisationen och på vilket sätt omsorgen ska utföras. Detta innebär att de har mandat 

att bestämma över utförandet och utformandet av omsorgen. Då gräsrotsbyråkratens roll 

står i direkt relation till medborgare eller klienter kan också olika behov finnas. Detta gör 

att det måste finnas ett visst handlingsutrymme för flexibilitet för att kunna utföra ett 

fullgott arbete. Handlingsutrymmets behövs då gräsrotsbyråkraten arbetar i mötet med 

människor där varje situation kan vara unik (Lipsky 2010). 

  

Vidare beskrivs att gräsrotsbyråkraten måste tillämpa en viss improvisationsförmåga. Detta 

för att kunna anpassa arbetet och individualisera omsorgen efter klienten eller 

medborgarens behov. Samtidigt krävs det att denna individualisering sker inom de 

fastställda ramar och riktlinjer. Lipsky (2010) beskriver att gräsrotsbyråkraten använder sig 

av sina egna kunskaper och erfarenheter för att möta olika situationer. Ett visst 

handlingsutrymme är därför en förutsättning där gräsrotsbyråkraten har utrymme för att 

agera och improvisera. Det kan förekomma situationer där gräsrotsbyråkraten står inför 

orealistiska mål att uppfylla, vilket gör att det blir svårt att kontrollera gräsrotsbyråkratens 

arbete på detaljnivå. Johansson (1993) menar också på att det krävs ett handlingsutrymme 

för att gräsrotsbyråkraten ska ha möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter på ett fullgott 

sätt. Vidare beskrivs det att deras reella makt inom organisationen är bunden till det faktum 

att handlingsutrymmet krävs. På detta sätt blir gräsrotsbyråkratens roll central i den 

organisation denne är verksam inom. 

  

Handlingsutrymmet kommer dock även med begränsningar. Dessa begränsningar kan 

mötas av förväntningarna från medborgarna då de till denne står i direkt relation, och även 

agera efter och representera de politiska beslut som fattas högre upp i organisationen. 

Gräsrotsbyråkraten arbetar också efter de lagar och riktlinjer som samhället är uppbyggt 

kring. Komplexiteten kring att vara gräsrotsbyråkrat föreligger således i det faktum att 

denne har flera aspekter att förhålla sig till. Det finns en påtryckning som sker både från 

ledning och politiska beslut, samt från klienter och medborgare. En förväntan av 

effektivitet i form av måluppfyllelse finns genom de beslut som tas högre upp i hierarkin, 

samtidigt som det finns en tillgänglighet att förvalta mellan klienten och gräsrotsbyråkraten 

(Lipsky 2010). 

  

Johansson (1993) beskriver vilken inverkan den organisatoriska strukturens makt har över 

gräsrotsbyråkratens arbete. Han menar att makten är något relativt som finns i alla sociala 

relationer och att det alltid finns en del som är överlägsen och en som är underlägsen, då 

motstånd alltid står som motpol till makt. Makten beskrivs också som något föränderligt 

och rörligt. Vidare beskrivs organisationer som en samlingspunkt för just makt. Detta då 

organisationer använder och fördelar resurser, vilket inte står självklart hur de ska användas 

eller vem som bestämmer över resursfördelningen. Därför måste maktförhållandena inom 

organisationen stabiliseras. Organisationen är handlingskraftig, och denna handlingskraft 

kan visa sig genom individer inom organisationen. Organisationen handlar därför om att 
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ha en kontroll för att styra handlingskraften. Gräsrotsbyråkraten kan därför som individ 

inom organisationen ses som en handlingskraft. De ramar som denne arbetar inom kan 

därför ses som ett resultat av resurser av makt och kontroll. 

  

Lipsky (2010) beskriver också hur gräsrotsbyråkraten kan komma att stöta på motstridighet 

i sin roll. Ett sätt som detta hade kunnat visa sig är om exempelvis politiska beslut ändras. 

I yrkesrollen står denne i direkt relation till medborgaren eller klienten och är den första 

som kan komma att få ta emot vad denne tänker kring de beslut som tagits på en högre 

nivå. Genom detta kan gräsrotsbyråkraten komma att möta komplexa situationer när 

snabba beslut är tvungna att fattas i komplexa ärenden.  

4.2 Goffmans rollteori 

Erving Goffman (1995) är en interaktionsteoretiker och utifrån hans samhällssyn beskriver 

han det dramaturgiska perspektivet. Perspektivet baseras på hur människor i ett flertal 

sammanhang kan inta varierande roller med förbestämda ”manus” i förhoppningen om 

att bli accepterade. Intagandet av olika roller handlar om att människor vill lyfta den 

karaktären för att få publikens (gruppens) acceptans. Goffman (1995) menar att vi 

människor alltid intar och spelar en roll, slutligen kan vår roll bli en del av vår personlighet 

och det är genom dessa roller som vi känner oss själva och varandra. Det vi visar utåt är 

en social fasad, en mask vi tar på oss.  

  

Erving Goffmans teorier och idéer om social interaktion är nära besläktat med social 

interaktionism även om Goffman aldrig själv betraktat sig själv som en symbolisk 

interaktionist. Han intresserade sig för seder och framställningar i det vardagliga sociala 

livet vilket ledde till hans dramaturgiska ansats (Trost & Levin 2004). Avgörande för social 

interaktion är att individen kan känna empati, individer måste kunna förstå andras roller 

och sätta sig in i hur de tänker och känner för att social interaktion ska vara möjligt 

(Goffman 1995). 

  

För att beskriva sin rollteori använde sig Goffman av begreppet dramaturgi, då han utmålar 

människors vardagsliv och arbetsliv genom skådespeleri en teaterföreställning. Han kallar 

det en teaterföreställning då han i teorin inkluderar scen, publik och aktörer. På scenen 

uppträder aktören för publiken, både medvetet och omedvetet. Det medvetna och 

omedvetna speglar aktörens uppträdande på en scen där normer och förväntningar speglas, 

både de som aktören är medveten och omedveten om. Normer existerar bakom scenen, 

utan en publik, medan förväntningar är det som aktören uppvisar i relation till vad den tror 

att rollen i just den situationen förväntas uppvisa. Scenen, situationen, ser olika ut beroende 

på om det utspelas på till exempel arbetsplatsen eller hemmet. Normer och förväntningar 

skiljer sig beroende på hur dessa ser ut i just det samhället individen lever i (Goffman 

1995). 

 

Goffman (1995) beskriver olika framträdanden och en del av detta är tron på rollen vilket 

innebär att när en individ spelar en roll förutsätter denne att de som observerar 
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framträdandet tar rollen på allvar. Det finns med andra ord förväntningar på att det som 

framställs är egenskaper individen uppvisar sig ha. Även att det framträdandet individen 

uppvisar ska vara till förmån för andra individer, d.v.s. de som observerar framträdandet. 

Vidare beskrivs begreppet fasad som innebär att framträdandet är fastställt, rollen är redan 

etablerad vilket innebär att uppgifterna redan är bestämda och ska utföras. En sådan 

etablerad social roll beskrivs som en kollektiv representation vilka kännetecknas av att 

förväntningarna är abstrakta och stereotypa.  

 

I det dramaturgiska perspektivet beskriver Goffman regioner vilka är ställen som är 

avgränsade av perceptionsbarriärer. En individ som framträder i den främre regionen kan ge 

uppfattningen av att denne upprätthåller normer, vilket är intrycket denne vill ge. En 

individ som framträder i den bakre regionen, bakom kulisserna, kan släppa sin fasad och 

lämna sin rollgestalt och där kan team gå igenom sitt framträdande. Teamets betydelse för 

rollen i detta sammanhanget är att alla ska spela sin roll utefter de förutsättningarna som 

teamet gemensamt har byggt upp.  

 

Begreppet team syftar till en grupp av människor som gemensamt arbetar med att 

genomföra en uppgift. I arbetssituationer beter sig gruppen på ett visst sätt när de är 

ensamma och på ett annat sätt när andra personer är närvarande vilket Goffman (1995) 

refererar till teamframträdande. Målsättningen i ett team är att upprätthålla situationen som 

ett framträdande ger upphov till. I ett framträdande finns det tre nyckelroller vilket är de 

som agerar, de som individer agerar inför och utomstående som inte agerar eller 

observerar. De som agerar framträder i de främre och bakre regionerna, de som individer 

agerar inför framträder endast i de främre regionerna och de utomstående som varken 

agerar eller observerar är uteslutna från båda regionerna.  

 

Detta rollspelet kan stöta på olika former av komplikationer vilket är anledningen till att 

Goffman använder begreppet diskrepanta roller, även kallat motstridiga roller, för att kunna 

beskriva rollspelet. Det som kännetecknar diskrepanta roller är att rollens funktion, plats 

och tillgångar är motsägelsefulla. En av de diskrepanta rollerna som beskrivs är rollen 

Goffman (1995) kallar medlaren vilket vi kommer använda i syftet att kunna analysera och 

tolka enhetschefens upplevelse av deras yrkesroll. Medlaren har vi valt att gå in djupare på 

då rollen kan relateras till de omväxlande arbetsuppgifter och svårigheter enhetschefer 

upplever i sin arbetssituation. Även hur de upplever att deras handlingsutrymme och 

förväntningar från ledning, politiker, medarbetare, vårdtagare och anhöriga eventuellt kan 

skapa begränsningar för dem i deras yrkesroll och uppdrag.  

 

En medlare är delaktig i två team, övre ledning och medarbetare, och när denne är 

involverad i båda teamen framgår det tydligt att en sådan situation är komplicerad för 

medlaren som måste möta oerhört många attityder, viljor och förhållningssätt. Dessutom 

ingår det i medlarens roll att uppvisa lojalitet gentemot båda teamen. Vidare är det vanligt 

förekommande att de krav och förväntningar de två teamen sätter på medlaren inte 

stämmer överens med medlarens egna uppfattningar och åsikter. Den viktigaste 

funktionen en medlare har i sin arbetssituation är att acceptera de skyldigheter och 

förväntningar som ställs från de två teamen, ledning och medarbetare. Dessutom har 
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medlaren en skyldighet att i överensstämmelse med det ledningen ser, kunna framföra den 

information som medlaren har samvete till att framföra och som den vet att ledningen kan 

tolerera (Goffman 1995). 

  

En medlare kan även beskrivas som en mellanhand, denne får inblick i båda teamen och 

deras hemligheter och uttrycker till respektive team att det är hos dem lojaliteten ligger. 

Betraktas medlaren som en individ och ser hur denne slits mellan två team och gör allt för 

att hålla sig lojal till båda sidorna ser uppvisningen ytterst märklig ut. Betraktar man 

däremot medlaren som en integrerad del blir uppvisningen mer förståelig. Medlaren, 

mellanhanden, kan även fungera som en slags förbindelselänk mellan de två teamen genom 

att hjälpa teamen att nå en gemensam överenskommelse. Medlaren kan även framföra 

information mellan teamen och ändra delar i det ena teamets version när medlaren ska 

presentera versionen till det andra teamet. Detta i syftet att bygga upp ett bättre samarbete 

de två teamen emellan (Goffman 1995).  

4.3 Kritik mot valda teorier 

Viss kritik har riktats mot Lipskys (2010) teori gällande gräsrotsbyråkrater. Evans (2011) 

beskriver att Lipsky inte tar hänsyn till dennes olika förutsättningar då gräsrotsbyråkraten 

kan omfattas av flera yrkeskategorier, såsom lärare, socialarbetare och poliser. Vidare 

beskriver Evans (2011) att Lipsky således inte har i åtanke hur handlingsutrymmet kan 

påverkas beroende på gräsrotsbyråkratens professionella status. Därför kan man se det 

som att teorin inte ger en heltäckande bild över hur handlingsutrymmet ser ut då faktorer 

såsom detta kan ha inverkan.  

Lipskys teorier kring gräsrotsbyråkrati talar om personer med beslutsfattande roller inom 

offentlig sektor, men inte specifikt om enhetschefer. Vi har valt denna teori som 

utgångspunkt för vår studie då vi anser att den stämmer väl överens med enhetschefens 

roll och för att den behandlar handlingsutrymme. 

