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Tillgänglighet, meningsfullhet och utsatthet 
- En kvalitativ studie om hur enhetschefer  inom äldreomsorgen upplever och 
hanterar sin yrkesroll	  

Författare: Nina Emmertz och Elin Sten  

  

Sammanfattning  

Äldreomsorgen och dess enhetschefer utgör en central del av det sociala arbetet. I takt 
med demografiska förändringar ökar också kraven på effektivisering inom äldreomsorgen. 
Rollen som enhetschef är därmed komplex, eftersom de måste göra välavvägda 
prioriteringar för att gynna såväl verksamhetens mål som brukare och medarbetares 
välbefinnande. Med utgångspunkt från ovanstående syftar vår studie till att öka 
kunskapen om hur enhetschefer inom äldreomsorgen upplever och hanterar sin yrkesroll. 
Vidare vill vi undersöka hur stödet runt enhetschefer kan se ut och hur de uppnår balans 
mellan yrkesroll och privatliv. För att besvara studiens syfte genomfördes sex 
semistrukturerade intervjuer med enhetschefer inom äldreomsorgen, lika många män som 
kvinnor. Enhetscheferna är verksamma inom offentligt organiserad äldreomsorg inom tre 
kommuner i södra Sverige. Studiens resultat visar på att enhetschefernas upplevelse av 
yrkesrollen är positiv då samtliga upplever en meningsfullhet. Dock visar resultatet att 
enhetscheferna upplever krav på tillgänglighet och att chefspositionen i sig innebär en 
utsatthet. Utifrån denna studie kan vi dra slutsatsen att de sex enhetscheferna som ingår i 
denna studie upplever sin yrkesroll som utvecklande och meningsfull, vilket också är i 
linje med tidigare forskning. Endast två av sex enhetschefer har negativa upplevelser 
kopplade till sin yrkesroll. Enhetscheferna använder sig av såväl arbetslivserfarenhet som 
en fungerande stödstruktur för att hantera krav och förväntningar. För att uppnå balans 
mellan yrkesroll och privatliv är professionell distans till sina medarbetare avgörande.  

 
Nyckelord: Socialt arbete, äldreomsorg, enhetschef, upplevelse, stöd  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	  

	  

Availability, meaningfulness and exposure  
- A qualitative study of how first-line managers experience and handle their 
profession  

 

 

Authors: Nina Emmertz and Elin Sten 

  

   

Abstract 

Elderly care and its first-line managers are an essential part of social work. As the 
demographic changes since the demands for efficiency in elderly care are increasing. The 
profession of the first-line managers is complex. They need to make well-balanced 
priorities for the good of the organizations and the wellbeing of patients and employees. 
Based on that our study aims at increasing the knowledge about how first-line managers 
of elderly care experience and handle their profession. Furthermore the study aims to 
explore how support around first-line managers can look like and how they achieve 
balance between their profession and private life. To answer the aim of the study six 
semi-structured interviews were performed with first-line managers, who are active in 
elderly care, equally many men as women. The first-line managers are active in publicly 
organized elderly care in three municipalities in southern Sweden. The results show that 
the first-line managers experience of their profession is positive, all of them experiencing 
a meaningfulness. However, the results show that the first-line managers are 
experiencing demands of availability and the management position in itself implies an 
exposure. Based on this study, we can conclude that the six first-line managers included 
in this study perceive their profession as stimulating and meaningful, which is also in line 
with previous research. Only two of six first-line managers have negative experiences 
related to their profession. The first-line managers use both work experience as well as a 
functioning support structure to handle the demands and expectations. In order to 
achieve a balance between profession and private life the professional distance to their 
employees is crucial.  
 
 

  

Keywords: Social work, elderly care, first-line manager, experience, support  

   

   

   

   

   

   



	  

	  

 

Förord 
Uppsatsen har vi valt att skriva tillsammans genom hela processen och har därmed 
kunnat komplettera varandra för det slutgiltiga resultatet. Dock genomförde vi 
intervjuerna var för sig. Det är flera personer som har möjliggjort studien och dessa vill 
vi uttrycka vår tacksamhet till.  
 
Först och främst vill vi Tacka Er respondenter som med en öppenhet och engagemang 
velat dela med Er av Era tankar och funderingar. Ni har alla varit till stor hjälp och 
möjliggjort vår studie. 
 
Under processens gång har vår handledare Jessica Arvidsson varit ovärderlig. Tack för 
det stöd och den vägledning Du gett oss. Din tillgänglighet och Ditt engagemang har 
varit avgörande under studiens gång. Till sist vill vi även rikta ett stort tack till våra 
familjer som ställt upp för oss i med och motgång.  
 
Ni är alla guld värda! 
 

Högskolan i Halmstad 2016-06-19 

Nina Emmertz och Elin Sten 
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1. Inledning 

I det svenska välfärdssamhället är äldreomsorgen ett viktigt område. Äldreomsorgen är 
ett område inom det sociala arbetet med starka politiska förväntningar som yttrar sig i 
fördelning av resurser och krav på ökad effektivitet (Lundström & Sunesson, 2006). I 
utförandet av äldreomsorgen har enhetscheferna en central roll då de är länken mellan 
uppdragsgivare (kommunen eller privata aktörer) och brukare. Dessa krav och 
förväntningar kan påverka enhetscheferna i form av en pressad och stressad 
arbetssituation (Dellve, Andreasson & Jutengren, 2013). Enhetscheferna kan uppleva 
tidspress i sin yrkesroll samtidigt som de måste göra välavvägda prioriteringar för att 
gynna såväl verksamhetens ekonomiska mål som brukare och medarbetares 
välbefinnande. 

För att hantera sin utsatta yrkesroll som enhetschef inom äldreomsorgen är behovet av 
stöd från sin närmsta chef idag större än någonsin (Wikström, Arman & Dellve, 2013). I 
de fall då enhetscheferna inte får sitt behov av stöd i sin yrkesutövning tillgodosett menar 
Wikström, Arman och Dellve (2013) att enhetscheferna riskerar att hamna i en ond spiral 
med stress, utmattning och sjukskrivningar som följd. I takt med att trycket på 
äldreomsorgen ökar p.g.a. den demografiska utvecklingen i Sverige med en allt större 
andel äldre i befolkningen, behöver kunskapen om stödstrukturen öka och eventuella 
brister behöver definieras. Förutsättningarna för att driva äldreomsorgen är redan 
bestämda av styrande regering men arbetet med stödstrukturen är något varje kommun 
eller verksamhet kan arbeta med.  
 
Äldreomsorgen utgörs av relationer mellan människor och kommunikationen blir 
därmed viktig. Kommunikation är en förutsättning för att alla parter ska verka för 
verksamhetens uppsatta mål och för att kunna realisera dessa (Heide, Johansson & 
Simonsson, 2012). Inom äldreomsorgen kan dessa mål handla om förbättringar för 
brukarna och förutsättningar för att såväl enhetschefer som medarbetare skall trivas med 
sitt arbete etc. Kommunikation och stöd i sin yrkesroll beskrivs som alltmer 
betydelsefullt. Såväl kollegor som närmsta chefer kan fungera som ett stöd för 
enhetscheferna när de ska hantera en allt mer påfrestande arbetssituation (Lennéer-
Axelson & Thylefors, 2005).  
 
Genom att öka kunskapen om enhetschefernas upplevelser av sin yrkesroll och 
identifiera eventuella brister i stödstrukturen kan kvaliteten och förutsättningarna för 
dessa enhetschefer och verksamheten i stort förbättras. Ett led i att förbättra 
förutsättningarna för enhetscheferna är att öka kunskapen kring hur de upplever och 
hanterar de krav och förväntningar som ställs på dem i sin yrkesroll.  
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskapen om hur enhetschefer inom äldreomsorgen 
upplever och hanterar sin yrkesroll. Studien syftar vidare till att undersöka hur stödet 
runt enhetschefer kan se ut och hur de uppnår balans mellan yrkesroll och privatliv.  

1.2 Frågeställningar 

1. Hur upplever enhetschefer inom äldreomsorgen sin yrkesroll och hur hanterar 
dem de krav och förväntningar som ställs på dem? 

2. Vilka stödpersoner finns runtomkring enhetscheferna och vilka olika sorters stöd 
används för att hantera yrkesrollen?  

3. Hur upplever enhetscheferna att de kan uppnå en balans mellan yrkesroll och 
privatliv?  

1.3 Disposition 

I studiens andra avsnitt presenteras bakgrunden, studiens relevans för det sociala arbetet 
och centrala begrepp för studien. Tredje avsnittet innehåller tidigare forskning kring 
chefers upplevelser av sin yrkesroll och stödpersoner. I fjärde avsnittet presenteras 
studiens teoretiska utgångspunkter. Metoden som beskriver studiens genomförande 
behandlas i femte avsnittet. I sjätte avsnittet visas studiens resultat utifrån intervjuerna. I 
sjunde avsnittet redogörs analysen. Till sist presenteras det åttonde och sista avsnittet 
som innehåller en resultatdiskussion och tankar inför framtida forskning.  

2 Bakgrund 

Åldersstrukturen i Sverige står inför en förändring i och med att medellivslängden ökar 
samtidigt som att barnafödandet minskar. Sverige har alltså en befolkningsökning av 
andelen äldre att vänta (Folkhälsomyndigheten, 2015). Dessa förändringar medför att 
många offentliga verksamheter såsom äldreomsorg, utbildning och sjukvård står inför 
stora utmaningar såsom ökad effektivitet och ökade kostnader (Berntsson, Wallin & 
Härenstam, 2012).  

Äldreomsorgen är en verksamhet inom det sociala arbetet som främst styrs utifrån 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Socialtjänstlagen bygger på 
självbestämmande, delaktighet och individanpassning. Lagen skall främja människors 
ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet (SFS 2001:453). För äldre skall socialtjänstens omsorg vidare inriktas på att 
de får ett värdigt liv och känna ett välbefinnande. Socialnämnden skall verka för att äldre 
människor skall ha möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden samt 
ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (SFS 2010:427). Målet för 
Hälso- och sjukvårdslagen är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. 
Vården skall ges med respekt för allas lika värde och för den enskilda människans 
värdighet (SFS 1982:763). Vår studie berör enhetschefer och dessa måste vara väl 
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förtrogna med denna lagstiftning (Hollander, 2006). Yrkesrollen som enhetschef inom 
äldreomsorgen är komplex, förutom att de ska bedriva verksamhet utifrån lagstiftning, 
ställs de inför ekonomiska krav. Enhetscheferna upplever tidspress och måste göra 
välavvägda prioriteringar för att gynna verksamhetens ekonomiska mål samtidigt som 
brukare och medarbetares välbefinnande skall främjas (Wikström, Arman & Dellve, 
2013).  

Vid en genomgång av 11 tidigare studier med fokus på enhetschefers upplevelser av 
äldreomsorgen fick vi intrycket att kvalitativa undersökningar kring enhetschefers 
upplevelser av stöd i sin yrkesroll är bristfälliga.  

2.1 Studiens relevans för socialt arbete 

Det sociala arbetet verkar för social förändring, problemlösning och empowerment för 
att främja människors välfärd (Meeuwisse & Swärd, 2006). Vidare utgörs det praktiska 
sociala arbetet av ett komplext samspel mellan olika samhällsgrupper. Verksamheter och 
de individer som arbetar inom det sociala arbetet måste förutom lagar och regler ta 
hänsyn till berörda människors utsatthet och behov. Med utgångspunkt i detta är 
forskare överens om vikten av att forskningen fortskrider inom detta område (Sauer & 
Dahlgren, 2009). Forskningen inom det sociala arbetet sker på flera olika institutioner, 
såväl internationellt som nationellt (Nygren, 2009).  I tidigare publicerade studier har det 
varit ett stort fokus på vad medarbetare inom det sociala arbetet efterfrågar i sin yrkesroll 
och vad de behöver för att hantera densamma. Men i det praktiska sociala arbetet är det 
även viktigt att fokusera på vad chefer inom området behöver och hur de upplever sin 
yrkesroll. I praktiken är det enhetscheferna som ska balansera mellan det uppdrag de har 
i sin yrkesroll, de måste respektera och ta hänsyn till rådande lagstiftning, budget och 
medarbetare men också arbeta för att brukare och klienter ska få så god omsorg som 
möjligt. Att fokus även bör läggas på chefsnivå för att utveckla och förbättra det sociala 
arbetet gäller såväl äldreomsorgen som övriga områden inom det sociala arbetet i vårt 
samhälle. För att säkerställa den övergripande kvaliteten i arbetet med samhällets utsatta 
grupper behöver enhetscheferna inom dessa verksamheter få bättre förutsättningar 
(Wikström, Arman & Dellve, 2013). 
 