Björn Eriksson (2007) har uttryckt kritik mot Goffman och det dramaturgiska 

perspektivet. Han menar på att teorin beskriver detaljerade framställningar men saknar 

problematiseringar. Vidare kritiserar Eriksson att Goffmans beskrivningar om sociala 

interaktioner fokuserar på samspelet mellan människor som inte känner varandra och av 

den anledningen inte lyfter sociala interaktioner mellan de som redan är bekanta. Kritiken 

syftar till att lyfta problematiken i att det är en skillnad mellan de människor som försöker 

etablera positioner och mellan de som känner varandra sedan tidigare vilket gör att 

etablerandet inte längre är lika viktigt. Eriksson kritiserar även Goffmans framställning av 

sociala interaktioner, han anser att detta framställs som något människor gör ofrivilligt och 

helst undviker. Trots kritiken har vi valt denna teori då vi ansåg att beskrivningarna kring 

roller och interaktion stämde bra in för vårt resultat och analys. Framförallt Goffmans roll 

om medlaren såg vi som extra viktig till vår studie.  

 

Genom valda teorier om gräsrotsbyråkrati samt rollteori kan vi koppla samman dessa med 

vår empiri för att nå en ökad förståelse och svara på våra frågeställningar och syfte. 
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5 Metod 

I följande kapitel redogör vi för kvalitativ metod, hermeneutisk ansats, förförståelse, 

datainsamlingens metod, urval, tillvägagångssätt, databearbetning och analysmetod. 

Kapitlet avslutas med de etiska överväganden vi gjort samt hur arbetsfördelningen har sett 

ut under studiens gång. 

5.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Vi har haft som mål att undersöka hur enhetschefer inom kommunal äldreomsorg 

upplever och beskriver sitt handlingsutrymme i yrkesrollen och de förutsättningar de ser i 

sitt ledarskap. Vi har kombinerat empiri, teorier och tidigare forskning för att kunna tolka 

detta. Vi valde att använda oss av en hermeneutisk ansats, då hermeneutik ofta kallas 

”tolkningslära” och av den anledningen ansågs lämplig för denna studie (Thurén 2007). 

Ett hermeneutiskt perspektiv fokuserar på tolkning av mening och text med syfte att nå 

en gemensam förståelse, vilket därför också är vår hermeneutiska ontologiska 

utgångspunkt i sökandet efter kunskap (Sohlberg & Sohlberg 2009). Samtal och text är 

centrala begrepp inom hermeneutiken och det läggs stor vikt på forskarens tidigare 

kunskap om innehållet i texten (Kvale & Brinkmann 2014). Inom hermeneutiken fokuseras 

det mycket på del och helhet för att på så sätt kunna nå kunskap. Grundtanken är att delar 

endast kan ses ur det sammanhang de används i och blir först lämpliga när de går att sätta 

i en kontext. En del har betydelse men i en helhet kan de få en helt annan innebörd 

(Ingemann 2016). En tolkning av en intervju med en respondent utgör en del medan en 

tolkning av en respondent i förhållande till de andra respondenterna har gett oss möjlighet 

att tolka helheten. Genom att utgå från en hermeneutisk ansats har vi kunnat identifiera 

skillnader men även likheter genom att jämföra delar med helhet och nå en ny förståelse.  

5.2 Kvalitativ metod 

Kvalitativ metod innebär att fokusera på människors förståelse av ett särskilt ämne. 

Intervjuer ska betraktas som en interaktion där man gemensamt fokuserar på det temat 

som undersöks för att få en inblick i intervjupersonens uppfattning. Detta bidrar till en 

fördjupad förståelse av intervjupersonens synvinkel vilket kan underlätta analysarbetet 

senare (Ahnlund 2008). 

 

Det kvalitativa metodvalet har gett oss möjlighet att genom respondenternas upplevelse 

hitta mönster och uppfattningar, genom att använda empirin som utgångspunkt till denna 

uppsats. Genom detta hoppas vi att läsaren ska få en ökad förståelse för hur 

respondenterna upplever sin roll som enhetschef samt vilket handlingsutrymme de 

upplever sig ha.  

5.3 Förförståelse 

För att kunna nå förståelse är det viktigt att kunna sätta sig in i situationen för att se 

helheten. Det handlar inte endast om en förståelse kring de ord som sägs under intervjun 
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utan förståelse nås genom att även kunna leva sig in i känslan som personerna uttrycker. 

Inom hermeneutiken är mening den delen som är mest tidskrävande och 

tålamodsprövande. Kombinationen av mening och handlingar ger oss del, helhet och 

tolkning vilket skapar goda förutsättningar för att nå en djupare förståelse kring det våra 

respondenter berättar (Ingemann 2016).   

 

Respondenterna och deras verksamheter var för oss inte kända sedan tidigare, vilket 

innebar att vi inte hade någon direkt förförståelse kring deras yrkesroll och 

handlingsutrymme. En av oss har tidigare arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen som 

omvårdnadspersonal, samt att dennes verksamhetsförlagda studier under termin 5 var att 

följa en enhetschef inom hemtjänsten i en kommunal verksamhet. Detta innebar att en av 

oss hade mer förförståelse med in i studien än den andra. För att minska påverkan av 

förförståelsen inför denna uppsatsen tolkade vi empirin genom att göra individuella 

tematiseringar och sedan sammanställa dessa gemensamt. 

5.4 Datainsamlingsmetod 

Empirin till denna studie har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Målet har 

varit att genom intervjuerna kunna fånga upp enhetschefernas egna ord och känslor till 

rollen som chef och de utmaningar som de upplever, vilket därför gjorde den 

semistrukturerade intervjun till ett gott val för ändamålet. Intervjuguiden utformades efter 

teman för att få svar på vårt syfte. Dessa teman var bakgrund, ledarskapet, krav och 

förväntningar samt handlingsutrymme. Frågorna som utformades för intervjuguiden var 

av öppen karaktär. Bryman (2018) beskriver öppna frågor som en fördel för att få 

respondenterna att svara med egna ord, och utrymme för att respondenterna kunde fylla i 

luckor som vi inte hade med i frågorna. Detta gav oss en inblick i hur de tolkar begrepp, 

som exempelvis handlingsutrymme, för att försäkra oss om att förstår hur vi menat och 

formulerat frågorna i intervjuguiden. 

 

Innan vi genomförde intervjuerna med våra riktiga respondenter genomfördes en så kallad 

pilotintervju. Denna pilotintervju genomfördes med en undersköterska. Detta för att vi 

ville genomföra intervjun med en person som har kunskap av äldreomsorgen för att förstå 

frågorna, men nödvändigtvis inte behövde vara en enhetschef. Syftet med pilotintervjun 

var inte att få fram empiri, utan att få en överblick över uppbyggnaden av intervjuguiden. 

Pilotintervjun gav oss en chans att se om vår intervjuguide var utformad på ett begripligt 

sätt, och att relevanta frågor för ämnet ställdes utan att vara ledande (Bryman 2018). 

Pilotintervjun gav oss en bild av hur frågorna var gångbara och om de var förståeliga. Efter 

pilotstudien valde vi att ha kvar samtliga frågor i intervjuguiden, men att ändra ordningen 

på vissa av dem för ett bättre flyt i dialogen.  

  

De frågor som ställdes var därför inriktade så att enhetscheferna själva kunde delge sin 

egen uppfattning för att läsaren skulle kunna få en ökad förståelse för vad rollen som 

enhetschef innebär och hur de upplever sitt handlingsutrymme. Det kvalitativa metodvalet 
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gav oss möjlighet att genom respondenternas upplevelse hitta mönster och uppfattningar, 

genom att använda empirin som utgångspunkt till denna uppsats (Bryman 2018). 

5.5 Urval 

Urvalet till denna studie har byggts på att finna respondenter som arbetar som enhetschefer 

inom kommunal äldreomsorg. Då en specifik yrkeskategori efterfrågats, i en specifik 

sektor, medförde det att urvalet utgått från ett icke-sannolikhetsurval. Med utgångspunkt 

i vårt syfte och frågeställningar med studien har vi dessutom medvetet valt respondenter 

som har en direkt relevans till det ämnet vi undersökt vilket kallas ett målinriktat urval. Vi 

kontaktade respondenter inom de kommuner och verksamheter vi var intresserade av att 

undersöka vilket utmärker ett målinriktat urval då dessa valen var av relevans för att nå en 

förståelse av vårt syfte med studien (Bryman 2018) 

 

Urvalet baserades med andra ord utifrån en önskan om att finna de intervjupersoner som 

är relevanta för våra forskningsfrågor. Deras erfarenheter är det vi söker för att nå 

förståelse kring vårt syfte med studien och med anledning av att kunna besvara våra 

frågeställningar har det krävts en urvalsgrupp som sitter på en specifik position, d.v.s. 

enhetschefer inom kommunal äldreomsorg (Bryman 2018). Hur urvalsprocessen gick till 

presenteras nedan i nästa avsnitt- tillvägagångssätt. 

5.6 Tillvägagångssätt 

För att få kontakt med respondenter till vår uppsats började vi inledningsvis med att söka 

på internet efter enheter i kommunal äldreomsorg. Vi utgick efter de olika kommunernas 

hemsidor där vi kunde hitta kontaktinformation. Vi tog därefter telefonkontakt där vi 

muntligt presenterade oss och vårt uppsatsarbete och frågade om de kunde tänka sig att 

ställa upp som respondenter. Av de åtta intervjupersoner som vi fick tag på bokades 

samtliga in för intervju. Vi fick alltså ett gott gensvar hos de respondenter vi kontaktade. 

Två av dessa respondenter avslog sedan deras deltagande pga. förhinder, och resterande 

sex intervjuer genomfördes. Vi skickade därefter ut samtyckesblankett och missivbrev (se 

bilaga A) per e-post efter att vi bokat in intervjuerna. Samtyckesblanketten togs även med 

vid intervjutillfällena, så att respondenten fick information igen om att de hade möjlighet 

att när som helst avbryta intervjun. Denna blankett skrevs under av såväl respondent som 

student.  Samtliga respondenter bjöd in oss till att hålla intervjuerna på deras arbetsplats 

vilket vi även ansåg som passande då Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2016) skriver att 

olika miljöer väcker olika känslor. Vår studie berör respondenternas yrkesroll vilket gjorde 

det naturligt att genomföra intervjuerna på deras respektive arbetsplatser.   

  

Samtliga av respondenterna godkände att intervjuerna spelades in digitalt, med 

förutsättning att de hanteras enligt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer. Under 

intervjutillfällena fördes inga minnesanteckningar för att inte ta bort fokus från 

respondenten under intervjutillfället, utan empirin bygger på det inspelade materialet. 

Intervjuerna genomfördes i relativt lugna och ostörda miljöer. Detta innebar att vi hade 
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goda förutsättningar att få med vad som sades under intervjun till transkriberingarna. 

Enligt Bryman (2018) är det respondenternas egna tolkningar av frågor som är fokus under 

semistrukturerade intervjuer. Vi utgick efter vår intervjuguide som vi hade utformat innan 

intervjuerna, men ställde följdfrågor i vissa fall där tillfälle gavs för att ge mer nyans till 

materialet. Vi valde att inte ge respondenterna intervjuguiden i förväg vilket Bryman (2018) 

skriver minimerar risken att respondenten ger genomtänkta svar, ges de intervjuguiden i 

förväg kan de tänka ut vinklade svar. Istället valde vi att skicka ut övergripande information 

om studien i förväg. 

  

Till grund för resultatet ligger alltså sex intervjuer med totalt sex olika respondenter. 

Intervjuerna tog mellan 37 och 67 minuter och det inspelade materialet var totalt 4 timmar 

och 32 minuter. 

  

För att söka fram material för tidigare forskning har vi använt oss av databaser så som 

Sociological Abstracts Cinahl och OneSearch för att få fram vetenskapliga artiklar med 

sökord så som: (social work manager) and (job demands) and Sweden, (social work) and 

(middle manager), (social work) AND management AND Sweden. För att få fram 

monografier har vi använt oss av Diva Portal genom att välja monografi som de träffar vi 

ville få fram genom sökorden: Enhetschef, (social work) and leadership. Två av 

monografierna fann vi genom ett manuellt sök via andra arbeten. Karlsson (2006) och 

Wolmesjö (2005) var monografier som vi såg att många artiklar och uppsatser refererade 

till så dessa sökte vi upp manuellt. Dessa sökningar genomfördes under mars och april 

2019.  

5.7 Databearbetning och analysmetod 

Transkriberingen av intervjuerna gjordes successivt, efter varje intervju, istället för att 

påbörja transkriberingarna efter alla intervjuer är genomförda. Vid genomförandet av 

transkriberingarna spelade vi upp ljudinspelningarna och förde detaljerade anteckningar 

för att få med alla ord och exempelvis längre pauser. Vi markerade även med talstreck för 

att tydligt kunna urskilja det respondenten sagt från intervjupersonen. Bryman (2018) 

skriver att transkriberingar är en tidskrävande process och vi hade en stor mängd material 

att tyda. För att underlätta transkriberingsprocessen beslutade vi att vi skulle diskutera 

innehållet efter varje genomförd transkribering och sedan individuellt läsa igenom allt 

samlat material när alla transkriberingarna är klara.   