Äldreomsorgen, som är ett viktigt område inom det sociala arbetet, har under de senaste 
åren mött ett ökat politiskt intresse (Johansson, 2011).  En av anledningarna till detta är 
de demografiska förändringarna i samhället. Detta utökade intresse yttrar sig främst i 
frågor kring kvalitet och effektivitet, då detta är något som ständigt utvärderas med 
uppdrag från regeringen. Med denna bakgrund är det viktigt att på ett noggrant sätt 
studera enhetschefer inom äldreomsorgen och hur de upplevelser sin yrkesroll men även 
hur de hanterar densamma. Genom att kartlägga deras upplevelser och identifiera 
eventuella brister eller problemområden kan också kvaliteten i äldreomsorgen förbättras i 
ett senare skede. Ambitionen med vår studie är att den ska kunna fungera som en del i att 
förbättra enhetschefernas förutsättningar för att kunna hantera sin yrkesroll i en 
föränderlig omvärld. Detta kan gynna äldreomsorgen på såväl individ- som 
organisationsnivå. Den kunskap som vårt resultat förmedlar är även möjlig att applicera 
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på andra områden inom det sociala arbetet, såsom personlig assistans och socialtjänstens 
arbete med andra socialt utsatta grupper. Resultatet kan också påvisa för politiker i 
kommunen hur en fungerande stödstruktur kan se ut samt hur denna kan påverka 
enhetschefers arbete positivt. Detta kan också i förlängningen påverka verksamheterna 
positivt.  

2.2 Begreppsdefinition 

Nedan förtydligas begrepp som är centrala för studien.  

2.1.1 Stöd 

I begreppet stöd ryms såväl socialt stöd som administrativ avlastning. Med stöd i sin 
yrkesroll avses att man har någon i sin närhet, såväl närmsta chef som kollegor på samma 
position, som finns till hands och hjälper till i enhetschefens arbetssituation 
(Nationalencyklopedin, 160308). I denna studie används begreppet stöd främst som 
något socialt, ett personligt utbyte av tankar, problem och situationer med en annan 
person, professionell eller icke professionell.  

2.1.2 Externt stöd 

Det externa stödet utgörs av andra personer än närmsta chef och kollegor på samma 
position. I begreppet ryms hela verksamheten men också andra externa parter och 
kollegor (Lundqvist, 2013). Med externt stöd syftar vi även på externa förutsättningar för 
stöd i sin yrkesroll så som individuella strategier för att koppla ifrån arbetet. 

2.1.3 Enhetschef 

Olika kommuner har olika benämningar på chefstitlar och dessa har också olika 
verksamhetsområden under sitt ansvar. I denna studie har vi konsekvent valt att använda 
begreppet enhetschef. Med enhetschef syftar vi till första linjens chefer. Denna 
chefsposition arbetar närmst medarbetarna (undersköterskor och vårdbiträden).  

3 Tidigare forskning 

I nedanstående avsnitt presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Dessa 
forskningsresultat har ett fokus på upplevelsen av yrkesrollen och stödpersoner hos 
enhetschefer inom äldreomsorgen. Forskningen innefattar studier på såväl svenska som 
engelska men fokuserar främst på svenska förhållanden, då dessa är tillämpbara på vår 
studie. I databaser med vetenskapliga artiklar (Social services abstract, Sociological 
abstract och DiVA) användes sökord som exempelvis: enhetschef, äldreomsorg och 
socialt arbete.  
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För att få en djupare förståelse för hur enhetschefers yrkesroll, inom äldreomsorgen, kan 
se ut bör verksamheten och enhetschefernas upplevelser belysas. I relation till tidigare 
forskning redovisas de krav och förväntningar enhetschefer står inför. För att kunna 
relatera studien till tidigare forskning redovisas också studier om enhetschefers 
upplevelser av sin yrkesroll samt hur stödstrukturen inom densamma kan se ut. För att 
undersöka om studiens respondenter har liknande upplevelser som tidigare forskning 
visat behöver dessa studier ställas emot varandra.  

3.1 Krav och förväntningar inom äldreomsorgen 

Berntsson, Wallin och Härenstam (2012) menar att en kostnadseffektiv och högkvalitativ 
offentligt organiserad verksamhet utgör en central del i ett fungerande välfärdssamhälle. 
Många offentliga verksamheter såsom äldreomsorg, utbildning samt hälsa och sjukvård, 
står inför stora utmaningar i och med en åldrande befolkning och återkommande globala 
finanskriser. Dessa påverkande faktorer medför en ökad efterfrågan på 
kostnadseffektivitet och tjänster av hög kvalitet inom den offentliga sektorn (ibid).  
 
En politiskt styrd verksamhet, som äldreomsorgen är, har uppsatta krav på 
verksamhetens styrning. Såväl arbetssätt som organisatoriska mål och förutsättningar är 
beroende och påverkas av politiska beslut. Att vara enhetschef inom offentligt 
organiserad verksamhet innebär således att man måste hantera en komplex omgivning 
som är i ständig förändring och utveckling. Utöver krav från lagstiftning och högre 
nivåer står enhetschefer inom den offentliga äldreomsorgen även inför krav och 
förväntningar från andra nivåer (Nyström, 2009). Detta överensstämmer med Wikström, 
Arman och Dellve (2013) som beskriver att man som enhetschef befinner sig i ett 
mellanläge, med politiker och högre förvaltningschefer på ena sidan och medarbetare och 
anhöriga på andra sidan. Detta medför att enhetscheferna dagligen slits mellan olika krav 
och förväntningar.   
 
Hur chefsrollen hanteras är avgörande för hur arbetsplatsens sociala klimat ser ut 
(Åkerlind, Larsson & Ljungblad, 2013). Enhetschefer kan alltså ha stor betydelse för 
medarbetares hälsa, prestation och engagemang men få tidigare studier har undersökt 
vilket stöd cheferna själva behöver i sin yrkesroll (Dellve, Andreasson & Jutengren, 
2013). Det sociala stödet från såväl närmsta chef som kollegor lyfts fram som en viktig 
resurs i arbetshälsoforskningen för äldreomsorgens enhetschefer (Berntsson, Wallin & 
Härenstam, 2012). 

3.2 Upplevelser av yrkesrollen 

Enhetschefernas upplevelse av sitt arbete överensstämmer med varandra inom den 
tidigare forskningen. De upplever sitt arbete som inspirerande, stimulerande och 
utvecklande (Antonsson, 2013). Detta stämmer väl in med forskning kring en studie om 
manliga chefer inom äldreomsorgen. Männen upplever sin arbetssituation som komplex, 
men utmanande. De belyser också att utmaningen ses som en av de främsta drivkrafterna 
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(Hagerman, Engström, Häggström, Wadensten & Skytt, 2013). Däremot upplever 
enhetschefer en frustration som grundar sig i att administrativt arbete tar allt mer tid från 
andra arbetsuppgifter som ryms i chefsuppdraget. Antonsson (2013) menar att detta kan 
vara en följd av den decentralisering som skett och att det administrativa arbetet är en del 
av det ansvar som cheferna förväntas möta. Chefernas egna upplevelser är en annan, de 
menar att administration inte är en central del i deras uppdrag utan att det istället är något 
som måste göras vid sidan av från det egentliga arbetet. Enhetscheferna upplever att 
tiden tillsammans med såväl medarbetare som brukare blir allt mindre (Elofsson, 
Lundström & Shanks, 2015; Wolmesjö, 2005). Upplevelsen av detta är densamma 
oavsett om man är man eller kvinna. Dock visar studien på att de offentligt anställda 
enhetscheferna upplever ett bristfälligt administrativt stöd i större utsträckning än privat 
anställda. Detta innebär i sin tur att de i högre grad upplever att de arbetar med sådant de 
inte borde göra (Antonsson, 2013).  
 
En framträdande faktor till de positiva upplevelserna av yrkesrollen tycks vara 
möjligheten till att vara med och påverka mycket av det man som chef sedan skall 
implementera. Även möjligheten att själv planera sin tid anses vara positivt, det innebär 
en stor frihet men medför också ett stort ansvar. Däremot så inger de omväxlande 
arbetsuppgifterna en känsla av att man som chef inte får mindre gjort och att arbetsdagen 
blir splittrad (Elofsson, Lundström & Shanks, 2015).  
 
Trots att cheferna upplever arbetet som enhetschef stimulerande och inspirerande är 
många överens om att arbetet är tidskrävande, vilket medför att arbete och fritid tenderar 
att flyta ihop. En anledning till detta är att det kan vara svårt att prioritera samt att man 
tar på sig för många arbetsuppgifter (Antonsson, 2013).  

3.3 Stödpersoner 

Antonsson (2013) menar att kraven på chefer inom äldreomsorgen har ökat med tiden 
och att yrkesrollen därigenom också blivit mer svårhanterlig. I och med en effektivisering 
av vård- och omsorgssektorn har de ekonomiska kraven blivit hårdare. Detta samtidigt 
som att stödet är bristfälligt för såväl medarbetare som chefer. Framförallt finns det 
brister i det administrativa stödet, då cheferna upplever att de inte har tid och möjlighet 
att utföra sitt arbete på ett tillfredsställande sätt (Westerberg & Tafvelin, 2013). 
 
En viktig resurs i att kunna hantera den stressiga arbetssituationen är socialt stöd. Denna 
typ av stöd kan påverka både effekten och upplevelsen av negativ stress på ett positivt 
sätt. Dessutom motverkar vetskapen om att det finns stöd tillgängligt, mängden upplevd 
stress. Det sociala stödet påverkar inte bara det psykiska välmåendet utan har även 
direkta fysiologiska effekter såsom stärkt immunförsvar som kan motverka 
sjukskrivningar. Ett stödjande privatliv och en i grunden positiv bild av sitt chefsuppdrag 
kan också motverka stress och göra det lättare att hantera densamma (Weman-Josefsson 
& Berggren, 2013). En studie av Dellve, Andreasson och Jutengren (2013) visar på att 
erfarenhet och antalet medarbetare är faktorer som kan påverka behovet av stödpersoner 
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och användandet av desamma. För chefer med kortare erfarenhet inom yrket eller med 
fler medarbetare (>30) är även stöd från ledning, kollegor samt externt stöd av betydelse.  
 
Många chefer inom äldreomsorgen upplever brister i stödstrukturen, de saknar stöd från 
såväl ledning som kollegor i liknande position (Hagerman et al., 2013). Berntsson, Wallin 
och Härenstam (2012) visar på att chefer som upplever stöd, uppskattning och 
administrativ avlastning har en bättre hälsa än de som upplever brist på dessa faktorer. 
Det är därför viktigt att personalavdelningen inom offentligt organiserade verksamheter 
tillgodoser dessa behov och erbjuder en fungerande och tydlig stödstruktur för cheferna. 
Detta för att underhålla och tillvarata en god hälsa och arbetsprestation. Detta är i 
samstämmighet med Hagerman et al. (2013) som beskriver att äldreomsorgens chefer är i 
behov av stöd för att klara sitt arbete och att de strukturella stödförhållandena måste 
utvecklas och förbättras för att kunna möta och hantera de utmaningar välfärdssektorn 
står inför. Wolmesjö (2005) tar upp mentorstöd som en av de överlevnadsstrategier som 
enhetschefer inom äldreomsorgen använder sig av för att kunna hantera sitt arbete. 
Denna strategi samverkar med stödet från kollegor. Wolmesjö menar vidare att flertalet 
chefer uppger att de i första hand vänder sig till en kollega och därefter till närmsta chef 
om det finns behov av det.  
 
I stödet från kollegor och chefer är feedback en central del. Feedback innebär en form av 
återkoppling, där man får kunskap om hur ens handlingar uppfattas och vilka 
konsekvenser dessa får. Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) poängterar vikten av att 
om man som chef får veta hur man sköter sitt arbete bidrar detta till något positivt för 
den individuella utvecklingen. Vidare visar forskning på att frånvaro av feedback kan 
innebära sämre effektivitet i arbetsgrupper. Stödresurser i form av personer som man kan 
vända sig till för att bolla problem eller tankar med, är därmed av vikt för att chefen skall 
kunna prestera så bra som möjligt i sin yrkesroll. Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) 
menar också att man som chef bör ha rätt till meningsutbyte med andra i liknande 
situation. Som chef har man ofta ett begränsat nätverk av personer som man kan vända 
sig till och om man som chef har goda möjligheter till att möta stödpersoner i sin närhet 
fungerar detta som ett forum för information och diskussion.  Det är även i viss mån 
kompenserande för den ensamhet som chefsrollen kan innebära. Dock finns det de 
chefer som väljer eller inte vågar att tala om problem och missförhållanden med övriga 
kollegor, detta för att undvika att blotta sin egen otillräcklighet (Lennéer-Axelson & 
Thylefors, 2005). Även Hagerman et al. (2013) anser detta vara viktigt. De menar att 
eftersom arbetet som enhetschef mer eller mindre innebär att man är ensam på sin 
position, är det därför viktigt med ett fungerande stöd från sina kollegor. En möjlighet 
att kunna diskutera sin arbetssituation och yrkesroll är essentiellt för att kunna utvecklas 
(ibid).  
 