  

För att behandla den empirin som insamlats gjorde vi en kvalitativ tematisk analys. För att 

genomföra detta kategoriserade och tematiserade vi den insamlade empirin. Detta för att 

ge en tydligare bild av vad som har sagts under intervjuerna (Boréus & Kohl 2018). Genom 

kategoriseringen tillåts empirin att delas upp i olika teman, för att vi sedan på ett smidigare 

sätt ska kunna tolka resultat (Bryman 2018). Som nämnt ovan läste vi individuellt igenom 

transkriberingarna och skrev ner förslag på teman för att sedan tillsammans diskutera vilka 

teman som är mest användbara. I de teman som vi identifierade enskilt var innehållet likt 

men rubriksättningen kunde skiljas åt, vilket gav oss en inblick i att vi tänkte likt kring 
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tolkningen av empirin. Vi kom gemensamt fram till rubriker för våra teman, och empirin 

sammanställdes efter att vi granskat varandras material. Denna metod gav oss en möjlighet 

att se på materialet som helhet, men också delar av den. Att behandla empirin på detta sätt 

gav oss djupare förståelse för den då vi ständigt kritiskt granskade vår tematisering. Vår 

empiri mynnade ut i följande tre huvudteman: Enhetschefens upplevelse av uppdraget, 

Förväntningar på enhetschefen samt Handlingsutrymmet och dess påverkan på ledarskapet. Totalt fann 

vi sju underteman: Omväxlande arbetsuppgifter, Närvarande ledarskap, Stöd i ledarskapet, 

Förväntningar uppifrån i organisationen, Förväntningar underifrån i organisationen, När förväntningarna 

krockar, Respondenternas uppfattning av att arbeta som enhetschef i kommunal sektor samt Faktorer 

som styr handlingsutrymmet.  

5.8 Etiska överväganden 

Forskning är en viktig del i dagens samhälle och den som bedriver forskning har ansvar 

gentemot de forskningen berör (Vetenskapsra ̊det 2017). För att förhålla sig till de etiska 

frågor som rör uppsatsen är den konstant präglad av de forskningsetiska principer som 

Vetenskapsra ̊det fastställt (u.å.). Därmed följer också studien de fyra huvudkraven, vilket 

är informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt samtyckeskravet. 

  

I missivbrevet och samtyckesblankett (se bilaga A och C) finns information kring hur 

insamlade data behandlas och förvaras samt vem som har tillgång till materialet samt där 

även övrig information framgår. I dessa två blanketter påtalas grundligt att intervjun sker 

på frivillig basis, och att respondenten när som helst kan dra tillbaka sin medverkan utan 

vidare motivering. Denna information har även presenterats för respondenterna muntligt 

vid intervjutillfället (Vetenskapsra ̊det 2017). Respondenterna fick information om att 

empirin som insamlas enbart kan komma att användas i forskningssyfte. Empirin som 

samlats in spelades in på låsta elektroniska enheter, och transkriberingarna har förvarats på 

lösenordskyddade datorer. Samtyckesblanketten har förvarats hos en av oss i en låst låda, 

och kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Respondenterna fick även 

information om att datainsamlingen som gjorts kommer att raderas efter målet med 

studien är uppnådd, vilket är efter att uppsatsen har blivit godkänd (Vetenskapsra ̊det 2017).  

 

Vid redovisning av materialet har vi tänkt på att behandla det på ett sådant sätt så att 

respondenten inte går att identifiera. När man skriver i talspråk kan det finnas en risk att 

man genom att skriva ut vissa fraser eller ord, också kan identifiera den troliga 

respondenten. Konfidentialitet kring respondenterna måste vara det primära, därför gäller 

det att vid publicering vara aktsam med hur man presenterar materialet (Kvale & 

Brinkmann 2014). Med hänsyn till respondenterna har vi därför valt att i resultatet använda 

oss av skriftspråk i de fall där det funnits risk för identifiering av respondenterna. 

  

Genom att behandla personliga uppgifter och materialet med konfidentialitet och 

avidentifiering uppnås också konfidentialitetskravet. Detta genom att ha tillämpat fiktiva 

namn till respondenterna, förvarat personuppgifter oåtkomligt för obehöriga och genom 

avidentifiering (Vetenskapsra ̊det 2017). En svårighet till fullkomlig avidentifiering av 
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respondenterna tillkommer dock då studien är inriktad på respondenternas arbetsplats och 

arbete snarare än respondenterna personligen, och det finns en risk att vi som intervjuare 

iakttas av andra då intervjuerna genomfördes på respondenternas respektive arbetsplatser.   

5.9 Arbetsfördelning 

Vi har för denna studie haft en dialog kring vilket ämne vi valt att fördjupa oss i, för att 

sedan gemensamt diskutera fram vilken metod och teori vi utgått från. Litteraturen 

diskuterades fram tillsammans och vi har kontinuerligt läst och omarbetat varandras texter. 

För att hela tiden utgå från ett gemensamt synsätt och förståelse har vi haft täta dialoger 

kring de teorier och tidigare forskning vi använt. Vi har gemensamt skrivit metodkapitlet 

för studien med jämn uppdelning av underrubrikerna. För kapitlet resultat delade vi upp 

temana efter de olika frågeställningarna som vi sedan utgick från under konstant dialog 

(Sanna tema 1 & 2, Ellinor tema 3). Vi är medvetna om att det hade varit fördelaktigt om 

vi gemensamt kunde närvara vid samtliga intervjuer men vi valde att dela upp intervjuerna 

med anledning av att vi inte bor i samma stad. För att låta det påverka vår studie i en sådan 

liten utsträckning som möjligt diskuterade vi med varandra efter varje intervjutillfälle. 

Transkriberingarna delades sedan upp och när de var klara diskuterade vi texterna och 

tematiseringen skedde sedan gemensamt. Slutligen skrevs metoddiskussion, 

resultatdiskussion och slutsatser tillsammans så att vi samtidigt kunde diskutera resultatet 

samt vilka fördelar och nackdelar vi kunde identifiera i vår studie. Vi satte vid ett tidigt 

stadie ett mål att studien skulle vara en representation av oss båda. Därför har vi i största 

mån hela tiden diskuterat, läst och omarbetat varandras texter för att få ett enhetligt 

helhetsintryck. 
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6 Resultat och analys  

 I följande avsnitt kommer vi att presentera studiens resultat. För att analysera materialet 

kommer vi att koppla samman empirin med de teorier och den tidigare forskning vi tidigare 

har presenterat. Av analysen av empirin har vi identifierat teman som vi nu kommer att 

presentera resultatet i. De olika temana har i sin tur underrubriker, för att läsaren tydligt 

ska kunna följa analysen. De teman som empirin kommer att presenteras i är följande: 

Enhetschefens upplevelse av chefsuppdraget, Förväntningar på enhetschefen samt Handlingsutrymmet och 

dess påverkan på ledarskapet. För att få en uppfattning om respondenterna som har medverkat 

i studien kommer det nedan en presentation om dem. 

6.1 Presentation av respondenterna 

Det är viktigt för oss att värna om våra respondenters anonymitet i uppsatsen. Därför 

kommer respondenternas bakgrund presenteras på ett samlat kortfattat vis, samt att vi 

tilldelat dem fiktiva namn. De fiktiva namn vi tilldelat respondenterna är: Anna, Beatrice, 

Cecilia, Diana, Emelie och Frida. Vi har även valt att kalla de personer som har stöd genom 

äldreomsorgen för vårdtagare i denna studie. Även detta är för att försäkra 

konfidentialiteten kring respondenterna, då begreppet kan skiljas åt beroende på vilken 

kommun denne är verksam inom. Citaten från respondenterna presenteras som indrag och 

i kursiv stil.  

Till vår studie har vi intervjuat sex respondenter verksamma som enhetschefer i tre olika 

kommuner i södra Sverige. Alla våra respondenter har formell kompetens men 

utbildningarna skiljer sig åt. Två har tidigare arbetat som undersköterskor, för att sedan 

vidareutbildat sig på högskolenivå. Av våra sex respondenter har två av dessa tagit en 

kandidatexamen i socialt arbete, två har gått den sociala omsorgslinjen, en har utbildning 

som sjuksköterska och en är socionom. Respondenterna har varit yrkesverksamma som 

enhetschefer olika länge. Den med minst erfarenhet från rollen har arbetat mindre än ett 

år, medan den som har längst erfarenhet har arbetat som enhetschef i över 30 år. Vissa av 

respondenterna har erfarenhet av att ha arbetat som chef i andra områden än 

äldreomsorgen, så som LSS och myndighetsutövning. Endast en av våra respondenter har 

tidigare varit verksam inom privat sektor. Alla respondenter utom en har administrativt 

stöd i arbetet, i form av samordnare eller planerare. Fyra av respondenterna arbetar med 

delat ledarskap, vilket innebär att enhetschefen delar en arbetsgrupp av medarbetare med 

en annan enhetschef. Respondenterna har ansvar för ca. 30–110 vårdtagare och har ca. 

30–50 tillsvidareanställda. Respondenterna är verksamma inom både särskilt boende och 

hemtjänst, men vi har valt att inte särskilja detta i studien då det inte är det primära syftet. 

Respondenterna har arbetat mellan ett år till 5 år på nuvarande arbetsplats.  

 

I följande avsnitt kommer vi att presentera studiens resultat. För att tolka materialet 

kommer vi att koppla samman empirin med de teorier och den tidigare forskning vi tidigare 

har presenterat. Av genomgången av empirin har vi identifierat teman som vi nu kommer 

att presentera resultatet i. De olika temana har i sin tur underrubriker, för att läsaren tydligt 
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ska kunna följa tillvägagångssättet. De teman som empirin kommer att presenteras i är 

följande: Enhetschefens upplevelse av uppdraget, Förväntningar på enhetschefen samt 

Handlingsutrymmet och dess påverkan på ledarskapet. 

6.2 Enhetschefens upplevelse av chefsuppdraget 

I vårt material fann vi tre teman som svarar på våra frågeställningar. Det första temat är 

”Enhetschefens upplevelse av uppdraget”, och är indelat i underrubriker; Omväxlande 

arbetsuppgifter, Närvarande ledarskap, samt Stöd- en förutsättning i ledarskapet. Nedan presenterar 

vi hur enhetschefen upplever deras uppdrag. Respondenterna beskriver olika uppdrag som 

är kopplade till deras roll, att de vill vara närvarande för sina medarbetare, och hur de 

beskriver stödet från deras chef som en viktig del i deras ledarskap. 

6.2.1 Omväxlande arbetsuppgifter 

Respondenterna fick själva beskriva vilka ansvarsområden och uppgifter som ingår i deras 

roll. Två av dem, Emelie och Frida, beskriver att deras ansvarsområden innefattar 

budgetansvar, personalansvar och arbetsmiljöansvar. Vidare berättar samtliga 

respondenter att de har olika arbetsuppgifter som kan innefatta hyreskontraktsskrivning, 

möten, bemanning, arbeta med olika kvalitetsregister, ingå i projektgrupper, lokalansvar, 

arbete med lönesystem, anhörigsamtal osv. Anna upplevde att hon har så mycket uppgifter 

att hon ibland byter kontorslokal för att få arbeta ostört. Anna, Diana och Emelie beskriver 

också rollen som omväxlande. De beskriver att dagen kan ändras från hur de planerat, och 

att det kan dyka upp nya arbetsuppgifter att ta tag i, nya möten att gå på eller att personalen 

kommer med frågor som de önskar få besvarade. Beatrice beskriver också att en arbetsdag 

kan vara väldigt spretig, och att det ibland kan komma många frågor som måste hanteras 

snabbt. 

Det är bara att komma till jobbet men att nästan inte vara förberedd för 

någonting, för det är precis när man tänker sig att ”det här ska jag göra idag” 

så kan det bli precis tvärtom –Beatrice 

  

Respondenterna visar att de har spridda meningar över vad som ingår i deras 

ansvarsområden. De beskriver att rollen innefattar många olika arbetsuppgifter, och det 

verkar finnas en ovisshet i vad arbetsdagen kommer att innefatta på grund av dessa.  

 

Detta omväxlande arbete och uppgifter kopplar vi till Shanks, Lundström och Wiklund 

(2014) där de beskriver att uppdraget som enhetschef har blivit mer och mer komplext. 

Det finns en ökning i antalet uppgifter som enhetschefen förväntas uppfylla. Detta kan 

leda till att enhetschefens arbetsuppgifter skapar mindre utrymme för själva 

ledarskapet.  En del av respondenterna uttrycker detta och anser att en nackdel med att 

arbeta som enhetschef är att det administrativa arbetet tar alldeles för mycket tid vilket 

minskar förutsättningar att kunna arbeta mer utvecklande med strukturella frågor och 

framtida målbilder.  
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Detta står i relation med hur Lipsky (2010) beskriver komplexiteten kring rollen som 

gräsrotsbyråkrat, i den bemärkelse att denne hela tiden har flera aspekter att förhålla sig 

till. De arbetsuppgifter som föreligger yrkesrollen förväntas således levas upp till, som vi 

därför kan koppla till exempelvis de administrativa uppgifterna. Detta samtidigt som man 

i yrkesrollen måste balansera ledarskapet till medarbetarna för att skapa goda 

förutsättningar för vårdtagarna.  

 

De ökade arbetskraven är också något som är återkommande i andra studier. Corin och 

Björk (2016) beskriver att det kan vara svårt för enhetschefer att uppfylla de förväntningar 

som ställs på yrkesrollen då arbetsuppgifterna och belastningen inte står i relation till dessa. 

Dessa belastningar kan tänkas påverka tillgängligheten för enhetschefen genom att dessa 

arbetsuppgifter kan ta tid från det som annars hade kunnat läggas på det direkta ledarskapet 

till medarbetarna. 

6.2.2 Närvarande ledarskap 

Samtliga respondenter berättar att deras personal förväntar sig att de ska vara tillgängliga 

och närvarande samt att de ska känna att de kan vända sig till dem, ifall medarbetaren 

känner att de i sitt yrke behöver råd eller stöd från sin chef.  Enhetschefens roll hamnar då 

mittemellan vad ledningen förväntar sig, samtidigt som de ska finna utrymme för att möta 

upp medarbetarnas förväntningar. Detta kan vi koppla till när Goffman (1995) beskriver 

medlaren som mellanhanden som står mellan två team. Med teamen menar Goffman en 

grupp som gemensamt arbetar med en uppgift, något som vi både kan koppla till 

medarbetarna som arbetar med omvårdnadsarbetet, och den politiska ledningen som sätter 

upp mål för hur denne ska bedrivas. Rollen som enhetschef kan vi se som att det blir 

dennes uppgift att förmedla ledningens förväntningar ner i leden, och kunna ta med 

synpunkter tillbaka för att utöka förståelsen mellan de undre och övre leden i 

organisationen. Enhetschefens roll som medlare bygger också upp en lojalitet gentemot 

grupperna. Ett sätt att medla och öka lojaliteten är att vara nära sina medarbetare.  

  

Alla respondenter utom en, talar om vikten av att vara en närvarande chef. Anna beskriver 

att hon tycker det är viktigt att återkoppla. Både Beatrice och Diana berättar att de alltid 

har en öppen dörr så att andra kan komma in och prata med dem om det är något. De 

båda säger också att om dörren är stängd så förstår personalen att de är upptagna. Frida 

talar också om att vara en närvarande chef, men delger också tankar kring hur hon tänker 

kring begreppet närvaro.  

  

Eller är det att man, är det verkligen närvarande att man går runt och säger 

god morgon hela tiden? Är det att vara närvarande? För är jag närvarande 

när jag går ut där? Alltså, jag måste ju bestämma mig för att när jag väljer 

att gå in på en avdelning så måste jag vara 100 % närvarande där ute. Är 

jag inte det, då vet jag inte om jag ska gå in där inne. För då kanske dem 

inte upplever mig som närvarande –Frida 
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Detta kan också kopplas till Shanks, Lundström och Wiklunds (2014) studie där de 

beskriver att enhetschefer finner det viktigt att vara bra ledare till sina medarbetare och att 

det är något som ses som en förutsättning för ledarskapet. Wolmesjö (2005) talar också 

om vikten av att vara kommunikativ i sitt ledarskap. En viktig del av enhetschefens arbete 

är att kommunicera med andra människor, genom möten, både skriftligt och verbalt. 

Vidare beskrivs det som otvivelaktigt att en chef bör finnas tillgänglig för sin personal för 

att kunna ge svar och direktiv över frågor och funderingar. Det är viktigt för personalen 

att ha en chef som de vet de kan vända sig till om de finner sig i situationer där de kan 

komma att behöva hjälp eller stöd. Vidare kan vi koppla enhetschefens position till 

Goffmans (1995) rollteori där han beskriver att man i rollen som aktör agerar efter de 

förväntningar denne tror att i detta fallet medarbetarna har. Att vara närvarande i sitt 

ledarskap står därför i relation till vad denne tror sig publiken, i detta fall medarbetaren, 

efterfrågar. 

6.2.3 Stöd- en förutsättning i ledarskapet 

Stöd beskrivs av respondenterna som en förutsättning för deras arbete. Det kan vara olika 

former av stöd, kollegialt, administrativt och i ledarskapet. Fyra av respondenterna talar 

om vikten av stödet från deras egen chef och hur det kan uttrycka sig. Charlotte och Emma 

beskriver att det är viktigt att framföra sin åsikt till ledningen och att dela med sig av 

information till sin närmsta chef. Diana påtalar att det är viktigt att ha en chef som litar på 

att man gör sitt jobb. Hon säger att genom tilliten får hon en bra känsla och att då gör sitt 

bästa. Även Frida påtalar vikten av att ha en bra chef. Hon berättar flera gånger under 

intervjun att det är viktigt att ha en bra chef när man själv arbetar som chef. Med detta 

menar hon att som enhetschef kan hon stöta på svårigheter i sin yrkesroll, men att en bra 

närmsta chef till hennes position möjliggör och stöttar henne i sitt ledarskap. Detta innebär 

att en bra ledning i närmsta chefsled ger henne större förutsättningar för att leda den egna 

verksamheten. Hon tycker att det är viktigt att ens chef finns för att hjälpa en själv att nå 

verksamhetens mål.  

  

Det är ju också ett viktigt stöd från den chefen man har. För då ska man 

inte behöva uppleva några begränsningar. Man kan uppleva svårigheter, men 

har man en bra chef som är bra på ledarskap så ska man inte uppleva några 

begränsningar –Frida 

Tidigare studier påvisar att stödet kan se annorlunda ut beroende på arbetslivserfarenheter 

kring ledarskap, vilket står i relation till respondenten Fridas reflektion. De beskriver också 

att de enhetschefer med en lägre arbetsbelastning troligtvis stannar kvar längre på 

arbetsplatsen jämfört med de med för hög arbetsbelastning. En förutsättning för att kunna 

hantera de förväntningar som föreligger uppdraget är att ha ett gott stöd från närmsta 

chefen. Det visar sig att de enhetschefer som upplever en högre grad av stöd från sin 

närmsta chef blir mindre påverkade av stress (Elofsson, Lundström & Shanks 2015). 

 

Är man ny kanske man behöver mer stöd, och har man jobbat lite så kanske 

man inte behöver samma typ av stöd som när man var ny, men man kanske 
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behöver en annan typ av stöd. Alltså jag tror aldrig att det med stöd upphör. 

Jag tror alltid att det är viktigt ha ett stöd – Frida 

  

Sammanfattningsvis visar respondenterna att de har spridda meningar över vad som ingår 

i deras ansvarsområden. De beskriver att rollen innefattar många olika arbetsuppgifter, och 

det verkar finnas en ovisshet i vad arbetsdagen kommer att innefatta på grund av dessa. 

De visar också en relativt samlad bild av att det är viktigt för dem att vara närvarande för 

sina medarbetare. De har dock olika metoder för att arbeta kring detta, där vissa beskriver 

att de arbetar med återkoppling, och andra har en öppen dörr som symbol för närvaro. 

Majoriteten av respondenterna visar en samlad bild av att de som enhetschefer behöver ett 

stöd från ledningen. Stödet yttrar sig olika från de olika respondenterna, men de talar om 

stödet som bland annat informationsflöde, tillit, och att man ska kunna ha en dialog. 

6.3 Förväntningar på enhetschefen 

Det andra temat vi fann för att besvara våra frågeställningar är ”förväntningar på 

enhetschefen”. Temat är indelat i underrubriker; Förväntningar uppifrån i organisationen, 

Förväntningar underifrån i organisationen och När förväntningarna krockar. Nedan presenterar vi 

hur enhetschefen upplever vilka förväntningar som är kopplade till deras roll som 

enhetschef. Respondenterna beskriver vilka förväntningar det finns från deras ledning, och 

vilka motstridiga förväntningar de kan stöta på. 

6.3.1 Förväntningar uppifrån i organisationen 

Respondenterna beskriver att de förväntningar de har på sig som kommer ovanifrån, från 

ledning och politik, är att de ska hålla sig till sin budget och de regelverk som finns. Det 

uttrycks dock att vissa av respondenterna ibland känner en ovisshet kring vilka andra 

förväntningar som finns. Beatrice nämner att hon ser förväntningarna på hennes uppdrag 

som rimliga men att de organisatoriska förutsättningarna hon har för att klara av det är 

otillräckliga. Diana anser att hon har en förväntan på sig att utvecklas och arbeta 

nytänkande vilket hon beskriver som väldigt roligt. 

Vi ska inte stanna här. Så det är på så sätt jätteroligt. Så det är inte bara 

det här hårda du vet, det som läser man i tidningen om budget och liksom så 

– Diana 

Anna berättar att förväntningar ovanifrån är att hon ska vara delaktig och stå nära sin 

personal samt se till att vårdtagarna ska ha det så bra som möjligt, vilket är förväntningar 

hon tycker är bra att de finns. Emelie och Frida berättar hur viktigt det är att våga säga 

ifrån när förväntningar och krav blir för höga och att säga till när något inte är bra. Det är 

inte alltid lätt eller möjligt att säga ifrån men det är viktigt att försöka vara tydlig och 

återkoppla när saker inte fungerar. 

Med Goffmans (1995) beskrivning av rollteorin som utgångspunkt kan enhetschefen 

liknas som en ensam aktör. De olika förväntningarna som beskrivs gör att denne agerar 
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efter ett vad denne tror är ett önskvärt sätt för publiken. Just för enhetschefen skiljer sig 

de olika scenerna åt, mellan rollen inför politiker eller högre chefer, medarbetare, 

vårdtagare eller anhöriga. Därigenom kan enhetschefen komma att agera olika beroende 

på scen. Vidare beskriver Goffman (1995) olika framträdanden. En av dessa har begreppet 

fasad, vilket syftar till att personen agerar efter ett framträdande som är väl etablerat. Detta 

kopplar vi till att enhetschefen har en förväntan uppifrån och nerifrån i organisationen att 

agera enligt redan bestämda, abstrakta sätt. Detta står i kontrast till de förväntningar som 

Lipsky (2010) menar när han talar om att gräsrotsbyråkrater slits mellan de ramar och 

riktlinjer denne arbetar efter, och de förväntningar som kommer från medborgaren. 

Wolmesjö (2005) menar att det eftersträvas en tydlighet som för enhetschefen kan betyda 

mer detaljerade riktlinjer och beslut från deras ledning. Problematiken kring att ha tydligare 

och mer detaljerade beslut och riktlinjer är att handlingsutrymmet då för enhetschefen 

också begränsas. Det innebär att ledningen i större utsträckning skulle ta beslut om vardera 

enhet inom förvaltningen. Som verksamma inom en människobehandlande organisation 

beskriver Lipsky (2010) att det måste finnas ett visst handlingsutrymme för att kunna vara 

flexibel i arbetet. Detta innebär att det kan bli problematiskt att utforma mer detaljerade 

riktlinjer, då det troligtvis skulle bli på bekostnad av handlingsutrymmet. 

6.3.2 Förväntningar underifrån i organisationen 

Diana beskriver att de motstridiga krav hon stött på ofta berör olika viljor hos personal 

och vårdtagare och/eller anhöriga. De förväntningar hon får av vårdtagare och/eller 

anhöriga vill hon tillgodose i så stor utsträckning som möjligt samtidigt som det är viktigt 

att hon visar stöttning och förståelse till personalen – vanligt förekommande är att just 

vårdtagare/anhöriga och anställda tycker och vill olika saker. I sådana fall försöker hon 

visa personalen att hon finns där för dem och exempelvis ta fram en handlingsplan.  