Forskning visar att olika aktiviteter såsom fysisk och mental träning samt avslappning är 
strategier för att kunna hantera arbetsvillkoren. Enhetschefer bör lägga stor vikt vid sin 
egen hälsa då denna i kombination med ett fungerande privatliv är viktiga faktorer för ett 
lyckat ledarskap (Wolmesjö, 2005; Dellve, Andreasson & Jutengren, 2013). 
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Tidigare forskning visar på hur stödstrukturen för enhetschefer inom äldreomsorgen kan 
se ut, men få studier belyser vilket stöd enhetscheferna efterfrågar och använder sig av i 
sin yrkesroll. Flertalet av tidigare studier visar endast på bristfälligt administrativt stöd, 
men det saknas inblick i hur det sociala stödet ser ut. Ambitionen med vår studie är att 
minska denna kunskapslucka och därmed kunna bidra med ny kunskap som kan gynna 
det sociala arbetets praktik. 

4 Teoretiska utgångspunkter 

Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi, presenterade den 
forskning som ligger till grund för såväl den salutogena modellen som KASAM (Känsla 
Av SAMmanhang). År 1979 introducerade Antonovsky begreppet salutogenes. Begreppet 
belyser hälsofrämjande omständigheter som bidrar till att personer upplever ett 
välbefinnande och en god hälsa, trots att de är eller har varit utsatta för biologiska eller 
psykosociala stressfaktorer (Nationalencyklopedin, 160513). 

4.1 Den salutogena modellen 

Alla människor utsätts förr eller senare för påfrestningar. Dessa kan vara såväl kroppsliga 
som psykiska och/eller sociala. Påfrestningarna man utsätts för kan vara omfattande, 
långvariga och ibland även återkommande. De kan också påverka människors hälsa på 
flera olika plan. En del människor blir sjuka eller negativt påverkade av dessa 
påfrestningar medan andra, som utsätts för samma påfrestningar, förblir friska och 
påverkas inte på samma sätt. Antonovsky (2005) menar att en förklaring till att 
människor påverkas olika av såväl inre som yttre faktorer är p.g.a. att man har olika 
motståndskraft. Denna motståndskraft är beroende av våra egna olikheter i arv och 
miljö.  
 
Istället för att fokusera på varför människor blir påverkade eller sjuka väljer Antonovsky 
(2005) att se saken från motsatt håll. Antonovsky fokuserar på varför människor, trots att 
de utsätts för tillvarons alla påfrestningar, förblir friska. I vissa fall utvecklas man även 
som människa och får en förstärkt trygghet i sig själv av dessa påfrestningar. Att utgå 
ifrån ett salutogent synsätt innebär att studiens fokus ligger på hur respondenterna 
upplever och hanterar de krav och förväntningar som ställs på dem. Genom att man 
upplever sin tillvaro som ”sammanhängande” menar Antonovsky (2005) att man kan 
hantera sitt liv i såväl med- som motgång och kan då göra det bästa av sin tillvaro. 
Tillvaron upplevs som sammanhängande då den görs begriplig, hanterbar och 
meningsfull. Dessa begrepp ligger till grund för KASAM som beskrivs nedan. 
 
Vidare beskriver Antonovsky tillvaron som full av stressfaktorer och att många 
människor, dock inte alla, överlever. Vissa människor kan till och med klara sig väldigt 
bra trots en hög stressbelastning. Samtidigt som människor ställs inför dessa 
stressfaktorer ställs de också inför huruvida de ska hantera desamma. Beroende på hur 
hanteringen ser ut påverkas resultatet av hur människan mår efteråt. Med ett salutogent 
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synsätt kan vi studera om respondenterna hanterar sin yrkesroll på ett sådant sätt att de 
främjar hälsa och välbefinnande.   

4.2 KASAM 

Antonovskys (2005) forskning ligger även till grund för KASAM. KASAM används för 
att förklara och begripliggöra människors förmåga eller icke förmåga att hantera en hög 
stressbelastning i sin omvärld.  

KASAM delas upp i tre faktorer: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet utgör kärnan i KASAM. Detta begrepp syftar till i vilken utsträckning man 
upplever såväl inre som yttre faktorer som hanter- och greppbara. En människa som har 
en hög känsla av begriplighet förväntar sig att det som man väntas möta i framtiden är 
förutsägbart, eller åtminstone hanterbart och går att förstå. Detta gäller såväl önskade 
som oönskade påfrestningar. Vidare handlar det om hur man tolkar information och då 
kan dra slutsatser om orsak och verkan. Om man i sin yrkesroll som enhetschef har en 
hög känsla av begriplighet innebär det att man har en tydlig bild av vad de krav och/eller 
påfrestningar man ställs inför utgörs av (Antonovsky, 2005).  

Hanterbarhet handlar om i vilken grad man upplever att man har verktyg till sitt 
förfogande. Dessa verktyg kan man använda sig av för att möta de krav man ställs inför, 
beroende av såväl inre som yttre faktorer. Det kan röra sig om verktyg inom ens egen 
kontroll, men även verktyg från andra som man känner förtroende för. Detta syftar 
således till andra betydelsefulla personer som man kan vända sig till såsom ens partner, 
kollegor, vänner m.fl. Att uppleva en hög känsla av hanterbarhet innebär att man som 
person lättare hanterar påfrestningar och situationer man hamnar i. Vidare kan en hög 
hanterbarhet beskrivas som att man har de verktyg man behöver för att hantera det som 
sker och de krav man som enhetschef ställs inför (Antonovsky, 2005). 

Den tredje och sista komponenten i KASAM är meningsfullhet, vilken handlar om vikten 
av att känna delaktighet. Att kunna vara med och påverka samt bidra till en positiv energi 
till såväl sig själv som andra i sin närhet är en del i delaktigheten. Antonovsky (2005) 
betraktar meningsfullhet som en motivationskomponent. Det handlar om i vilken 
utsträckning man upplever att livet har en känslomässig innebörd, att de problem och 
krav man ställs inför är värda att investera energi i. Vidare upplever man engagemang och 
hängivelse samt välkomnar utmaningar istället för att betrakta dessa som bördor. Om 
man i sin yrkesroll som enhetschef upplever en hög meningsfullhet drar man sig alltså 
inte för att konfrontera utmaningar och gör sitt bästa för att med värdighet ta sig igenom 
desamma. Antonovsky (2005) beskriver arbetet som en viktig faktor kring hur en 
människas KASAM formas. Om arbetssituationen görs begriplig, hanterbar och 
meningsfull blir respondenternas känsla av sammanhang på arbetsplatsen högre. En hög 
känsla av sammanhang bidrar till att man kan stå emot påfrestningar på ett bättre sätt 
(ibid). 
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5 Metod 

I följande avsnitt beskrivs tillvägagångssätt och metodval för studiens genomförande.  

5.1 Hermeneutisk ansats 

Det hermeneutiska perspektivet är en historisk forskningstradition som bygger på 
tolkning och förståelse, där hermeneutik betyder just “tolka” (Sohlberg & Sohlberg, 
2013). För att kunna tolka och förstå innebörden av olika betydelser menar Sohlberg och 
Sohlberg (2013) att ju mer man bearbetar sitt material desto mer förståelse får man för 
hur människor upplever och känner i olika situationer. Detta grundar sig främst i att 
människor tolkar världen olika, då främst genom sin förförståelse. I denna ansats är det 
viktigt att vara medveten om sina förutfattade meningar för att få en så objektiv 
synvinkel som möjligt i mötet med respondenterna (Watt Boolsen, 2007).  

5.2 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod då den är tolkande och 
därmed lämplig för att besvara studiens syfte. En kvalitativ metod med intervjuer som 
undersöknings metod kunde öka vår kunskap kring respondenternas upplevelser av sin 
yrkesroll samt hur de hanterar denna. Respondenterna kan således styra intervjun mot 
det han eller hon upplever viktigt och relevant för just sin upplevelse (Bryman, 2011).  

5.2.1 Semistrukturerad intervju 

Valet av undersökningsmetod föll på semistrukturerade intervjuer. Vi utformade en 
intervjuguide (se bilaga B) som delades in i områden som vi önskade beröra under 
respektive intervjutillfälle. Intervjuguiden utformades så att det ändå lämnades plats för 
respondenterna att utforma sina svar utifrån sina upplevelser. En semistrukturerad 
intervju är således att anse som flexibel då den lämnar rum för följdfrågor och möjlighet 
att frångå intervjuguiden (Bryman, 2011). Intervjuguiden innehöll även information om 
kön, uppgift om antalet medarbetare samt hur lång arbetslivserfarenhet av 
enhetschefspositionen respondenterna hade. Däremot avstod vi ifrån information om 
enhetschefernas etnicitet då detta inte ansågs relevant med utgångspunkt från studiens 
syfte. Ambitionen med intervjuerna var att få kunskap om hur respondenterna upplevde 
sin yrkesroll och hur de hanterade denna. I intervjuerna fokuserade vi på 
respondenternas upplevelse av stöd och hur de uppnår en balans mellan yrkesroll och 
privatliv.  
 
Vid framtagandet av intervjuguiden var det viktigt att denna inte skulle hindra alternativa 
synsätt hos respondenterna. Intervjuguiden skulle istället fungera som ett hjälpmedel för 
att komma framåt i intervjun och inte styra respondenterna helt och hållet, vilket bl.a. 
Bryman (2011) förespråkar. Då vi var två stycken som genomförde intervjuerna på skilda 
håll gav en semistrukturerad intervju en struktur att förhålla sig till för oss båda.  
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5.2.2 Presentation av respondenterna 

Respondenterna presenteras i tabellen nedan genom att ange fiktiva namn för att lättare 
kunna beskriva vem som sagt vad i intervjuerna. Vi valde att namnge männen med 
manliga fiktiva namn och kvinnorna med kvinnliga fiktiva namn. Vi redovisar antalet år 
som respondenterna varit verksamma som enhetschef samt antalet medarbetare som 
respektive respondent har ansvar för. I vårt resultat redovisas respondenternas utsagor 
genom citat och i löpande text.   
 
Tabell 1 – Översikt respondenter 

Respondent  Fiktivt namn Antal år som enhetschef Antal medarbetare 

Respondent 1 Lisa 17 år Ca 60 

Respondent 2 Kalle 15 år Ca 50  

Respondent 3 Stina 9 år Ca 30  

Respondent 4 Bosse 25 år Ca 40  

Respondent 5 Ivar 30 år Ca 40  

Respondent 6 Britta 16 år  Ca 50  

5.3 Urval 

Inom den kvalitativa forskningen argumenteras det ofta för små urval då dessa ska ge en 
djupare kunskap. Att utforska ett fenomen på djupet bidrar till kunskapsutveckling 
(Bryman, 2011). Första valet vi ställdes inför var att identifiera vilken verksamhet vi 
skulle inrikta oss mot (Andersson & Ahnlund, 2009). Äldreomsorgen består av flera olika 
verksamheter och vi valde att studera enhetschefer som arbetar inom särskilt boende i 
offentligt organiserad äldreomsorg. Vi valde att utesluta privata aktörer samt hemtjänst 
för att begränsa studiens omfattning. Studien syftar inte heller till en jämförelse mellan 
olika verksamheter och aktörer inom äldreomsorgen. Respondenterna är enhetschefer 
som är verksamma inom äldreomsorgen i tre kommuner i södra Sverige. Dessa tre 
kommuner valdes utifrån ett bekvämlighetsurval då respondenterna var lättillgängliga 
(ibid). Dock har vi respondenter från olika kommuner vilket stärker representativiteten 
för enhetschefernas upplevelser. Vi anser att denna urvalsmetod är lämplig på grund av 
tidsåtgång och kostnader. Antalet respondenter (sex enhetschefer) anses tillräckligt för att 
besvara studiens syfte. Att intervjua sex personer från en särskild grupp anses här kunna 
ge ett material som är mindre beroende av en enskild respondents unika uppfattning av 
yrkesrollen. Då studien inte är av jämförande karaktär behöver inte heller urvalet vara 
större (Svensson & Ahrne, 2011).  Studien är i mindre omfång och syftet är således inte 
att generalisera resultatet utan istället visa på förekommande upplevelser. Studien kan 
fungera som en ansats för vidare forskning.  
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Äldreomsorgen är ett kvinnodominerat yrkesområde och med utgångspunkt i studiens 
syfte valde vi variation i det yttre kriteriet kön. Av den grupp vi valde att studera önskade 
vi en jämn fördelning mellan könen för att senare kunna belysa eventuella skillnader 
mellan män och kvinnor (Andersson & Ahnlund, 2009). Detta var alltså något vi tog 
hänsyn till redan då vi skickade ut informationsbreven.  