Man kanske aldrig kommer dit så att alla är nöjda, och då tänker jag 

vårdtagare, medarbetare. Liksom att det fungerar. Det är nog en av dom 

största utmaningarna – Diana 

Dessa motstridiga krav och förväntningar kan vi koppla till Goffmans (1995) rollteori om 

medlaren. Precis som respondenterna beskriver kommer olika förväntningar från ledning, 

medarbetare, vårdtagare och anhöriga. Då enhetschefen är delaktig i två team kan den 

finnas i en för enhetschefen, medlaren, komplicerad situation som måste möta oerhört 

många attityder, viljor och förhållningssätt. Vidare ingår det i medlarens roll att vara lojal 

till båda sidor. I sin arbetssituation får medlaren acceptera de olika förväntningar som 

kommer från de olika grupperna. Vår respondent Diana beskriver att det blir hennes, i 

rollen som enhetschef, precis som medlarens uppgift att framföra information mellan de 

båda parterna.  Därför är medlaren att betrakta som en integrerad del i organisationen. 

Detta för att denne fungerar som en länk mellan de olika aktörerna för att nå konsensus 

och förståelse. 
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6.3.3 När förväntningarna krockar 

Respondenterna beskriver att politiken påverkar deras arbete mycket. Det är vanligt 

förekommande att det är deras chefer som sköter kontakten med nämnden, vilket 

resulterar i att de endast får beslut till sig som de själva måste motivera för sina medarbetare 

och sedan implementera besluten. Detta kan utgöra svårigheter då de själva inte fattar 

besluten men det är dem som ska förmedla informationen och stötta ledningen även när 

de inte håller med. Respondenten med erfarenhet från den privata sektorn önskar att få en 

tydligare uppdragsbeskrivning med de exakta resurser, befogenheter och förutsättningar 

hon har i sin yrkesroll då hon anser att de inom kommunal omsorg är för otydliga. 

Respondenterna beskriver att de förväntningarna som faller på enhetschefen kan ibland 

ses som att de inte står i relation till varandra. Respondenterna berättar alla under 

intervjuerna att de upplever motstridiga förväntningar i sin yrkesroll. Emelie beskriver 

problematiken i att exempelvis införa nya arbetssätt som ledningen tagit fram men som 

personalen inte förstår eller ser nyttan i, då upplever hon att hon slits mellan att göra båda 

parter nöjda. Beatrice berättar att det är viktigt att ha transparens i sitt ledarskap, och att 

medarbetarna då inte ställs för oväntade beslut och att det finns en förståelse för varför 

hon fattar vissa beslut. Vidare beskriver hon också att det är viktigt för henne att 

medarbetarna är delaktiga i beslut. Även Anna upplever ofta att hon slits mellan personal 

och ledning och ger exemplet att hennes anställda ofta kan uttrycka att de vill arbeta på ett 

särskilt sätt vilket gör verksamheten svårare att gå ihop. Detta styrks även av Beatrice i 

följande citat.  

Jag jobbar mycket för att det inte ska finnas några överraskningar utan man 

ska förstå varför, man ska förstå syftet. Sedan är det jag som fattar beslut 

men jag vill att det ska finnas en förståelse – Beatrice 

Detta står i relation med vad Regnö (2013) säger om att det oavsett chefsnivå så finns det 

förväntningar på dem från många olika parter. Enhetscheferna är då framförallt de som 

har en klämd position präglad av önskemål, förväntningar och krav. Inom de 

ansvarsområden som föreligger rollen förväntas även måluppfyllelse, budgetansvar och att 

utveckla verksamheten framåt. 

Goffmans (1995) rollteori går att koppla mellan samtliga aktörer som enhetschefen är i 

kontakt med. Lipsky (2010) beskriver också motstridigheten gräsrotsbyråkraten kan finna 

i sin roll. Detta kan vi koppla till de motstridiga krav respondenterna beskriver när 

ledningen tar fram nya riktlinjer som medarbetarna inte har förståelse för. Enhetschefen 

står därför som första mottagare av kritiken kring beslut som tagits på en högre nivå. 

Karlsson (2006) beskriver att detta står i relation som enhetschefens roll som första linjens 

chef. Detta innebär således att de får balansera de förväntningar som kommer uppifrån 

och nedifrån i organisationen. Som verkställande chef är det alltså denne som kan komma 

att stå för konsekvenser för beslut som är fattade på en annan nivå.   

  

Sammanfattningsvis kan vi säga att respondenterna har en samlad bild av vissa 

förväntningar som finns från deras ledning, men att det kan skilja sig mellan de olika 
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enheterna. Alla respondenter berättar att de har upplevt motstridiga förväntningar i sitt 

arbete, både från ledning, medarbetare, anhöriga och vårdtagare. 

6.4 Handlingsutrymmet och dess påverkan på ledarskapet 

Det tredje och sista temat vi fann för att besvara våra frågeställningar är 

“Handlingsutrymmet och dess påverkan på ledarskapet”. Temat är indelat i 

underrubrikerna: Enhetschef i kommunal sektor- mål, riktlinjer och beslut att förhålla sig till samt 

Faktorer som styr handlingsutrymmet. Nedan presenterar vi hur respondenterna upplever 

handlingsutrymmet i deras roll och vilka faktorer som påverkar detta samt beskriver deras 

upplevelser av att arbeta inom kommunal sektor. 

6.4.1 Enhetschef i kommunal sektor- mål, riktlinjer och beslut att förhålla sig till 

Flera av respondenterna nämner att en stor fördel med att arbeta kommunalt är att det är 

tydligt och att det finns något att luta sig emot, mål och riktlinjer finns av en anledning. De 

är inte bara spontant påhittade utan de finns för att verksamheterna ska kunna nå sina mål. 

Däremot upplever några av respondenterna att mål och riktlinjer inte alls är tydliga. 

Johansson (1993) beskriver organisationer som en samlingspunkt för makt eftersom 

organisationer fördelar och använder resurser men det finns inte tillräckligt tydliga riktlinjer 

för hur de används eller vem som fördelar dessa. En del av våra respondenter delar den 

uppfattningen och av den anledningen instämmer vi till att en stabilisering och 

förtydligande av maktförhållanden i verksamheterna hade underlättat arbetet vilket 

Johansson beskriver. 

Elofsson, Lundström och Shanks (2015) skriver i sin studie att enhetschefer upplever att 

deras politiska ledning har för mycket inflytande och att påtryck från politiken leder till 

negativa effekter. Detta är något vår respondent Frida intygar då hon berättar att politiken 

beslutar om mycket på högre nivåer men Frida upplever ändå att de kan försöka lägga sig 

i delar av hennes arbete och pilla på detaljer som de egentligen inte bör göra. Goffman 

(1995) beskriver i sin rollteori att det är viktigt att vi människor förstår varandras roller och 

kan sätta oss in i hur andra tänker och känner. I det här fallet tänker vi att den sociala 

interaktionen försvåras om ledningen har en oförmåga att sätta sig in i Fridas roll. Hon 

fortsätter med att berätta att hon i sådana fall är noga med att förklara och stå på sig.   

Man får gärna ha synpunkter och tycka saker, men vi måste få göra det på 

vårt sätt – Frida 

Vidare beskriver Elofsson, Lundström och Shanks (2015) att faktorer relaterade till hög 

arbetsbelastning står i relation till ledningen eller organisationen snarare än vårdtagare eller 

medarbetare. Enhetschefer kan känna sig trängda då de förväntningarna de har på sig 

gällande att agera och handla är alldeles för begränsade i perspektiv till de verktygen och 

handlingsutrymmet de har, vilket är en uppfattning några av våra respondenter delar. En 

av respondenterna, Beatrice, har tidigare arbetat inom privat sektor och beskriver sitt 

handlingsutrymme inom offentlig sektor som begränsat med strikta ramar gällande vad du 
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får och kan göra. Vidare berättar hon att hon knappt själv vet vad hon har för 

handlingsutrymme. 

Jag har inte så mycket handlingsutrymme, det är jättetråkigt att säga det men 

så är det faktiskt. Det kan vara från de minsta sakerna som man ändå 

tycker att en första linjens chef ändå ska kunna bestämma kring men det har 

vi inte inom denna politiskt styrda organisationen – Beatrice 

Wolmesjö (2005) skriver att nämnden är de som fastställer riktlinjer och mål och att det är 

enhetschefen som sedan verkställer dessa. Anna berättar att hon ser en fördel med att hon 

har möjlighet att möta nämnden och på så sätt kunna diskutera direkt med politikerna 

gällande svårigheter och utmaningar de ställs inför. Detta för att kunna få stöttning 

gällande exempelvis vad de behöver ekonomiskt. Respondenterna berättar att vill de göra 

något de inte själva kan fatta beslut kring så vänder de sig till ledningen och motiverar 

varför, vilket ofta kan leda till ett godkännande. Wolmesjö redogör för att arbete inom 

offentlig sektor innebär att det är en hierarkisk organisation där den högsta ledningen 

består av den politiska nämnden. Våra respondenter som har arbetat som enhetschefer en 

längre tid berättar att verksamheten och deras budget påverkas väldigt mycket av vilket 

politiskt styre kommunen har, d.v.s. vad de har för ledning. 

Några av respondenterna berättar att de upplever att processer kan ta lång tid, som de drar 

paralleller till den offentliga sektorn då politiken styr och vägen till beslut upplevs ta lång 

tid. Detta är dock respondenternas egen tolkning, då ingen av dessa respondenter har 

arbetslivserfarenhet utanför den offentliga sektorn. Dock upplever några av 

respondenterna att det kan vara positivt att de tilldelas en bestämd budget eftersom det är 

skattebetalarnas pengar, och att det är viktigt att hushålla med dessa förutsättningar på rätt 

sätt men att de absolut inte ska vara snåla. Utan pengarna ska gå till verksamheten och 

vårdtagarna. Frida nämner också att det som är tråkigt med att beslut kan ta väldigt lång 

tid är att hon ibland upplever att det begränsar hennes arbete. Karlsson (2006) skriver att 

en enhetschef är den som verkställer beslut och är den personen som har närmast kontakt 

med de som påverkas av besluten vilket även innebär att enhetschefen är den som står för 

eventuella konsekvenser av beslutet. Detta kan även innebära konsekvenser i form av 

väntan på beslut, vilket respondenterna måste anpassa sig utefter i de fall beslut dröjer. Vår 

respondent Beatrice berättade om ett ärende som tog ett år innan hon fick besked från 

ledningen vilket var en konsekvens hon behövde ta ansvar kring inför sina medarbetare. 

Karlsson förklarar att en enhetschef arbetar operativt och är den som har direkt kontakt 

med sina medarbetare men även med medborgare, vilket innebär att de måste hitta en 

balans i rollen gällande förväntningar från ledning och medarbetare då det inte finns en 

chef under dem då de är första linjens chef. 

6.4.2 Faktorer som styr handlingsutrymmet 

Respondenterna har delade uppfattningar om sitt handlingsutrymme. Tre av 

respondenterna beskriver sitt handlingsutrymme som tillräckligt medan en av dem anser 

sig ha väldigt lite handlingsutrymme gällande även de minsta detaljerna. De två övriga 

respondenterna berättar att deras handlingsutrymme är relativt begränsat men att den 
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begränsningen de har är rimlig vilket gör att de är tillfreds med det handlingsutrymmet de 

har.  Vidare beskriver respondenterna hur viktigt det är som enhetschef att ta reda på vilket 

handlingsutrymme de har och att utefter det kunna handla och agera. 

 

Respondenterna beskriver att de faktorer som påverkar deras handlingsutrymme är 

framförallt ledning, politik och medarbetare. Handlingsutrymmes beskrivs påverkas 

genom politiska beslut, förväntad måluppfyllelse och medarbetarnas förväntningar på dem 

som chefer. Respondenterna beskriver dessa faktorer som rimliga begränsningar även om 

vissa upplever att dessa skapar svårigheter i deras ledarskap då ledningen och medarbetare 

ofta inte har samma viljor. Även budget är en faktor som kan styra handlingsutrymmet 

vilket några av respondenterna upplever. Däremot upplever de flesta av respondenterna 

att budget inte begränsar, utan att en stor fördel med deras yrkesroll är att utefter den 

budget de har till sitt förfogande är de, som enhetschefer, fria att agera och handla precis 

så som de vill i sin verksamhet. Lipsky (2010) beskriver en gräsrotsbyråkrat, i det här fallet 

en enhetschef, som en individ i en offentlig sektor med en beslutsfattande position. En 

enhetschef inom äldreomsorgen har som ansvar att verkställa beslut gällande vårdtagares 

omsorgsbehov, av den anledningen ses enhetschefen som en roll som gräsrotsbyråkrat. 

Handlingsutrymmet gällande ekonomin är inte speciellt stort men 

handlingsutrymmet gällande vad jag kan göra med min personal och min 

verksamhet och hur jag kan förändra och förbättra den skulle jag säga att det 

är jag och gruppen som bestämmer det, hur vi vill göra – Anna 

 

Respondenten Emelie beskriver hur hon som chef aldrig sätter punkt, utan att hon har ett 

cykliskt tänk där det finns en medvetenhet att när hon är färdig med en sak kan nästa 

påbörjas. Detta innebär enligt henne att vara strategisk, taktisk och detaljerad, men man 

måste ändå ha en flexibilitet i sin ledarroll. Detta kan vi koppla till vad Johansson (1993) 

beskriver kring gräsrotsbyråkratens arbete. Det krävs ett visst handlingsutrymme för att 

kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett fullgott sätt. Lipsky (2010) beskriver hur 

gräsrotsbyråkraten måste ha en viss förmåga att improvisera. Precis som respondenten 

Beatrice beskriver måste man ha en förmåga att hantera olika typer av frågor skyndsamt. 

Genom att agera efter de erfarenheter och kunskap denne har med sig i rollen kan 

enhetschefen behålla en flexibilitet i sitt ledarskap. 

 

Att respondenternas handlingsutrymme upplevs olika kan möjligtvis bero på att det, 

eventuellt, kan variera i olika kommuner och olika arbetsplatser vilket vi kopplar till 

Goffmans (1995) teori kring roller och att förväntningar och normer ser olika ut beroende 

på scenen, d.v.s. situationen. Naturligtvis har även aktören och publiken en avgörande roll 

för situationen vilket speglas genom att alla enhetschefer är olika och även ledningen, 

medarbetare och vårdtagare skiljer sig gällande förväntningar och normer. 

Respondenterna beskriver att de har en frihet att själva utforma sin verksamhet och 

utförandet av omsorgen vilket Lipsky (2010) beskriver att en gräsrotsbyråkrat, i det här 

fallet enhetschef, har stort handlingsutrymme kring då denne har mandat till att bestämma 

gällande just detta. En gräsrotsbyråkrat har en roll som är i direkt anslutning till 

medborgare och vårdtagare och av den anledningen finns det olika behov, därför krävs det 
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flexibilitet i deras handlingsutrymme för att de ska kunna utföra sitt arbete. Dessutom 

nämner Lipsky att det är viktigt med en viss improvisationsförmåga d.v.s. att 

enhetscheferna kan anpassa arbetet utifrån exempelvis vårdtagarens behov, med 

förutsättningarna att de följer ramar och riktlinjer som finns i verksamheten. För att 

enhetscheferna ska kunna ha ett handlingsutrymme med en frihet att improvisera skriver 

Lipsky att det ställer krav på dem att kunna nyttja sina kunskaper och erfarenheter i 

yrkesrollen. En enhetschef måste ges ett visst handlingsutrymme för att kunna utföra sina 

arbetsuppgifter väl vilket Lipsky styrker. 

Respondenterna Emelie och Frida beskriver att de har lagar, riktlinjer och mål som 

kommer ovanifrån då det är en politiskt styrd organisation – men att så länge de håller sig 

igenom dessa ramar så definierar de sitt handlingsutrymme och sin frihet i den egna 

verksamheten som väldigt stor. 

Mitt handlingsutrymme räcker, jag behöver inte ha mer än vad jag har – 

Cecilia 

Det som definierar enhetschefers handlingsutrymme är riktlinjer och kommunens 

värdegrund vilket Elmersjö (2014) redogör för. Vissa av våra respondenter beskriver sitt 

handlingsutrymme som stort inom den egna verksamheten. Detta innebär att så länge de 

förhåller sig till riktlinjer och kan förklara hur man agerar så har de utrymme att handla. 

Vidare skriver Elmersjö att enhetschefer kan förklaras som bärare av handlingsutrymmet 

inom en organisation, de har dock inte obegränsat med handlingsutrymme utan ska 

anpassa sig efter fastställda riktlinjer och mål. Således kan dessa förutbestämda målen skapa 

mindre utrymme till att arbeta mer utvecklande i ledarskapet, vilket respondenterna ser 

som en negativ del i arbetsrollen. 

Av erfarenhet berättar några av respondenterna att de har upplevt att deras 

handlingsutrymme påverkas av den ledningen som styr i form av förtroendevalda politiker 

och att det kan skilja sig väldigt mycket beroende på vilka som sitter i ledningen just den 

tiden. Situationen för respondenterna kan av den anledningen se väldigt olika ut beroende 

på ledningen vilket vi kopplar till Goffmans (1995) beskrivning om att vi människor möter 

olika scener i olika sammanhang och därmed även olika normer och förväntningar. Vilket 

kan leda till en otydlighet i arbetsrollen då förväntningarna på enhetscheferna inte alltid 

behöver vara samma. Respondenterna möter med andra ord motstridighet i sin roll då 

politiska beslut och riktlinjer ändras vilket Lipsky (2010) beskriver. Vidare skriver 

Johansson (1993) att strukturens makt i organisationen påverkar enhetschefernas arbete 

och handlingsutrymme vilket respondenterna själva nämner. Makten i en organisation är 

rörlig och föränderlig vilket är en upplevelse våra respondenter upplever då de, som nämnt 

ovan, berättar att handlingsutrymmet påverkas väldigt mycket beroende på vilka som sitter 

i ledningen.   

Vidare beskriver våra respondenter att det är frustrerande att de måste rätta sig efter alla 

beslut även om de inte håller med kring det som beslutats. De beslut som fattas måste de 

rätta sig efter även om det känns obekvämt och orättvist. 
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Många tror ju kanske att det är vi som styr, men jag är styrd från en helt 

annat – Frida 

Handlingsutrymmet kommer dock med begränsningar då enhetscheferna måste förhålla 

sig och agera utefter politiska beslut som fattas högre upp i organisationen. 

Respondenterna berättar att trots att de inte är delaktiga i besluten eller ställer sig positiv 

till besluten så måste de anpassa sig utefter dessa vilket de kan uppleva som orättvist och 

frustrerande. De förväntas även följa lagar och riktlinjer som finns i samhället, såsom 

exempelvis socialtjänstlagen, arbetsmiljölagen, medbestämmandelagen och arbetsrätt.  

Utöver påtryck från vårdtagare och medborgare utsätts en gräsrotsbyråkrat för påtryck från 

ledning och politik. En förväntan av effektivitet och beslut från en högre nivå är ramarna 

enhetscheferna handlar inom (Lipsky 2010) Som nämnt ovan kan enhetschefen kopplas 

till Goffmans teori om medlaren vilket i det här fallet blir tydligt då enhetschefen framför 

information från ledning till medarbetare och vice versa. Respondenterna berättar att de 

besluten ledningen tar blir deras uppgift att informera parterna det berör samt verkställa 

beslutet. Inte helt ovanligt är att enhetschefer finjusterar versionerna lite för att kunna 

förbättra samarbetet mellan ledning och medarbetare (Goffman 1995). 

Sammanfattningsvis berättar respondenterna att de faktorer som påverkar deras 

handlingsutrymme är främst ledning, politik och medarbetare. De förklarar även att deras 

handlingsutrymme till viss mån är begränsat men de flesta av respondenterna beskriver att 

deras eget handlingsutrymme är stort inom den egna verksamheten, och att de har 

utrymme att handla så länge de kan motivera det. Gällande deras upplevelse av att arbeta 

kommunalt nämner några av respondenterna att beslut ofta kan ta lång tid vilket kan 

begränsa deras arbete och även deras ledarskap. Flera av respondenterna upplever att en 

stor fördel i deras arbetsroll är just att de som enhetschefer har utrymme att, så länge de 

följer budget och riktlinjer, agera och handla så som de vill inom verksamheten. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel presenterar vi först en metoddiskussion och sedan en resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuterar vi vårt val av metod samt studiens tillförlitlighet, 

trovärdighet och överförbarhet. I resultatdiskussionen diskuteras sedan vårt resultat och 

analys. Som avslutning presenteras vilka slutsatser som studien nått fram till samt förslag 

till vidare forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Valet att använda en kvalitativ metod föll naturligt med tanke på uppsatsen syftar till att 

undersöka hur enhetschefer verksamma inom kommunal äldreomsorg upplever sin roll i 

relation till uppdragets innehåll samt att undersöka deras handlingsutrymme, för att öka 

kunskapen om vilka förutsättningar som finns i ledarskapet. Detta för att kunna få en 

djupare förståelse för ämnet på ett försvarbart och överskådligt sätt, vilket för oss troligtvis 

hade varit svårare att få fram med en kvantitativ metod. En kvantitativ metod ger en statisk 

bild och inte tar vardagliga kontexter i beaktande (Bryman 2018). Av den anledningen har 

vi valt en hermeneutisk ansats för att tolka empirin. En medvetenhet man får ha med sig 

med att använda en hermeneutisk ansats är att studiens resultat är presenterat utifrån våra 

tolkningar. Detta innebär att empirin skulle kunna få en annan tolkning av andra och 

därmed påverka resultatet. Vi har genom uppsatsens gång försökt hålla ett objektivt synsätt 

till empirin. Då en av oss har tidigare erfarenhet från ledarskap inom äldreomsorgen finns 

en risk att analysen kan vara färgad av denna eftersom båda har tolkat empirin. Däremot 

är det bara en av oss som har erfarenhet medan den andra av oss inte har någon alls. Av 

denna anledningen har vi en förhoppning om att vi tillsammans kompletterat varandra i 

processen då vi kunnat diskutera och ha en medvetenhet kring detta. Våra personliga 

erfarenheter, förståelse av världen och sociala bakgrunder är några av många faktorer som 

påverkar vår förförståelse och således vår tolkning. Det viktigaste gällande förståelse är en 

medvetenhet om de fördomar vi har som alltid kommer existera. Vår tidigare förståelse, 

våra fördomar, innebär att vi aldrig kan tolka en text helt fördomsfritt vilket vi måste vara 

medvetna om (Boréus & Bergström 2018). 

  

För att tillförsäkra tillförlitligheten och trovärdigheten i vår studie har vi tillämpat vissa 

steg, så som att vara transparanta, att använda oss av pilotintervju, och även andra steg 

som förklaras ytterligare i denna diskussion. Vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer för att utforma en intervjuguide med öppna frågor som en fördel att få 

respondenterna att svara med egna ord, och utrymme för att respondenterna kunde fylla i 

luckor som vi inte hade med i frågorna (Bryman 2018). Pilotintervjun som genomfördes 

innan de riktiga intervjuerna gav oss en säkrare känsla till den utformade intervjuguiden. 

Det vi har reflekterat över i efterhand var dock att vissa frågor i guiden inte ledde till någon 

direkt relevans för studiens syfte och därmed resultatet.  De frågor vi hade kunnat fokusera 

mindre på är de som handlade om krav, och mer på de som berörde förväntningar och 

handlingsutrymme. Önskvärt hade därför varit att formulera om ytterligare för att få en 

djupare och bredare bild.   
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En av våra respondenter berättade att hon tidigare blivit intervjuad till en uppsats men hon 

upplevde att frågorna var otydligt formulerade vilket gjorde henne obekväm då hon kände 

sig osäker kring sina svar - och även sin yrkesroll. Av den anledningen fanns det ännu en 

fördel med vår pilotintervju för att ge oss insikt gällande frågornas formulering. Det är inte 

meningen att respondenter ska känna sig osäkra kring intervjuer, så genomförs sådana på 

fel sätt finns det risk att framtida respondenter tackar nej till att delta i studier vilket vi 

anser kan försvåra framtida forskning. En svaghet vi ser är att vi endast har sex 

respondenter då två av de åtta inbokade valde att ställa in sina intervjuer. Med hänsyn till 

tidsaspekten valde vi att inte boka in fler intervjuer, vi ansåg att de sex respondenterna vi 

intervjuade gav oss värdefulla svar och tog beslutet att fokusera på den empirin vi har. Det 

är dock något vi hade kunnat göra annorlunda i vår studie, två till respondenter hade 

säkerligen kunnat bidra med viktiga tillägg. Exempelvis, ifall vi hade haft tur, hade vi 

kunnat få en till respondent som tidigare arbetat inom privat sektor - då endast en av de 

sex respondenterna hade erfarenhet inom privat sektor. Det hade varit intressant att få se 

en jämförelse mellan upplevelserna av att arbeta inom privat respektive offentlig sektor.  