5.3.1 Datainsamling 

Inför genomförandet av intervjuerna kontaktade vi, i ett första skede, de enhetschefer 
som valts ut som tilltänkta respondenter via mail för att på så sätt delge dem vårt 
informationsbrev och inhämta samtycke till medverkan i studien. Vi var medvetna om att 
samtliga kanske inte ville eller kunde delta och hade därför ytterligare eventuella 
respondenter i reserv. Respondenterna fick välja plats där intervjuerna skulle äga rum, 
främst för deras bekvämlighets skull (Bryman, 2011). Fyra av respondenterna 
intervjuades ansikte mot ansikte. Två respondenter valde, av personliga skäl, att 
genomföra intervjuerna via telefon. Vi genomförde tre intervjuer vardera och de spelades 
in med hjälp av mobiltelefon. Samtycke till att spela in intervjuerna inhämtades vid såväl 
första kontakten som vid intervjutillfället från alla respondenter. Att spela in intervjuerna 
underlättade kommande analysarbete och medförde också att vi båda fick ta del av 
samtliga intervjuer inför analysen, något som Bryman (2011) förespråkar.  
 
Kontaktuppgifter till de tilltänkta respondenterna fann vi på respektive kommuns 
hemsida. Första mailkontakten genererade inga svar varpå vi en vecka senare skickade ut 
påminnelser via mail om deltagande i studien. De som inte heller svarade på påminnelsen 
kontaktade vi via telefon. De som tackade nej till deltagande i studien gjorde detta på 
grund av tidsbrist. Samtliga intervjuer varade mellan 45 minuter till 1 timme och 15 
minuter. Intervjuerna genomfördes inom en två veckors period under april månad 2016.  

5.4 Analysmetod - innehållsanalys 

För att analysera vårt material använde vi oss av innehållsanalys. Metoden innehållsanalys 
fokuserar enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) på att tolka och beskriva 
variationer genom att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll. För att beskriva 
likheter och skillnader ur ett textinnehåll uttrycks dessa i kategorier och teman, som 
sedan ligger till grund för studiens analys.  
 
I enlighet med Kvale och Brinkmann (2009) påbörjades analysen av insamlat material 
efter varje genomförd intervju med att mobilinspelningarna lyssnades av. Dessa 
transkriberades ordagrant till text och genererade ca 90 sidor tillsammans. När alla sex 
intervjuer var transkriberade skrevs dessa ut och texten låg till grund för 
innehållsanalysen. Texten lästes upprepade gånger av oss båda för att lättare kunna finna 
relevant material och innehåll som besvarade studiens syfte.  
 
Därefter delades texten in i meningsenheter vilka utgörs av centrala citat från 
respondenterna. Meningsenheterna är, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012), 
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det som ligger till grund för analysen. I nästa steg kondenserades meningsenheterna, dvs. 
att texten kortades ner men det centrala innehållet bevarades. Detta gjorde vi för att 
texten skulle bli mer lätthanterlig och i nästa steg kunna abstraheras. Genom att 
abstrahera texten lyfte vi innehållet till en mer förståelig nivå för att senare kunna koda 
den. Koderna är enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) en kort beskrivning på 
meningsenheternas innehåll och utifrån dessa kunde vi reflektera över materialet på ett 
nytt sätt. Som ett sista steg i innehållsanalysen utformade vi fyra huvudkategorier. 
Huvudkategorierna utgörs alltså av flera koder och underkategorier med liknande 
innehåll. Dessa steg i innehållsanalysen underlättade tolkningen av texterna och 
medförde en samstämmighet oss emellan. För att tydliggöra hur innehållsanalysen gått till 
visas ett utdrag ur analysschemat i tabell 2.  
 
Tabell 2 – Översikt Innehållsanalys 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Huvudkategori 

 
”Ibland rasar 
allting över en, men 
när man måste ta 
till sin fritid är man 
illa ute…” [Britta] 

Allt rasar, illa ute 
när man tar till 
sin fritid 

Tiden räcker 
inte till 

Tillgänglighet Krav och 
förväntningar 

Äldreomsorgen är 
en otrolig 
verksamhet att 
jobba i, om man vill 
åstadkomma något 
så är det en 
fantastisk 
verksamhet” [Ivar] 

Fantastisk 
verksamhet, 
åstadkomma 
något 

Fantastisk 
verksamhet 

Meningsfullhet Upplevelse av 
yrkesrollen 

”Jag känner ju att 
jag skulle ju aldrig 
kunna umgås med 
någon av dem 
privat… aldrig i 
mitt liv…” [Lisa] 

Inte umgås 
privat, aldrig i 
mitt liv 

Distans till 
medarbetare 

Professionalitet Balans yrkesliv - 
privatliv 

5.5 Etiska överväganden 

Som forskare har man ett ansvar gentemot de respondenter som ingår i studien. Utöver 
detta har man också ett ansvar mot andra människor eller verksamheter som indirekt 
omfattas av studien. Till stor del handlar forskningsetiken således om hur de som 
medverkar i studien behandlas och dessa ska i största möjliga mån skyddas från att 
påverkas negativt av studien (Vetenskapsrådet, 2011). Med utgångspunkt i detta finns det 
fyra etiska principer gällande de som är direkt inblandade i forskningen. Den första 
principen, informationskravet, innebär att respondenterna ska informeras om studiens syfte 
vilket vi gjorde i och med informationsbrevet som mailas ut till samtliga tilltänka 
respondenter. I informationsbrevet påtalade vi även att det var frivilligt att medverka i 
studien och att de som respondenter hade rätt att avbryta när som helst under studiens 
gång (Bryman, 2011).  Den andra principen, samtyckeskravet, uppfylldes genom att 
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respondenterna i studien hade rätten att bestämma om de ville medverka eller inte. 
Samtycke inhämtades då respondenterna tackade ja till att medverka i studien via telefon 
eller mail (Bryman, 2011). Den tredje principen, konfidentialitetskravet, handlar om att de 
som berörs av studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet och att 
personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera dem 
(ibid). Materialet från vår studie förvarades så att endast vi hade åtkomst till det. Att 
behandla ett kvalitativt forskningsmaterial med intervjuer innebär en rad etiska 
dilemman. Intervjuer som metod innebär att man kan komma att behandla känsliga 
ämnen och upplevelser från respondenterna och det är därför viktigt att värna om 
konfidentialiteten för såväl respondent som verksamheten de är anställda i (Kvale & 
Brinkmann, 2009). För att bevara konfidentialiteten presenterades respondenterna med 
fiktiva namn och kommunen de var verksamma inom skrevs inte ut. Vi omnämnde vårt 
urval som södra Sverige för att inte röja identiteter, verksamheter eller kommuner. Den 
sista principen, nyttjandekravet, handlar om att de uppgifter som samlats in under studien 
endast får användas till det forskningsändamål vi förmedlade när vi informerade om 
studiens syfte (Bryman, 2011). Detta är något vi poängterade i informationsbrevet och 
något vi tar med oss efter genomförd studie. Vi informerade även våra respondenter om 
att studien skulle publiceras i Diva-portalen i samband vid intervjuerna. Diva-portalen är 
en databas för publicering av uppsatser och forskning på högskolan i Halmstads 
hemsida.  

5.6 Metoddiskussion 

Studiens syfte och frågeställningar handlar om enhetschefernas upplevelser vilket 
lämpade sig för en kvalitativ metod då denna rymmer personliga tolkningar och 
upplevelser. Valet av metod möjliggjorde att vi kunde skapa oss en förståelse av 
respondenternas upplevelser av sin yrkesroll. Vidare valde vi att använda ett 
hermeneutiskt perspektiv, vilket grundar sig i ett tolkande (Sohlberg & Sohlberg, 2013). 
Det hermeneutiska perspektivet passade vår studie väl då det är respondenternas 
tolkningar av hur de upplever och hanterar sin yrkesroll som ligger i fokus för studien.  

Den teoretiska ansats vi valt att använda oss av i studien grundar sig på Antonovskys 
(2005) teorier om salutogent synsätt och KASAM. Det salutogena synsättet fokuserar på 
hur och varför man klarar av olika påfrestningar man utsätts för i livet. Vi använder 
KASAM för att förklara och begripliggöra enhetschefernas förmåga eller icke förmåga att 
hantera den höga stressbelastningen i deras omvärld. Då man som enhetschef möter 
utmaningar och utsätts för påfrestningar i sin yrkesroll är Antonovskys teorier 
applicerbara på våra respondenter och hur de upplever och hanterar sin yrkesroll. Vi är 
dock medvetna om att valet av teoretisk ansats eventuellt begränsar andra synsätt och 
andra applicerbara teorier.  

Vi gjorde valet att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket gav möjlighet till 
ytterligare fördjupningar av respondenternas utsagor. Denna form av intervjuer kan 
innebära såväl en styrka som en svaghet för studien, beroende på hur öppna eller hur 
intresserade respondenterna var av att prata kan kvaliteten på materialet variera. En 
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svaghet med vårt val av metod är att intervjuerna var tidskrävande. Förutom att upprätta 
en kontakt med respondenterna och genomföra intervjuerna upptog även 
transkriberingen av desamma mycket tid. Tidsaspekten i studien är något som också 
begränsade valet av antalet respondenter. Däremot såg vi det som en styrka att basera 
studien på en sådan liten grupp som sex respondenter. Detta då vi fick en bättre 
överblick över materialet och analysen fortlöpte därmed på ett mer naturligt sätt. 
 
De urvalskriterier vi hade inför studien var att samtliga respondenter skulle ha samma 
yrkestitel, dvs. enhetschef inom offentligt organiserad äldreomsorg, samt att 
respondenterna skulle vara verksamma inom södra Sverige. Detta resulterade i att vi 
valde respondenter ifrån tre olika kommuner, dock kommer dessa inte presenteras i 
resultatet då vi inte vill röja deras identiteter. På grund av att det finns så få manliga 
enhetschefer i respektive kommun var risken allt för stor för att de skulle kunna 
identifieras om kommunerna skrevs ut. I och med detta missade vi dock möjligheten att 
utläsa eventuella likheter och/eller skillnader i respondenternas upplevelser som grundar 
sig i kommunernas olika organisering av äldreomsorgen. Då vi enbart valde att studera 
enhetschefer inom offentligt organiserad äldreomsorg får vi inte heller veta om resultatet 
blivit annorlunda, om studien även omfattat chefer inom den privata sektorn. Flertalet av 
respondenterna har flerårig erfarenhet i yrkesrollen och detta var inget vi tog hänsyn till 
eller hade kännedom om innan vi kontaktade dem, detta visade sig först när intervjuerna 
genomfördes. En svaghet med vår studie kan därmed vara att vi gått miste om en 
variation i arbetslivserfarenhet och ålder hos respondenterna.  
 
Vi upplevde en form av mättnad efter sex genomförda intervjuer. Samtliga respondenter 
hade liknande upplevelser och vi betvivlade att ytterligare en till två respondenter skulle 
förändra vårt material något avsevärt (Bryman, 2011). Något vi reflekterade över i 
efterhand är att vi hade sparat tid på att ta kontakt med våra respondenter via telefon 
direkt istället för mail. Det var flera tilltänkta respondenter som inte besvarade de 
utskickade mailen alls och det fanns även de som dröjde med svar, trots en påminnelse. 
När vi bestämde oss för att kontakta dem via telefon istället fick vi en bättre respons. 
Två av sex intervjuer genomfördes via telefon då respondenterna av olika anledningar 
inte hade möjlighet att ses. Dock upplever vi inte att detta ska ha påverkat det insamlade 
materialet. Vi menar istället att vi, trots telefonintervjuer, fick en god kontakt med 
respondenterna och att det infann sig ett förtroende oss emellan. Vi genomförde tre 
stycken intervjuer var, på var sitt håll. Dock tror vi inte att detta har påverkat våra 
tolkningar något nämnvärt, eftersom vi båda tagit del av samtliga inspelade intervjuer. Vi 
gick igenom varandras transkriberingar och därmed kunde vi se att vi tolkat materialet 
likt. För samstämmighet analyserades resultatet av oss båda.  
 
En styrka med studien är att vi genomförde intervjuer med lika många män som kvinnor. 
Detta eftersom att äldreomsorgen är en kvinnodominerad verksamhet överlag och vi 
ansåg detta kunde öppna upp för alternativa synsätt. Vi vet inte hur resultatet sett ut om 
vi valt att studera enbart män eller kvinnor. I och med att vår undersökningsgrupp är 
relativt liten är det svårt att veta vilka upplevelser som är relaterade till kön respektive 
personlighet. Eftersom andelen manliga enhetschefer inom äldreomsorgen är relativt få 
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var det av betydelse att de tilltänkta respondenterna hade viljan att delta i vår studie. 
Resultatet visar på såväl enskilda som generella åsikter från respondenterna. Vi valde att 
skriva ut om citatet är från manliga eller kvinnliga respondenter för att förtydliga vem 
som sagt vad. Dock fann vi inga tydliga skillnader mellan könen utifrån det insamlade 
materialet och redovisade då inte heller resultatet i sin helhet utifrån kön utan istället 
utifrån varje enskild respondent samt deras gemensamma åsikter. 
 
Valet av innehållsanalys innebar att vi kunde höja materialet till en ny nivå. Detta då vi 
genom en matris kunde lyfta ut meningsenheter och koda dessa. Efter genomförda 
intervjuer väcktes tanken om att det fanns flera variabler som hade varit intressanta att ha 
med som urvalskriterier i valet av respondenter. De respondenter som studien baseras på 
tillhörde en relativt homogen grupp, då samtliga hade arbetat inom yrket länge och hade 
relativt lika medarbetarantal under sig. Med kunskap om detta anser vi att det hade varit 
intressant att studera respondenter med mer varierande förutsättningar, såsom variation i 
etnicitet och utbildningsnivå.  

5.7 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) menar att kvalitativa studier ska bedömas och värderas utifrån andra 
kriterier än vid kvantitativ forskning. För att bedöma vår studie använder vi oss av 
tillförlitlighet. Om man lyckas övertyga studiens läsare om att resultaten är trovärdiga har 
man också i någon mening lyckats med sin studie (Svensson & Ahrne, 2011). 
Tillförlitligheten utgörs av fyra kriterier: Trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjligheten 
att konfirmera.  

För att styrka trovärdigheten för en studie kan man genomföra en så kallad 
respondentvalidering. Målet med en respondentvalidering är att få en bekräftelse på att 
den tolkning som forskaren gjort är korrekt. Det handlar om att man ska försäkra sig om 
att det man som forskare kommit fram till överensstämmer med respondenternas 
upplevelser (Bryman, 2011). Vi har inte genomfört någon respondentvalidering pga. 
tidsbrist, dock erbjöds samtliga respondenter att läsa igenom transkriberingen av deras 
intervju men samtliga tackade nej. För att styrka trovärdigheten gjorde vi istället en liten 
sammanfattning efter varje genomförd intervju med respektive respondent för att 
säkerställa att vi tolkat respondenternas upplevelser rätt. Detta gjorde vi genom att 
återberätta en del av det respondenterna förmedlat till oss och fick det då bekräftat att 
vår tolkning, i stort, överensstämde med deras upplevelser. För att styrka tillförlitligheten 
och trovärdigheten ytterligare i vår studie har vi nu i efterhand reflekterat över att vi 
kunde genomfört intervjuerna tillsammans istället för att genomföra dem på var sitt håll. 
Detta för att säkerställa att vi genomfört intervjuerna på liknande sätt och att vi 
tillsammans kunnat tolka respondenternas svar efter varje genomförd intervju.  

Studiens trovärdighet kan hänga samman med möjligheten att överföra resultatet till andra 
miljöer eller grupper än de som studerats (Svensson & Ahrne, 2011). Syftet med vår 
studie är inte att visa på ett resultat som är överförbart till större populationer utan vi har 
istället en ambition att visa på hur sex enhetschefer inom äldreomsorgen upplever och 
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hanterar sin yrkesroll. Då den grupp av respondenter som studerats är relativt liten visar 
vi på ett djup istället för en bredd (Bryman, 2011). Däremot är det möjligt att det resultat 
vår studie visar kan överföras även till andra verksamheter inom det sociala arbetet, 
såsom enhetschefer för hemtjänst eller socialtjänst. Detta är dock inget vi i skrivande 
stund kan avgöra då vi inte har möjligheten att jämföra vår studie med andra 
enhetschefers upplevelser. Däremot kan studiens trovärdighet styrkas då vi jämfört vårt 
resultat med tidigare forskning inom området och då kunnat utläsa likheter (Svensson & 
Ahrne, 2011).  

Pålitligheten av en studie styrks genom att man som forskare beskriver hur samtliga delar i 
forskningsprocessen sett ut och gått till (Bryman, 2011). Vi har utformat ett metodavsnitt 
där vi visar en tydlig redogörelse för hur vår studie genomförts bl.a. genom att beskriva 
tillvägagångssätt och urvalsprocess. Detta för att man som läsare ska få en fullständig och 
tydlig bild av hur hela studiens process sett ut. 

För att styrka och konfirmera en studies trovärdighet är det viktigt att man som forskare är 
medveten om sin subjektivitet och att det därmed inte går att uppnå fullständig 
objektivitet i samhällelig forskning. Man behöver då som forskare säkerställa att man 
agerat i god tro och visa på att man inte medvetet låtit personliga värderingar eller 
förförståelse påverka utförandet och slutsatserna i studien (Bryman, 2011). Vi har under 
studiens gång varit medvetna om vår förförståelse då vi båda har erfarenhet av det sociala 
arbetet. Däremot har vi inte erfarenhet av den yrkesroll som studien berör. Vi har dock, i 
och med vår utbildning, en viss förförståelse för deras yrkesutövning. Denna 
förförståelse är något vi varit medvetna om och reflekterat kring, men vi har haft 
ambitionen att inte påverka varken respondenter eller slutsatser utifrån våra egna tankar 
eller värderingar. Å andra sidan är vi medvetna om att fullständig objektivitet är mycket 
svårt att uppnå. 

6 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av studien utifrån dess syfte och de frågeställningar 
undersökningen bygger på. Resultatet delas in i fyra olika teman vilka är huvudkategorier 
samt underkategorier utifrån innehållsanalysen. I resultatet redovisas hur sex 
enhetschefer inom offentligt organiserad äldreomsorg upplever och hanterar sin 
yrkesroll.  

6.1 Krav och förväntningar inom yrkesrollen  

Att enhetschefens arbetssituation kan vara väldigt påfrestande i form av stressiga 
arbetsdagar med stor arbetsbörda är något som samtliga respondenter uttrycker. De krav 
och förväntningar som ställs på enhetscheferna hanteras och upplevs olika av varje 
enskild respondent.  
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6.1.1 Tillgänglighet 

Respondenterna påtalar vikten av planering av sina arbetsdagar. Då arbetsuppgifter lätt 
läggs på hög, upplever några av respondenterna att de måste arbeta undan för att hamna i 
fas. Flera av respondenterna upplever ett behov av att arbeta utanför schemalagd 
arbetstid vilket medför att kontrasten mellan yrkesroll och privatliv mer eller mindre 
suddas ut. Ett fåtal av respondenterna funderar över om känslan av att vara tillgänglig är 
könsbunden eller om den istället grundar sig i bristen på arbetslivserfarenhet. De menar 
att de flesta av deras kvinnliga kollegor tar med sig arbetsmobilen hem efter avslutad 
arbetsdag. Vidare spekulerar de i om detta grundas i dåligt samvete av att alltid vara 
tillgänglig, eller om det handlar om ett ständigt kontrollbehov. En respondent påtalar att 
hon vid enstaka tillfällen är tillgänglig även på sen kvällstid och att hon då kört in till 
arbetsplatsen utanför arbetstid. Dessa tillfällen grundar sig i att hon vaknat på natten och 
funderat över arbetsrelaterade problem och då velat ta tag i problemet direkt. 
 

”Men det händer ju att jag varit här… att om jag inte kunnat sova så har jag kunnat köra hit 
klockan 03.00 på natten… lika bra det som att ligga och fundera på hur mycket jag har, då kan 
jag lika bra köra hit och göra det…” [Lisa] 

 
Några av respondenterna nämner också att när arbetssituationen är extra krävande och 
stressen ökar, upplever de det svårare att släppa arbetet när de kommer hem efter en 
arbetsdag. Det kan röra sig om specifika händelser eller den samlade situationen på 
arbetet. 
 
Respondenterna uppger att medarbetarna mer eller mindre förutsätter att de som 
enhetschef alltid ska vara tillgängliga. Två av respondenterna berättar att mellan 08.00-
16.00 är den tid på dygnet som de förväntas vara på plats och därmed vara tillgängliga för 
sina medarbetare. Mellan dessa tider upplever respondenterna att de blir avbrutna 
flertalet gånger, vilket medför en splittrad arbetsdag. De tillfällen då dessa respondenter 
arbetar utöver denna schemalagda arbetstid blir de sällan kontaktade, med undantag för 
akuta situationer.  
 

”Alltså jag har inte med min telefon, alltså jobbmobilen är på jobbet. Om det inte är något 
jättespeciellt, de kan ju ringa mig ändå om det skulle vara totalkatastrof…” [Kalle] 

 
Att vara tillgänglig menar respondenterna innebär, att förutom fysiskt vara på sin 
arbetsplats, att man också förväntas vara kontaktbar via telefon, mail etc. Det finns de 
respondenter som uppger att de medvetet undviker att arbeta utanför arbetstid. De 
belyser istället vikten av att koppla ifrån arbetet vid arbetsdagens slut och de tar aldrig 
eller sällan med sig arbetsmobil eller dator hem. Flera respondenter påtalar vikten av 
känslan av att vara ledig och att arbetet inte bör inkräkta på privatlivet. Dessa 
respondenter menar vidare att det finns brister i nätverket runtomkring om man inte 
hinner med att utföra sina arbetsuppgifter under schemalagd arbetstid. I de fall där 
nätverket är bristfälligt menar respondenterna att det är viktigt att agera och se till att 
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verksamheten bidrar med de resurser som krävs. Detta för att undvika risken att man 
som enhetschef hamnar i en ond spiral med stress, utmattning och sjukskrivning. 

6.1.2 Medarbetarna 

Medarbetarna som varje enhetschef har under sig är något som kan påverka upplevelsen 
av yrkesrollen. Personalgruppens sammansättning är betydande menar vissa 
respondenter. De menar att en självständig arbetsgrupp kräver mindre arbete av 
enhetschefen, medan en personalgrupp som inte fungerar autonomt kräver mycket 
handledning vilket är resurskrävande. Övriga respondenter menar istället att det är antalet 
medarbetare som avgör hur mycket tid och arbete som krävs. En respondent menar att 
man som chef för en mindre verksamhet, ca 15 stycken, kan ge mer till sina medarbetare, 
såväl tid som engagemang. En lösning för att hantera ett större antal medarbetare ser 
flera respondenter vara att ha ett fungerande stödnätverk runt sig.  
 
”Men när jag hade ansvar för 57 personer och hade demensenheten också… då behövde man verkligen 
mycket stöd… nu ligger vi i samma storlek som de flesta i kommunen, då är det ju skillnad när jag 

hade så många behövde man verkligen mycket stöd…” [Lisa] 
 
Att hantera sina medarbetare på ett professionellt sätt är något som respondenterna anser 
vara viktigt. Ett fåtal av respondenterna uppger att efterhand som man lär känna sina 
medarbetare, ju mer kan man anpassa sitt ledarskap för olika medarbetare och till olika 
situationer. En av respondenterna uppger också att även om man känner sina 
medarbetare väl kan deras beteende vara avvikande ibland och att man som enhetschef 
antingen blir positivt eller negativt överraskad. Detta belyser också den föränderliga 
arbetssituationen. Vidare menar respondenten att om man trivs i sin yrkesroll som 
enhetschef är det lättare att skapa goda relationer med sina medarbetare vilket i 
förläningen gynnar alla inom verksamheten.  

6.2 Upplevelse av yrkesrollen   

Den samlade bilden av yrkesrollen är positiv, respondenterna upplever sin yrkesroll som 
utvecklande och föränderlig. De anger arbetets variation som en bidragande orsak till 
detta, dvs. att en dag sällan är den andra lik. Flera respondenter uppger att den 
föränderliga arbetssituationen relateras till de mänskliga faktorerna, då verksamheten 
kretsar kring arbetet med människor. Några av respondenterna relaterar även den 
positiva upplevelsen av sin yrkesroll till arbetslivserfarenhet, då de anser sig kunna 
hantera yrkesrollen bättre med åren.  