 

Då den insamlade empirin i en kvalitativ intervju blir en tolkning av den som tolkar 

materialet finns det inga ”hård fakta” att mäta. Detta innebär att en ljudinspelning kan se 

olika ut i en transkribering beroende på vem som utför den. Trovärdigheten till en 

intervjustudie kan vara problematisk att mäta då materialet är just en tolkning av 

respondentens svar. Istället kan man i behandlingen av ljudupptagningen till skrift göra 

den så exakt som möjligt genom att inkludera exempelvis talspråk, pauser, och andra 

nyanser som framkommer under intervjun (Kvale & Brinkmann 2014). Detta är någonting 

som vi diskuterade innan transkriberingen av intervjuerna genomfördes. Ett gemensamt 

beslut togs att transkriberingen skulle ske i taltext och i den ordföljd som sades och därför 

dokumenterades denna ordagrant. Missljud som hostningar, eh-ljud och annat redigerades 

med aktsamhet för att få en högre grad av läsbarhet. Detta följdes konsekvent för samtliga 

av transkriberingarna. 

  

I enlighet med att göra en kvalitativ studie presenterade vi resultatet från respondenterna i 

löpande text. För att få högre läsbarhet hade det varit önskvärt att redovisa presentationen 

av respondenterna i tabellform, för att koppla ihop faktorer som arbetslivserfarenhet och 

utbildning till respondenterna. Anledningen till att vi valde att presentera respondenterna 

på detta sätt var att vi tolkade att en av dem uttryckte en osäkerhet kring deras 

konfidentialitet. Då det inte är viktigt för syftet att koppla ihop dessa faktorer valde vi 

därför att skriva dessa i löpande text. Det var dock endast en av respondenterna, Beatrice, 

som hade arbetat inom privat sektor tidigare. Vi ansåg att det var relevant att påvisa då 

hennes svar i flera fall kunde skilja sig från de andra respondenternas uppfattningar. 

Genom att ge läsaren så mycket detaljer som möjligt, så som bakgrund till respondenterna 

och hur denna studie har genomförts, för att denne ska kunna skapa en bild av 

förutsättningarna för studien ökar man också överförbarheten (Bryman 2018). Det viktiga 

för oss var att få fram arbetslivserfarenheter, utbildningar samt hur verksamheterna såg ut. 

Genom detta tänk har vi hela tiden haft de etiska forskningsprinciperna som röd tråd i 

uppsatsen. För att öka trovärdigheten i studien valde vi även att tematisera samtliga 

transkriberingar var för sig, för att sedan jämföra de teman vi kommit fram till i 
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transkriberingarna. På detta sätt kunde vi försäkra oss om att vi hittat ett gemensamt sätt 

att tolka empirin. 

  

Kvalitativa studier kan vara svårare att generalisera då de är subjektiva i den bemärkelse att 

den bygger på forskarens tolkningar av empirin och kan även vara svåra att replikera 

(Bryman 2018). För att försäkra tillförlitligheten i denna studie har vi därför försökt att i 

största möjliga mån vara transparenta i hela processen. Genom att utförligt beskriva vilka 

teorier vi använt, hur vi har gått tillväga, hur vi analyserat empirin och genom att cykliskt 

diskutera materialet har vi också gett en inblick i att kunna följa och granska processen. 

Transparensen som genomsyrar studien ger oss stöd i att kalla den trovärdig. Önskvärt för 

vår studie hade varit om vi hade kunnat genomföra alla de åtta intervjuer vi bokade in för 

att få en ännu bredare bild. Vi kände dock att vi hade en fördel i att våra intervjupersoner 

var verksamma inom tre olika kommuner. Vissa aspekter skilde respondenterna åt. De 

olika verksamheterna som våra respondenter var verksamma i skiljer sig både i storlek i 

medarbetarantal och antal vårdtagare som har omsorg. De tre kommunerna hade även 

olika värdegrunder som de arbetar efter. Genom att analysera vår empiri kan vi dock 

konstatera att svaren från respondenterna är enhetliga. Detta ger oss tyngd i att studiens 

resultat skulle kunna vara överförbart till andra kommuner än de som var deltagande i 

denna studie. Malcolm Williams talar om överförbarhet i kvalitativ forskning som Bryman 

(2018) tolkar som att man kan identifiera drag hos den grupp, i detta fall enhetschefer, kan 

ha och att man därefter kan jämföra dessa med resultat som andra forskare fått fram när 

de studerat samma sorts grupp. Således skulle man kunna säga att vår studie skulle kunna 

vara överförbar för andra enhetschefer inom kommunal äldreomsorg. 

7.2 Resultatdiskussion  

Utifrån studiens syfte har vi valt att genom intervjuer undersöka hur enhetschefer 

verksamma inom kommunal äldreomsorg upplever sin roll i relation till uppdragets 

innehåll samt att undersöka deras handlingsutrymme, för att öka kunskapen om vilka 

förutsättningar som finns i ledarskapet. För att besvara vårt syfte har vi utformat 

frågeställningar. I vårt material fann vi tre teman som svarar på våra frågeställningar som 

presenterades i kapitlet ”Resultat och analys”. För att det ska vara överskådligt har vi därför 

valt att utgå ifrån samma frågeställningar och teman i detta avsnitt. 

Vi har i denna uppsats kommit fram till ett resultat som visar att respondenterna har många 

omväxlande arbetsuppgifter. I rollen som enhetschef önskar de att vara närvarande för 

sina medarbetare. För att lyckas i rollen upplever de stöttning från närmsta chef som en 

förutsättning. 

7.2.1 Hur uppfattar enhetscheferna deras uppdrag?  

Respondenterna visar att de står tvetydiga till vad som ingår i deras uppdrag.  De står enade 

om att rollen innefattar många olika områden och att det kan vara hög grad av omväxlande 

arbetsuppgifter.  Respondenterna uttrycker att det krävs en flexibilitet och att anpassa sig 

inför uppgifter de möter. Respondenterna visar därför en bild hur de upplever sitt uppdrag. 

Respondenterna talar om att närvaro är en viktig del i deras arbete. De arbetar för att vara 
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närvarande till sina medarbetare i sitt ledarskap, som de arbetar med att uppfylla med olika 

metoder. De talar också om att de vill hitta tid för utvecklande arbete och att kunna gå ut 

i verksamheten. Detta står i enighet med vad den tidigare forskningen i den bemärkelse att 

rollen som enhetschef omfattas av många olika uppgifter, och att dessa kan stjäla tid från 

ledarskapet i sig (Shanks, Lundström & Wiklund 2014).   Majoriteten av respondenterna 

visar en samlad bild av att de som enhetschefer behöver ett stöd från ledningen, som också 

i tidigare studier beskrivs som en viktig del i att lyckas i sin roll som chef (Elofsson, 

Lundström & Shanks 2015). Stödet yttrar sig olika från de olika respondenterna, men de 

talar om stödet som bland annat informationsflöde, tillit, och att kunna ha en dialog. 

  

Sammanfattningsvis kan vi således sägas att vi har fått en bild av hur enhetscheferna 

upplever vad deras arbetsuppgifter och ansvar innefattar, hur de vill arbeta med sina 

medarbetare och verksamheter, och vad de upplever krävs för att uppnå detta. 

Respondenterna beskriver överlag att de upplever sitt uppdrag som tydligt men att det 

krävs att vara flexibel i sin yrkesroll då de ständigt måste kunna bemöta de omväxlande 

arbetsuppgifter och förändringar de möter i sin roll.  Dock är det några av respondenterna 

som uttrycker en osäkerhet kring arbetsrollen, av den anledningen anser vi det som högst 

relevant att respondenterna får ännu mer detaljerade formuleringar kring deras uppdrag. 

Goffman (1995) skriver att det är ytterst viktigt att vi ska kunna förstå och sätta oss in i 

andras roller. Utifrån den empiri och tidigare forskning vi fått fram har vi nått en förståelse 

av att enhetschefer skulle ha en mer positiv upplevelse av sitt uppdrag om de gavs tydligare 

information kring vad deras uppdrag faktiskt innebär. Vidare har vi nått en förståelse kring 

hur respondenterna upplever att stöd från framförallt ledningen är en viktig förutsättning 

i deras ledarskap, respondenterna har inte uttryckt att det är något de saknar vilket vi tolkar 

som att det stödet är tillräckligt för deras uppdrag. Det finns förbättringsområden gällande 

respondenternas uppdrag men inga förbättringsområden som samtliga av respondenterna 

har upplevt behövts. Överlag så anser vi att vår empiri och tidigare forskning visar på att 

enhetscheferna upplever sitt uppdrag som positivt och viktigt, men att det innefattar 

många olika uppdrag och är av den anledningen omväxlande. 

  

7.2.2 Hur beskriver enhetscheferna de förväntningar som finns på yrkesrollen? 

Respondenterna upplever väldigt många förväntningar från olika håll, vissa av 

respondenterna upplever dessa förväntningar som rättvisa i relation till deras uppdrag. Det 

som samtliga respondenter berättar är att de har en förväntan på sig att följa riktlinjer och 

regelverk de får till sig av ledning och politik. Vidare berättar några av respondenterna att 

de känner en osäkerhet kring exakt vilka förväntningar på dem och deras yrkesroll som 

finns. Medan några av respondenterna berättat att deras arbetsroll inte ger utrymme för 

utvecklande av verksamheten så beskriver andra att deras ledning har en förväntan på dem 

att arbeta nytänkande i sitt ledarskap. Hur respondenterna ser på förväntningarna de har 

på sig skiljer sig med andra ord märkbart. 

  

Sammanfattningsvis upplever vi att respondenterna gett oss en förståelse för hur de 

upplever förväntningar i sin yrkesroll vilka ofta är väldigt många vilket Wolmesjö (2005) 
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beskriver skiljer sig beroende på vilket perspektiv i organisationen man fokuserar på. De 

beskrivningarna vi fått ta del av är att förväntningarna ofta kan vara motstridiga. Vi tänker 

att chefer, oavsett bransch, upplever motstridiga krav då högre chefer och medarbetare 

naturligt sett har olika fokus och mål. Exempelvis har respondenterna berättat att 

medarbetare önskar mer personal och mer redskap i arbetet medan ledningen gärna inte 

”slösar” med ekonomi utan istället förväntar sig att ekonomin ska vara sparsam - i rimlig 

utsträckning. I Goffmans (1995) rollteori beskrivs medlaren, en person som står emellan 

två team och förväntas vara lojal gentemot båda teamen och göra samtliga parter tillfreds. 

Det som vi tänker är speciellt i respondenternas fall är att de i sin arbetsroll dessutom 

måste möta förväntningar från vårdtagare, anhöriga och medborgare vilket vi tolkar som 

motstridiga krav från ovanligt många håll. Detta är något som Regnö (2013) styrker då hon 

beskriver att enhetschefer befinner sig i en oerhört utsatt position med förväntningar från 

många olika håll. Att förväntningarna skiljer sig bekräftar Goffman (1995) i sin teori då 

han beskriver att scenen och rollen ändras beroende på vilka som är publik – i detta fallet 

ledning, medarbetare, vårdtagare, anhöriga eller medborgare. Vi hade en bild av att 

respondenterna skulle beskriva att de upplever förväntningar från alla håll men att vissa 

skulle redogöra för att dessa förväntningarna var väldigt tydliga medan andra inte alls 

upplevde dessa som tydliga förvånade oss. Således har respondenternas beskrivningar gett 

oss en djupare förståelse av deras arbetsroll och hur olika de motstridiga kraven kan 

upplevas. 

7.2.3 Hur beskriver enhetscheferna att handlingsutrymmet påverkar deras 

möjligheter i ledarskapet? 

 Respondenterna upplever att de faktorer som påverkar deras handlingsutrymme är främst 

ledning, politik, medarbetare och budget.  De förklarar även att deras handlingsutrymme 

är begränsat. Dock upplever flera av respondenterna att begränsningarna är rimliga i 

relation till deras uppdrag då det är en kommunal verksamhet som finansieras av statens 

pengar. Andra respondenter ser inte alls begränsningarna som rimliga. Vissa av våra 

respondenter beskriver sitt handlingsutrymme som stort inom den egna verksamheten, 

och att de har utrymme att handla så länge de kan motivera det. En uppfattning många av 

respondenterna delger oss är att de anser att deras handlingsutrymme är väldigt fritt inom 

deras verksamhet, de kan i princip genomföra det de vill så länge de tar hänsyn till regler, 

riktlinjer och budget. Detta är någonting som bekräftas i den tidigare forskning inom 

området. Både i Karlssons (2006) och Elmersjös (2014) studier talas det om att de 

begränsningar som finns i handlingsutrymmet kommer från styrmekanismer som man i 

rollen som enhetschef inte har inflytande över. 

  

Respondenternas beskrivningar och Lipsky (2010) berättar att det är av stor vikt att en 

enhetschef har ett stort handlingsutrymme för att kunna utföra sina arbetsuppgifter då 

dessa ofta ser väldigt olika ut och ständigt förändras beroende på verksamhetens 

nuvarande utmaningar och mål. Detta har gett oss en inblick och förståelse kring en 

enhetschefs handlingsutrymme och vad det faktiskt innebär för respondenterna och 

verksamhetens strävan efter framgång. Således har vi kommit till insikten att 

handlingsutrymmet generellt sett inte har en negativ påverkan i ledarskapet.  
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 7.3 Avslutande reflektion 

Avslutningsvis anser vi att styrkan med vår studie är att vi under tiden vi tolkat och 

analyserat material, fört kontinuerliga diskussioner med varandra för att försäkra oss om 

att vi tolkar empirin likadant. Ännu en styrka med vår studie är att vi fått fram resultat som 

står i enighet med tidigare forskning, vilket vi anser ökar trovärdigheten i studien och att 

det innebär att vi tolkat empirin korrekt. Med en medvetenhet om hur äldreomsorgen idag 

är uppbyggd och det ökade förväntade omsorgsbehovet inför framtidens äldreomsorg 

anser vi att denna studie kan bidra till viss kunskap om vad som förväntas föreligga 

enhetschefens uppdrag. Vidare kan vi se att studien är relevant i den bemärkelse att vi 

genom resultatet kan få en förståelse för vilka utmaningar och förväntningar enhetschefen 

står för. På detta sätt kan man skapa förståelse och förutsättningar för att leda inom 

äldreomsorgen, och därigenom förhoppningar av att leda till bättre förutsättningar för den 

enskilde som berörs av omsorgsinsatser. Efterfrågan efter ett ökat omsorgsbehov 

förväntas öka inom en snar framtid, vilket gör denna studie relevant i en del av att ha en 

förståelse i de förväntningar som föreligger ledarskapet inom äldreomsorgen.  

 

Vidare vill vi också uppmärksamma att alla respondenter som medverkat till denna studie 

är kvinnor. Regnö (2013) skriver att 90% av de som är verksamma inom äldreomsorgen är 

kvinnor. Kullberg (2012) beskriver att kvinnor idag har visat större intresse inför 

ledarpositioner inom socialt arbete än vad de tidigare gjort vilket kan vara en förklaring till 

att fler kvinnor än tidigare besitter ledarpositioner inom socialt arbete. Idag är det färre 

män än tidigare som söker sig till ledarpositioner inom socialt arbete. Förklaringar av detta 

från mäns perspektiv är att ledarpositioner inom socialt arbete idag är mindre attraktivt än 

vad de tidigare varit. Orsaken till att betydligt färre män än tidigare söker ledarpositioner 

inom socialt arbete förklaras av ett flertal som att arbetet innehåller sämre 

arbetsförhållanden- och villkor än tidigare vilket gör sådana tjänster mindre attraktiva. 

Vilket i sin tur gör att konkurrensen till dessa tjänster minskar då färre söker dem (Kullberg 

2012). Tidigare studier pekar på att rollen som enhetschef kan innefatta många och 

omväxlande arbetsuppgifter, med förväntningar från olika håll som hela tiden påverkar 

enhetschefens förutsättningar för ledarskap. Vi ställer oss frågande till om utfallet för 

denna studie hade sett annorlunda ut i en jämnare könsfördelning mellan respondenterna. 

Vår studies resultat överensstämmer med den tidigare forskning som finns inom området, 

och vi ställer oss av den anledningen kritiska till om arbetsuppgifterna och förväntningarna 

hade varit densamma om fördelningen av chefer verksamma inom socialt arbete hade varit 

jämställt. Dock är det inte det primära syftet med vår studie, men ändå värt att ha i åtanke.  

7.4 Slutsatser 

De slutsatser vi nått är att enhetschefer skulle uppleva sin yrkesroll som mer positivt ifall 

de gavs tydligare information kring vad uppdraget innebär. Uppdraget är omväxlande men 

enhetscheferna är stolta över sitt uppdrag och ser det arbetet de utför som viktigt. Gällande 

förväntningar som enhetschefer har på sig beskrevs de väldigt olika, vissa respondenter 

upplevde förväntningarna som tydliga medan andra fann dem diffusa. Vi tolkar dessa 

meningsskiljaktigheter som att förväntningar och utsträckningen av tydlighet varierar i 
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olika kommuner och med olika ledningar. Även att det kan vara knutet till individen, en av 

våra respondenter berättade att det är viktigt att ifrågasätta och ta reda på sitt 

handlingsutrymme och förutsättningar. Av den anledningen tolkar vi det som att tydlighet 

kring förväntningar varierar beroende på kommun, ledning och enhetschefen. Vidare har 

vi kommit till insikt att enhetschefernas handlingsutrymme inte har en negativ påverkan i 

ledarskapet. Deras handlingsutrymme betraktar dem som stort inom den egna 

verksamheten, vilket även är där deras handlingsutrymme behövs. Utifrån vad de uttryckt 

skulle de säkerligen anse det positivt om de gavs mer handlingsutrymme, dock arbetar de 

i offentlig sektor och av de anledningen bör vissa begränsningar finnas då de arbetar med 

uppdrag utifrån politiska beslut.  

 

7.5 Förslag till fortsatt forskning 

I denna studie har vi belyst hur enhetscheferna upplever sitt uppdrag och vilket 

handlingsutrymme de har, för att kunna öka kunskapen till vilka förutsättningar de har i 

sitt arbete.  Vi har i studien kommit fram till resultat som till viss del skulle kunna bidra till 

utformande av en arbetsbeskrivning för enhetschefer inom kommunal äldreomsorg. Med 

detta avser vi inte att en arbetsbeskrivning enbart ska baseras på detta utan snarare att det 

skulle bidra med kunskap som kan vara viktigt för enhetschefer inom kommunal omsorg.  

 

Vidare hade det varit intressant för framtida forskning att göra jämförelsestudier mellan 

kommunal och privat äldreomsorg för att identifiera om det finns några likheter eller 

skillnader kring arbetsbeskrivning och handlingsutrymme. Ett annat förslag är att 

genomföra en jämförelsestudie mellan enhetschefers uppfattning av dess roll och 

handlingsutrymme verksamma inom äldreomsorg jämfört med chefer verksamma inom 

andra lagrum såsom LSS inom offentlig sektor.  Detta hade kunnat bidra till djupare 

förståelse och möjlighet att ge ett bredare perspektiv.  
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Bilaga A : Missivbrev 

Missivbrev  
 

Hej, 

Våra namn är Ellinor Ryman och Sanna West, vi studerar vid Högskolan i Halmstad och går nu vår sista 

termin på programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd, med inriktning socialt arbete. Just 

nu håller vi på att skriva vår kandidatuppsats där syftet är att undersöka hur enhetschefer verksamma inom 

kommunal äldreomsorg upplever sin roll i relation till uppdragets innehåll samt att undersöka deras 

handlingsutrymme, för att öka kunskapen om vilka förutsättningar som finns i ledarskapet. 

Vi vill intervjua Dig, då du med din erfarenhet och kunskap kan bidra till en ökad förståelse. 

Intervjun förväntas ta 45–60 minuter och följer de forskningsetiska principer som Vetenskapsra ̊det fastställt.  

 

 

 Ditt deltagande i intervjun är frivilligt och du kan välja att avbryta din medverkan när som helst utan 

motivering. 

 Det empiriska materialet kommer att behandlas konfidentiellt och ingen obehörig kommer ha 

tillgång till materialet.  

 Intervjun kommer med ditt samtycke att spelas in för att sedan skrivas ut i text, alla som medverkar 

i studien kommer att avidentifieras. Detta kommer vi uppfylla genom att använda fiktiva namn samt 

genom att inte nämna vilken kommun du arbetar i. Använder du uttryck som kan identifiera dig 

kommer dessa skrivas om för att trygga din anonymitet i studien.  

 Studien i helhet kommer att presenteras och opponeras på av andra kursdeltagare. 

 Resultatet från studien kommer att presenteras för examinatorn för kursen.  

 Efter uppsatsens godkännande kommer den att publiceras i DiVa som är en offentlig databas på 

Högskolan i Halmstad.  

 Efter att studien är godkänd kommer materialet från intervjun (i inspelad och utskriven form) att 

raderas. 

 Önskar du att medverka kan du välja tid och plats för intervjun.  

  

 Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare, Mia Jormfeldt, 

för mer information. 

 

Vi hoppas att ni vill deltaga till denna studie och ser fram emot att höra från er.  

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Ellinor Ryman rymanellinor@gmail.com  

Sanna West, santjo16@student.hh.se 

 

Handledare- Mia Jormfeldt mia.jormfeldt@hh.se 

 

 



 

 

Bilaga B : Intervjuguide 

Intervjuguide  

 

Bakgrund 

1. Utbildningsbakgrund 

2. Arbetslivserfarenhet från ledarskap? 

3. Hur länge har du varit på nuvarande arbetsplats? 

4. Hur många medarbetare har du? 

5. Hur många vård- och omsorgstagare har du? 

6. Ingår du i en ledningsgrupp? 

 

Ledarskapet  

7. Hur skulle du beskriva dina ansvarsområden? 

8. Har du andra arbetsuppgifter utöver dina ansvarsområden?  

9. Skulle du kunna beskriva en arbetsdag? 

10. Vad är viktigt för dig i din ledarroll?  

11. Vilka utmaningar/svårigheter ser du i din ledarroll?  

12. På vilket sätt kan dessa utmaningar påverka ledarskapet gentemot dina medarbetare? 

13. Vad utmärker sig med att arbeta i en politiskt styrd organisation?  

14. Vilka fördelar ser du med att arbeta i en politiskt styrd organisation?  

15. Vilka nackdelar ser du med att arbeta i en politiskt styrd organisation? 

 

Krav och förväntningar 

16. Vilka krav på dig som chef skulle du beskriva kommer ovanifrån i organisationen? 

17. Vilka förväntningar finns på dig som chef ovanifrån i organisationen?  

18. Vilka krav på dig som chef skulle du beskriva kommer från nedifrån i organisationen?  

19. Vilka förväntningar finns på dig som chef nedifrån i organisationen? 

20. Har du någon gång upplevt motstridiga krav i arbetet? Kan du ge exempel?  

      Om JA - Hur hanterar du i sådana fall dessa?  

      Om NEJ - Hade sådana situationer kunnat uppstå?  

 

Handlingsutrymme  

21. Hur skulle du beskriva begreppet handlingsutrymme?  

22. Vad har du för handlingsutrymme enligt dig?  

23. Vad har du för frihet att bestämma över ditt arbete som enhetschef?  

24. Finns det situationer där du inte kan fatta beslut själv, i vilka situationer i sådana fall?  

25. Vilka faktorer skulle du säga påverkar ditt handlingsutrymme? ex. budget, personal, ledning, 

lagstiftning, politik.  

26. Vilka förutsättningar upplever du att du har i din ledarroll när det kommer till att leda verksamheten?  

27. Vilka begränsningar upplever du att du har i din ledarroll gällande att leda verksamheten? 

 



 

 

Bilaga C : Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

 

Jag samtycker till att medverka i studien “En kvalitativ studie om hur enhetschefer inom äldreomsorgen 

upplever sin yrkesroll och sitt handlingsutrymme” och är informerad om vad studiens syfte är. Jag har 

informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan utan att 

behöva uppge motivering och att ett avbrytande inte kommer att leda till några som helst negativa påföljder. 

De personliga uppgifter som framkommer under intervjun kommer inte att föras vidare och mitt namn 

kommer inte att finnas med i det slutgiltiga arbetet, utan jag kommer att avidentifieras. Den information 

som jag lämnar kommer endast att användas till denna C-uppsats och jag är medveten om att den kommer 

att granskas och examineras av handledare och behandlas på ett seminarium med andra kursdeltagare. 

Studien kommer efter godkännande att publiceras i en offentlig databas.  

 

  

___________________________                              ___________________________ 

Respondent                                                             Ort och datum 

  

___________________________ 

Namnförtydligande 

  

  

  

  

  

___________________________                              ___________________________ 

Student                                                                        Ort och datum 

  

___________________________               

Namnförtydligande 

 

___________________________                              ___________________________ 

Student                                                                        Ort och datum 

  

___________________________               

Namnförtydligande 
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