6.2.1 Meningsfullhet i yrkesrollen 

Respondenterna upplever sitt arbete som meningsfullt i olika utsträckning. Flera av 
respondenterna identifierar arbetets karaktär som orsaken till att de inte tröttnar på 
arbetet, mycket eftersom arbetet i sig är varierande och utvecklande.  
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”Man hinner aldrig bli less, det händer nya saker hela tiden… äldreomsorgen är en otrolig 
verksamhet att jobba i, om man vill åstadkomma något så är det en fantastisk verksamhet…” 

[Ivar] 
 
Respondenterna belyser att äldreomsorgen är föränderlig eftersom det hela tiden finns 
nya saker att lära sig och anpassa verksamheten efter. Som enhetschef erbjuds du även, 
som en del i din yrkesroll, regelbundet kompetensutveckling i form av utbildningar och 
workshops. Några av respondenterna lyfter kvalitetsarbetet som en faktor till yrkets 
känsla av meningsfullhet. De menar att äldreomsorgen grundar sig i att alltid ha brukarna 
i fokus.  
 
Respondenterna belyser vidare att yrkesrollen, förutom meningsfullhet, även medför en 
känsla av frihet. Även om det finns lagar, förordningar, krav etc. på hur äldreomsorgen 
och särskilda boenden ska bedrivas upplever respondenterna ändå att de har möjlighet 
att påverka sitt arbete och sin verksamhet, de upplever en så kallad frihet under ansvar. 
Samtliga respondenter upplever att de är nöjda med sin position och trivs i sin yrkesroll.  
 

"Ibland låter allting negativt… det är ändå ett jätteroligt jobb…” [Britta] 
 
Att känna sig trygg i sin yrkesroll är något som respondenterna belyser hänger samman 
med arbetslivserfarenhet. De menar att ju längre tid man arbetat som enhetschef, desto 
tryggare känner man sig i sin yrkesroll. Förmågan att våga ta svåra beslut och kunna 
hantera sin personal på ett bra sätt är något som ett fåtal respondenter nämner främjas i 
och med arbetslivserfarenheten och tryggheten i sin yrkesroll.  

6.2.2 Utsatthet  

Respondenternas upplevelser av yrkesrollen är, som tidigare nämnts, överlag positiva och 
få faktorer visar på negativa attityder till yrket. En negativ aspekt som framkommer är 
chefspositionens utsatthet. Chefspositionen är en utsatt position då den rymmer krav och 
förväntningar såväl från högre chefer samt medarbetare. Flertalet av respondenterna 
lyfter att äldreomsorgen skall tillgodose behov och önskemål från flera olika parter såsom 
medarbetare, brukare och anhöriga. En av respondenterna berättar att hon har upplevt 
personliga angrepp av medarbetarna. Angreppen tog sig bl.a. i uttryck att de ”gaddade 
ihop sig” och tog kontakt med anhöriga för att uttrycka sitt missnöje med enhetschefen 
och hur hon hanterade verksamheten. Detta fick henne att tvivla på sig själv i sin 
yrkesroll. En annan aspekt av utsatthet är att ryktesspridning inom verksamheten kan få 
en väldig fart, vilket ett fåtal respondenter påtalar. Utsatthet i yrkesrollen kan även 
uttrycka sig genom sociala medier, något som också påtalas.  
 

”Sen har vi ju det här med sociala forum. Icke. Det är så jag är privat… det är ju sådant här som 
personal använder, det vet man ju om. Det går ju i en farlig takt alltså… och vara medveten om 
hur mycket krafter det kan sätta igång, jädra vilket drev alltså…” [Kalle] 
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I dagens samhälle finns flertalet forum för att uttrycka åsikter och två respondenter 
belyser hur snabbt rykten kan spridas och poängterar vikten av att hålla sig ifrån sociala 
medier för att minimera risken av ytterligare utsatthet som enhetschef. 

6.3 Stödpersoner 

Eftersom yrkesrollen som enhetschef i mångt och mycket är påfrestande efterfrågar 
samtliga respondenter ett fungerande nätverk med stödpersoner i sin närhet. Detta bland 
annat för att man ska ha möjlighet att kunna delegera arbetsuppgifter och därmed kunna 
hantera sin arbetssituation på ett bättre sätt. Det finns en så kallad delegationsordning på 
samtliga arbetsplatser som måste följas, vissa ärenden blir därmed direkt hänvisade till 
högre instanser när man inte har befogenheten att besluta i vissa situationer. Samtliga 
respondenter upplever att de är tillfredsställda med sitt nätverk av stödpersoner. 
Respondenterna lyfter vikten av kommunikation och socialt stöd för att hantera 
yrkesrollen och nämner ett antal nyckelpersoner i sin närhet som bidrar till den positiva 
upplevelsen av yrkesrollen som enhetschef. Nyckelpersoner såsom kollegor, HR-
konsulter, administrativa assistenter m.fl. Det finns utöver nämnda nyckelpersoner andra 
yrkeskategorier i verksamheterna som har innehar expertis inom specifika områden. 
Expertiser inom områden som berör arbetsrättsliga frågor, rehabiliterings ärenden, 
avvikelser enligt SoL etc. De har även rätt till enskild extern handledning om behov 
finns. Respondenterna påtalar dock att den främsta anledningen till att de ibland inte 
utnyttjar det stöd som erbjuds är tidsbrist.  
 

”Jag saknar ju inget stöd… däremot så ibland så är det tiden mycket som styr… man prioriterar 
inte sig själv…” [Lisa] 

 
Tidsbristen grundar sig bl.a. i att respondenterna antingen har andra viktiga möten 
inplanerade eller att det uppstår oförutsedda situationer. En annan anledning är att man 
för tillfället inte känner något behov av stöd, då i form av exempelvis handledning. 
Samtliga respondenter talar om betydelsen av att prata av sig, att det är viktigt att 
diskutera problem och situationer som uppstår, men också om betydelsen av att få 
bekräftelse i sitt arbete. Respondenterna uppger att de vänder sig till olika personer 
beroende på vilken typ av stöd de efterfrågar. Flera respondenter är överens om att 
frågor som rör personalgruppen ofta diskuteras med kollegor på samma position, medan 
organisatoriska frågor hellre diskuteras med närmsta chef. Det är alltså situationen som 
avgör vart de vänder sig.  

6.3.1 Närmsta chef 

Att ha en öppen och god kommunikation med sin närmsta chef är i många fall centralt 
för att hantera olika situationer som kan uppstå. Flera respondenter berättar att även om 
deras chef inte sitter i samma hus, är chefen bara ett samtal bort och detta anser de vara 
av vikt för att främja deras kommunikation. Flertalet respondenter uppger att de har 
regelbundna möten med sin närmsta chef, där de får tillfälle att diskutera sin 
arbetssituation. Respondenterna uppger också att chefen ger råd och stöd i hur de kan 



	  

	   22	  

hantera uppkomna problem och händelser på olika sätt. För att kunna hantera och orka 
med stressiga och ansträngande perioder i arbetet, talar en av respondenterna om vikten 
av att den närmsta chefen ger förslag på hur han kan prioritera i sitt arbete. Dessa möten 
och samtal resulterar senare i uppföljningssamtal. 
 

”När man hamnar i svårigheter och arbetet känns svårt behöver man få stöd av sin chef, det är väl 
det viktigaste… har man mycket att göra behöver man få hjälp att diskutera hur man ska 
prioritera så jag kan orka med mitt jobb... man behöver ju få det bekräftat…” [Bosse] 

 
En av respondenterna lyfter att hon tidigare behövde mer stöd i sitt dagliga 
administrativa arbete. Denna brist av upplevt stöd resulterade i ett samtal med närmsta 
chef, där de tillsammans beslutade sig för att utöka en av enhetschefens närmsta kollegas 
tjänstgöringsgrad. Detta trots att det egentligen inte fanns ekonomiska resurser för en 
utökning då budgeten redan låg på minus. Ökningen av tjänstgöringsgraden bidrog till att 
upplevelsen över den arbetsrelaterade stressen för respondenten minskade.  
 

”Eftersom jag innan hade min administratör här två alternativt tre dagar i veckan… så kunde jag 
inte lämna över någonting… och då gjorde jag saker själv istället för att lämna över… nu har jag 
min administratör här måndag till fredag… jag måste ju ha varje dag…” [Stina] 

 
En annan respondent belyser värdet av att ha en kvinna som närmsta chef, framförallt i 
känsliga diskussioner. Respondenten upplever att tidigare närmsta chef, som var av det 
manliga könet, var mer distanserad till henne som enhetschef. Kommunikationen med 
den närmsta chefen är, enligt flera respondenter, med andra ord en förutsättning för att 
bedriva verksamheten på ett tillfredsställande sätt.  
 
En av respondenterna menar att han får ge och bekräfta väldigt mycket i sin yrkesroll, 
men får sällan någonting tillbaka varken från sina medarbetare eller från sin närmsta chef. 
Respondenten upplever alltså att hans position som enhetschef är utsatt och feedback 
från sin närmsta chef är något som han saknar. Flertalet av respondenterna upplever att 
de inte får någon bekräftelse i form av beröm etc. från densamma. De uppger vidare att 
de istället får bekräftelse i sitt arbete genom uppvisade resultat i ekonomi- och 
personalrelaterade frågor. Några berättar att de genom arbetslivserfarenheten lärt sig 
finna en inre bekräftelse på att de lyckats i arbetet. Endast en av respondenterna påtalar 
att hon får en fantastisk respons och feedback av sin närmsta chef. Respondenten 
berättar vidare att chefen berömmer henne för allt hon gör vilket hon uppskattar mycket. 

6.3.2 Nära kollegor 

Trots vikten av stöd hos närmsta chef väljer dock respondenterna främst att vända sig till 
sina kollegor i den mån de kan. Samtliga respondenter upplever att de har en fungerande 
stödstruktur i form av ett nätverk av andra enhetschefer inom verksamheten. En del i 
denna stödstruktur är planerade träffar med kollegor samt möten med sin närmsta chef. 
Under dessa möten och forum kan de diskutera uppkomna problem och ärenden med 
andra kollegor på samma position. Dessa möten är också något som samtliga 
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respondenter prioriterar högt. Respondenterna uppger vidare att närheten till kollegor på 
samma position ser olika ut. Ett fåtal av dem berättar att de sitter i närheten av andra 
enhetschefer och då kan bolla saker med varandra på ett helt annat sätt. Närheten gör att 
de kan diskutera olika händelser och problem direkt ansikte mot ansikte till skillnad från 
om de har kontakt via mail eller telefon. Detta innebär då en ökad tillgänglighet för 
diskussion. Dock upplever flera respondenter inte det fysiska avståndet kollegor emellan 
som något problem för kommunikationen då telefon och mailkontakt fungerar bra. 
Däremot finns det de respondenter som visar på motsatsen och att möjligheten till 
kommunikation förbättras när man har sina kollegor nära. 
 

"Jag har en kollega här vägg i vägg... och det är ju faktiskt på ett helt annat sätt att man bollar 
problemen när man har varandra nära, det är inte samma sak att ringa riktigt" [Lisa] 
 

Flertalet av respondenterna berättar att de själva skapat ett nätverk med stödpersoner i 
sin närhet, där de kan ställa frågor och bolla med kunniga personer inom olika områden. 
Något som de också belyser är att ju längre man arbetat tillsammans med sina kollegor, 
desto mer tydligt blir det vem man vänder sig till med olika typer av frågor. Några av 
respondenterna ser det som en styrka att ha mod att be om stöd och hjälp när behovet 
finns.  
 
”Man ser ju kollegor som håller på att drunkna för att dem inte vågar… jag ser det som en styrka att 

säga ifrån, att det räcker... jag är inte mer än människa… det handlar väl om mod, att säga till” 
[Britta] 

 
Stödet från en nära kollega kan handla om att få en bekräftelse på att man tänker i rätt 
banor och den kommunikationen med en kollega berättar några av respondenterna är 
guld värd. En av respondenterna anser även att det handlar om att inse att man bara är 
människa och att det ibland blir för mycket att hantera på egen hand.  

6.3.3 Externt stöd 

Det finns även de frågor och problemområden som respondenterna lyfter med det som 
benämns som externt stöd. Externt stöd kan innefatta andra personer än närmsta chef 
och kollegor inom verksamheten, såsom HR-konsulter, samordnare och 
enhetsadministratörer. 
 

”De viktigaste personerna är tveklöst min enhetsadministratör och min samordnare…” [Kalle] 
 
Detta externa stöd uppger hälften av respondenterna vara betydande för att kunna 
hantera yrket. Arbetsuppgifter som enhetscheferna kan delegera är schemaläggning, 
vakanser, konsultation i rehabiliteringsärenden etc. Några andra stödpersoner som finns 
tillgängliga för respondenterna är kvalitetsutvecklare samt SoL- och HSL-utvecklare. 
Dessa fungerar som ett stöd i utvecklingen inom vård- och omsorgsområdet. Då lagarna 
ständigt utvecklas och förändras uppger en av respondenterna att det är svårt att hinna 
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med att hålla sig ajour. Hon berättar vidare att hon är tacksam för att utvecklarna finns 
till hands och uppdaterar enhetschefens medarbetare kontinuerligt.  
 
Samtliga enhetschefer har lång erfarenhet av yrket men anser ändå att behovet av stöd är 
stort. I och med den långa arbetslivserfarenheten kan de lösa situationer som uppstår, 
genom att luta sig tillbaka på sin erfarenhet. En respondent menar att kollegor med 
mindre arbetslivserfarenhet får ett utökat stöd när de är nya, medan stödet kanske 
minskar i och med erfarenheten. Medan en annan anser att behovet av stöd istället 
varierar från person till person och inte beror på arbetslivserfarenhet. Vidare har 
respondenterna överlag inga svårigheter att be om ytterligare stöd om behovet finns.  De 
ser det som en styrka att kunna be om stöd när behovet finns, eftersom det i 
förlängningen gynnar både dem själva samt verksamheten.  

6.4 Balans mellan yrkesroll och privatliv 

För att kunna hantera balansen mellan yrkesroll och privatliv menar flertalet av 
respondenterna att de måste hålla en distans till sina medarbetare. Det handlar om att 
inte skapa någon djupare relation med någon av sina medarbetare och därmed ha ett 
professionellt förhållningssätt till dem.  
 

”Jag känner ju att jag skulle ju aldrig kunna umgås med någon av dem privat… aldrig i mitt liv…” 
[Lisa] 

 
En av respondenterna belyser att distansen till stor del handlar om att inte riskera att 
främja ryktesspridning och att vissa medarbetare då kan gynnas eller missgynnas över 
relationen med enhetschefen. Några belyser även en distans mellan sig och sin 
samordnare och annan administrativ avlastare. De menar att även om man är nära 
kollegor måste man vara professionell, med tanke på att man är deras chef. Att vara 
professionell i sin yrkesroll handlar även om att kunna se potential hos sina medarbetare. 
Överlag anser respondenterna att de ställer höga krav på sina medarbetare men att de är 
”hårda men rättvisa”, något som de upplever att medarbetarna uppskattar.  
 
Respondenterna menar att det är viktigt att ha en egen balans i såväl sin yrkesroll som i 
privatlivet. Även om de trivs i sin yrkesroll uppger några av respondenterna att de ibland 
ifrågasätter och tvivlar på deras val av yrke, men de är alla överens om att yrket är 
givande och meningsfullt. Samtliga respondenter är eniga om att de positiva delarna i 
yrkesrollen överväger de negativa. För att finna balans och stärka tryggheten i sin 
yrkesroll har flertalet av respondenterna erbjudits utbildningar. Utbildningar inom bland 
annat ledarskap och chefsprogram.  

6.4.1 Återhämtning 

Respondenterna uppger olika former för återhämtning, de har olika rutiner och ritualer 
för att koppla ifrån arbetet när de lämnar sin arbetsplats. För en del av respondenterna är 
det, som tidigare nämnts, viktigt att inte ta med sig arbetet hem. De försöker därför att 
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inte använda arbetsmobilen eller datorn hemifrån. Händer det något akut är man alltid 
nåbar i alla fall, anser en av respondenterna. En annan respondent lägger tyngdpunkten 
på att man inte alltid måste vara tillgänglig bara för att man är chef. Oavsett om man har 
en chefsposition måste man ha sin fritid till återhämtning och avkoppling från arbetet. 
Några av respondenterna uppger att de använder tiden mellan arbetsplatsen och hemmet 
som en form av återhämtning. Under transportsträckan är de ensamma och har då tid att 
reflektera sin arbetsdag, vilket underlättar återhämtningen.  

 
I och med det föränderliga arbetet varierar också arbetsbördan. Respondenterna har 
lättare att koppla ifrån och skilja mellan yrkesroll och privatliv när driften i verksamheten 
flyter på. Bekymmer eller problem på arbetsplatsen innebär, för samtliga respondenter, 
svårigheter att släppa arbetet när arbetsdagen är slut. Flera respondenter belyser vikten av 
fysisk aktivitet och avslappning för att kunna varva ner. De anser att det är en fråga om 
arbetslivserfarenhet och att ju längre tid man arbetat som enhetschef, desto lättare blir 
det att hitta olika strategier för att sätta sig själv i fokus när arbetsdagen är slut. 

 
”Jag har lärt mig att sätta mig själv mer i fokus än vad jag har gjort innan också… Ja alltså man 
hittar sina egna... lösningar i att bearbeta saker med livet som erfarenhet…” [Stina] 

 
För återhämtning uppger respondenterna att de använder sig av olika strategier. Förutom 
avkoppling och fysisk aktivitet umgås de med familj och vänner, läser böcker, reser och 
utför trädgårdsarbete.  

7 Analys och diskussion 

7.1 Krav och förväntningar inom yrkesrollen 

Berntsson, Wallin och Härenstam (2012) menar att en kostnadseffektiv och högkvalitativ 
offentligt organiserad verksamhet utgör en central del i ett fungerande välfärdssamhälle. 
Denna form av effektivisering återspeglar sig hos samtliga respondenter då de uppger att 
verksamheten är föränderlig och att kraven på äldreomsorgen ökar. Kraven och 
förväntningarna på respondenterna ökar också i takt med större personalgrupper vilket vi 
också ser i antalet medarbetare hos varje enhetschef. Att ha mellan 30-60 personer 
medarbetare i kombination med brukare samt deras anhöriga kan också betyda lika 
många krav och förväntningar. Utöver detta ställs även krav från uppdragsgivande 
kommun. Enhetscheferna befinner sig alltså i en mellanposition och slits mellan dessa 
krav och förväntningar vilket också studier från Nyström (2009) samt Wikström, Arman 
och Dellve (2013) visar. Hur kraven och förväntningarna på enhetscheferna hanteras 
skiljer sig åt mellan respondenterna, men hanteringen är betydande för hur det sociala 
klimatet kommer att se ut vilket Åkerlind, Larsson och Ljungblad (2013) också belyser i 
en studie.  
 
Något som respondenterna anser påverka deras arbetssituation är deras medarbetare och 
deras krav och förväntningar på enhetschefernas tillgänglighet. Denna tillgänglighet 
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påverkar arbetssituationen då respondenterna blir avbrutna flertalet gånger under sin 
arbetsdag. Dessa förväntningar på tillgänglighet gör också att dagen kan upplevas som 
splittrad. Vår studie visar alltså på samma fenomen som Elofsson, Lundström och 
Shanks (2015) studie belyser. Hälften av respondenterna är enbart tillgängliga för sina 
medarbetare under schemalagd arbetstid, detta för att inte inkräkta på sitt privatliv. 
Övriga respondenter är ibland tillgängliga även utanför schemalagd arbetstid. Att vara 
tillgänglig för sina medarbetare och verksamheten i stort är något som ingår i yrkesrollen. 
Något man kan problematisera är varför man är tillgänglig även utanför schemalagd 
arbetstid. Ett fåtal respondenter spekulerar i om detta kan vara könsbundet eller om det 
istället grundar sig i brist på arbetslivserfarenhet. Efter att ha studerat respondenterna vill 
vi dra slutsatsen att tillgängligheten snarare kan relateras till ett kontrollbehov och 
därmed är grundat i personliga egenskaper och inte till kön. Trots lång 
arbetslivserfarenhet är det respondenter som känner ett behov av att vara tillgängliga 
utöver arbetstiden. Dock visar resultatet inte på om tillgängligheten är självvald eller om 
den upplevs som ett nödvändigt ont för att verksamheten skall flyta på smidigt.   
 
Vissa respondenter menar att ju fler medarbetare de har under sig, desto mer tid och 
engagemang krävs det av dem. Detta kan relateras till Antonovskys (2005) teori om 
känsla av hanterbarhet. I och med ett högt antal medarbetare anser flera respondenter sig 
inte ha de verktyg de behöver för att kunna hantera situationer som kan uppstå och 
hanterbarheten blir därmed låg. Övriga respondenter menar att tiden och engagemanget 
de behöver ge sina medarbetare inte beror på antalet medarbetare utan istället är 
beroende av personalgruppens sammansättning. De menar att oavsett antal medarbetare 
så kan en personalgrupp vara självgående och därmed blir hanterbarheten högre. Detta 
eftersom respondenterna anser sig kunna hantera personalgruppen och att de har de 
verktyg de behöver. Vidare kan en välfungerande personalgrupp resultera i en hög 
meningsfullhet, i enlighet med Antonovsky (2005), då respondenterna finner det givande 
att satsa såväl tid som engagemang i den. Motsatsen blir att en icke fungerande 
personalgrupp som kräver mycket tid och engagemang kan inge lägre motivation att 
arbeta med och meningsfullheten blir därmed låg.  
 
Flera respondenter upplever att arbetstiden inte räcker till då arbetsbördan är allt för stor.  
För att hantera detta betonar flera av dem vikten av att planera sina arbetsdagar och att 
planering är en förutsättning för att kunna hantera sin arbetssituation. Denna insikt är 
något som respondenterna menar följer med arbetslivserfarenhet. Trots planering är det 
vissa respondenter som upplever att de måste arbeta utanför schemalagd arbetstid för att 
hamna i fas. De respondenter som drar en tydlig gräns mellan arbete och fritid väljer att 
undvika att ta med arbetstelefon och dator hem medan de andra respondenterna 
använder fritiden för att arbeta undan. Antonovsky (2005) menar att arbetssituationen 
bör göras begriplig, hanterbar och meningsfull för att lättare stå emot och hantera 
påfrestningar. De respondenter som planerar sina arbetsdagar har också en högre känsla 
av såväl begriplighet som hanterbarhet. De respondenter som har svårt att skilja mellan 
arbete och fritid saknar de verktyg de behöver för att kunna hantera sin arbetssituation, 
vilket innebär en låg känsla av hanterbarhet. Utifrån resultatet kan vi se att 
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respondenterna främst använder sig av stöd i form av avlastning av arbetsuppgifter för 
att göra sin arbetssituation hanterbar.  

7.2 Upplevelse av yrkesrollen 

Den samlade bilden av respondenternas upplevelser av sin yrkesroll som enhetschef 
inom äldreomsorgen är positiv. En faktor till den positiva bilden av yrket är att 
respondenterna upplever sitt arbete som såväl utvecklande som föränderligt. Detta då det 
alltid händer nya saker och därmed blir den ena dagen inte den andra lik. Likt 
Antonssons (2013) studie upplever alltså respondenterna sitt arbete som meningsfullt 
och utvecklande. Meningsfullheten grundar sig i arbetet med människor och att man som 
enhetschef kan främja brukarnas möjligheter till att få ett värdigt liv. Detta kan kopplas 
till Antonovskys (2005) teori KASAM där meningsfullhet utgör en av tre komponenter 
som teorin bygger på. Meningsfullhet fungerar då som en drivkraft, där motivation och 
engagemang kommer inifrån sig själv (Antonovsky, 2005). Respondenterna kan uppleva 
en hög grad av meningsfullhet då de har brukarfokuset centralt och därmed anser att de 
krav och utmaningar de ställs inför är värda deras engagemang (ibid). Värdet av att 
engagera sig och bry sig om såväl brukare, medarbetare och verksamheten blir därmed en 
viktig faktor som gör att enhetscheferna upplever arbetet som meningsfullt.  
 
Utifrån detta kan man dra paralleller till Elofsson, Lundström och Shanks (2015) då såväl 
de som respondenterna visar på att de positiva upplevelserna av yrket kan relateras till 
möjligheten att påverka sitt arbete. Respondenterna upplever trots lagar och redan 
uppsatta mål att de har ett stort handlingsutrymme gällande hur verksamheten skall 
bedrivas. Att arbeta som enhetschef inom äldreomsorgen är således komplext, men flera 
respondenter beskriver denna utmaning som en drivkraft. Detta är även i linje med 
Hagerman et al. (2013) som visar på att manliga enhetschefer drivs av utmaningen i 
arbetet. Vår studie visar inte på några väsentliga skillnader mellan könen utan såväl 
manliga som kvinnliga respondenter fann arbetets karaktär som en drivande faktor.  
 
I kontrast till den positiva bilden av yrkesrollen kan vi genom intervjuerna konstatera att 
flera respondenter upplever att deras chefsposition är utsatt. En respondent vittnar om 
bristande förmåga och mod att leda i samband med upplevelsen av utsatthet. 
Respondenten som drabbades av personliga angrepp i och med yrkesrollen upplevde sig 
inte heller ha de rätta verktygen hon ansåg sig behöva för att kunna hantera sin 
arbetssituation. Detta kan analyseras utifrån Antonovskys (2005) teori om känslan av 
begriplighet. Denna var då hög eftersom respondenten visste hur hon skulle hantera 
situationen men saknade de verktyg som behövdes, vilket medförde att hanterbarheten 
var låg. Ytterligare en aspekt i denna utsatthet är sociala medier som i dagens samhälle är 
en vardaglig företeelse. Två av respondenterna påtalar vikten av att hålla sig utanför 
sociala medier då dessa kan påverka relationen till medarbetarna. Respondenterna 
beskrev sociala medier som en potentiell plattform för ryktesspridning och att det kan ta 
en väldig fart. Som enhetschef kan man alltså bli utsatt och uthängd på en väldigt kort 
stund. Begripligheten och hanterbarheten gällande medarbetares användning av sociala 
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medier och enhetschefernas eventuella utsatthet i och med detta blir därmed låg 
(Antonovsky, 2005).  
 
Begriplighet är kärnan i KASAM och handlar om att man upplever ett sammanhang i 
verksamheten man arbetar inom (Antonovsky, 2005). De lagar som utgör grunden för 
äldreomsorgen innebär att känslan av begriplighet och hanterbarhet hos respondenterna 
blir högre. Detta eftersom lagarna sätter ramarna för hur verksamheten skall organiseras. 
Enhetschefernas arbetssituation blir därmed mer hanter- och greppbar, då dessa ramar 
innebär en tydlig fördelning av ansvar och arbetsuppgifter. Trots detta anser 
respondenterna sig ha ett stort handlingsutrymme i sin yrkesroll. Handlingsutrymmet 
medför en frihetskänsla och blir därmed en bidragande positiv faktor till den totala 
upplevelsen. Respondenterna betonar vikten av att vara trygg i sin yrkesroll för att kunna 
hantera en föränderlig arbetssituation. Denna trygghet innebär att respondenterna har en 
hög begriplighet då de trots förändringar har en tydlig bild av hur dessa ska bemötas 
(ibid). I de flesta fall anser de att tryggheten är beroende av arbetslivserfarenheten. I och 
med arbetslivserfarenheten och kontinuerlig kompetensutveckling har respondenterna 
utvecklat de verktyg som krävs för att hantera utmaningarna i yrket, vilket resulterar i en 
hög hanterbarhet (ibid). Tryggheten gör att de känner sig säkra i sin yrkesroll och är inte 
rädda inför nya utmaningar. Vidare medför tryggheten att respondenterna har skapat ett 
inre mod och en förmåga att fatta svåra beslut.  

 
7.3 Stödpersoner 

Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att samtliga respondenter har ett behov av 
ett fungerande stöd runt omkring sig. Det sociala stödet visar sig vara en viktig resurs i 
hanteringen av enhetschefernas yrkesroll och välbefinnande även i tidigare forskning 
(Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Samtliga respondenter är nöjda med sin möjlighet 
till stöd. Denna tillfredställelse bidrar till en hög hanterbarhet då en fungerande 
stödstruktur ger respondenterna de verktyg de behöver för att hantera sin yrkesroll 
(Antonovsky, 2005). Wolmesjö (2005) tar upp vikten av mentorstöd som en 
överlevnadsstrategi som enhetschefer inom äldreomsorgen använder sig av för att kunna 
hantera sitt arbete. Respondenterna i studien benämner stödet i sin yrkesroll annorlunda. 
De uppger att de istället för mentorstöd använder sig av såväl stöd från närmsta chef, 
kollegor som HR-konsulter och annan administrativ avlastning. Detta stöd används för 
att kunna hantera sin yrkesroll. Dock överensstämmer det att stöd är en välanvänd och 
fungerande strategi för att hantera sitt arbete.  
 
Westerberg och Tafvelin (2013) visar på att enhetschefer inom äldreomsorgen upplever 
brister i det administrativa stödet. De upplever då att de inte har tid och möjlighet att 
utföra sitt arbete så som de önskar. Detta är i kontrast till vår studie där resultatet visar 
på ett välfungerande administrativt stöd. Dock fanns det en respondent som tidigare 
upplevt bristande stöd men efter påtryckningar till närmsta chef fått avlastning. Med 
detta sagt så anser respondenterna ändå att arbetsbelastningen är hög. Yrkesrollen som 
enhetschef är, som tidigare nämnts, komplex och administrativa uppgifter är bara en del 
av enhetschefernas arbetsuppgifter. Det stöd respondenterna upplever i form av 
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administrativ avlastning är betydelsefullt, dock består yrkesrollen av flera arbetsuppgifter 
som inte går att delegera vidare.  
 
Flera respondenter upplever att stödet de får av sin närmsta chef ger dem de verktyg de 
behöver för att hantera och utvecklas i sin yrkesroll. Feedback är en viktig del i 
Antonovskys (2005) teori om begriplighet. Respondenterna upplever att de får god 
feedback av sin närmsta chef där de får veta hur de sköter sitt arbete. Att döma utifrån 
respondenternas upplevelse överensstämmer det med tidigare forskning som visar på 
vikten av att vägledas i sitt arbete för att främja utveckling (Lennéer-Axelson & 
Thylefors, 2005). Det är endast en respondent som kontinuerligt upplever beröm av sin 
närmsta chef. Resterande respondenter finner dock den bekräftelse de behöver i sig 
själva och genom uppvisade goda resultat i bland annat ekonomi. Feedbacken är 
tillräcklig för att respondenterna ska känna en hög hanterbarhet och meningsfullhet 
(Antonovsky, 2005). Trots en stöttande chef vänder sig dock flertalet av respondenterna 
sig främst till en kollega på samma position för att bolla olika problem och situationer 
med. Detta är i linje med Wolmesjö (2005) som menar att flertalet chefer i första hand 
vänder sig till sina kollegor. Genom att ha möjlighet att bolla med sina kollegor upplever 
respondenterna sig få den bekräftelse de anser sig behöva. I mångt och mycket handlar 
det om att få en bekräftelse om att de är på rätt köl. Feedback stärker respondenternas 
begriplighet då de i och med detta får förståelse för hur de ska agera och kan dra 
slutsatser om orsak och verkan (Antonovsky, 2005). Lennéer-Axelsson och Thylefors 
(2005) visar på vikten av stöd för att man som chef ska kunna prestera så bra som 
möjligt, det är i linje med vad respondenterna anser sig behöva. Vi kan också utläsa en 
tacksamhet hos respondenterna till deras tillgängliga stödpersoner. En stor del i 
stödstrukturen utgörs av det sociala stödet i form av kommunikation mellan 
enhetscheferna och andra personer inom verksamheten. Respondenterna använder olika 
stödpersoner för att diskutera viktiga problem eller frågor med och likväl utgör 
stödpersonerna en trygghet i sig. Flera respondenter belyser alltså vikten om vetskapen 
att stödpersoner finns att tillgå vid behov. Att vara medveten om att man har någonstans 
att vända sig och att någon lyssnar på ens funderingar kan alltså i många fall vara nog 
som stöd. Kommunikation som stöd är betydande för att skapa en god arbetsmiljö 
(Heide, Johansson & Simonsson, 2012). 
 
Respondenterna lyfter också behovet av det externa stödet. De menar att de i sitt arbete 
är beroende av såväl administrativt stöd som kontakten med HR-konsulter. Dessa 
stödpersoner ger respondenterna de verktyg de behöver för att hantera samordning av 
verksamheten, exempelvis rehabiliteringsärenden och vakanser. En fungerande 
stödstruktur som tillfredsställer respondenternas behov av stöd genererar en hög känsla 
av meningsfullhet. Vetskapen om att man har ett nätverk med stödpersoner att tillgå gör 
också att hanterbarheten blir hög. Hanterbarheten är här beroende av begripligheten 
(Antonovsky, 2005). När respondenterna ställs inför nya utmaningar kan de med hjälp av 
stödpersoner få en tydlig bild av desamma men också få de verktyg de behöver för att 
hantera utmaningarna de ställs inför. Wikström, Arman och Dellve (2013) menar att 
enhetschefer behöver få bättre förutsättningar för att säkerställa kvaliteten i sitt arbete 
och för att leda sin personal och hantera sin yrkesroll. I motsats till detta får vi 
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uppfattningen att respondenterna i studien har goda förutsättningar för att såväl 
säkerställa kvaliteten som att hantera sin yrkesroll. Som Dellve, Andreasson och 
Jutengren (2013) nämner har få studier undersökt chefers behov av stöd. I och med vår 
studie kan vi fylla en del i denna kunskapslucka. Chefers stöd till sina medarbetare har 
stor betydelse för medarbetarnas hälsa, prestation och engagemang. Vår studie visar på 
att även enhetschefernas stöd är betydande för deras välbefinnande och prestation. 
Samtliga respondenter belyser att de har tillgång till det stöd de behöver och eventuellt 
efterfrågar. Kanske är det detta som gör att samtliga trivs med och i sin yrkesroll. Sett ur 
ett bredare perspektiv är resultatet av vår studie även av betydelse för samtliga 
enhetschefer inom det sociala arbetet. För att förstå och få en inblick i hur 
enhetscheferna upplever och hanterar sin yrkesroll måste dessa frågor studeras. 
Enhetscheferna påverkar inte bara sina medarbetare utan det är även de som är ansvariga 
för hur det operativa arbetet inom verksamheten ska se ut. En chef som har en positiv 
upplevelse av sin yrkesroll och som hanterar denna väl medför också att 
förutsättningarna för att verksamheten ska fungera blir avsevärt bättre. Således är 
upplevelsen och hanteringen av sin yrkesroll, utifrån ett chefsperspektiv, inte bara av vikt 
på individ- eller gruppnivå, utan har också betydelse för såväl verksamhet som det sociala 
arbetet i stort. Utformningen av stödstrukturen är viktigt att studera och ta ställning till 
för respektive kommuns styrning.  

7.4 Balans mellan yrkesroll och privatliv 

Respondenterna upplever arbetet som enhetschef som stimulerande och inspirerande, 
men de är överens om att det också är tidskrävande. För en del medför detta att arbete 
och fritid kan riskera att flyta ihop. En del i att hantera balansen mellan yrkesroll och 
privatliv är att man som enhetschef måste hålla en distans till sina medarbetare och 
därmed ha ett professionellt förhållningssätt. Hälften av respondenterna gör medvetet en 
tydlig gränsdragning mellan yrkesroll och fritid. Resterande respondenter upplever att 
gränsen däremellan mer eller mindre suddas ut då de inte hinner utföra sina 
arbetsuppgifter under ordinarie arbetstid. En viktig anledning till detta är att det kan vara 
svårt att prioritera i sitt arbete samt att man tar på sig för många arbetsuppgifter vilket 
också stöds i tidigare forskning (Antonsson, 2013).  
 
För att uppnå en balans mellan yrkesroll och privatliv poängterar samtliga respondenter 
betydelsen av återhämtning ifrån arbetet. Paralleller kan dras mellan återhämtning och 
det salutogena synsättet. Trots att respondenterna utsätts för hög arbetsbelastning och 
flera stressfaktorer i sitt arbete upplever de sin hälsa som god. I sitt arbete utsätts de för 
såväl psykiska som sociala påfrestningar och därmed blir återhämtningen en central del 
för att kunna hantera sin yrkesroll med hälsan i behåll (Antonovsky, 2005).  
 
Att reflektera över sin arbetsdag efter arbetsdagens slut bidrar till en hög begriplighet. 
Detta då respondenterna kan se dagen utifrån och därmed få en tydligare bild av sina 
handlingar och förhållandet mellan orsak och verkan blir tydligare. Att inte kunna koppla 
ifrån sitt arbete och ständigt ha det i sina tankar kan utgöra en stressfaktor som i längden 
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blir ohållbar att hantera. Antonovsky (2005) beskriver tillvaron som fylld av 
stressfaktorer och att vissa människor kan hantera dessa bättre än andra och även 
komma stärkta ur situationerna. Hur man hanterar dessa påfrestningar är beroende på 
människans arv och tidigare miljö. Eftersom samtliga respondenter har lång 
arbetslivserfarenhet inom yrket kan de också ha utvecklat en form av motståndskraft för 
dessa påfrestningar. Detta överensstämmer med Antonovskys (2005) salutogena synsätt.  

7.5 Slutsats 

Vi kan dra slutsatsen att de sex enhetscheferna som ingår i den här studien upplever sin 
yrkesroll som utvecklande och meningsfull. Detta är i linje med tidigare forskning som 
också visar på en positiv upplevelse av yrkesrollen som enhetschef inom äldreomsorgen. 
Flera faktorer samverkar i denna positiva bild, men det nära arbetet med såväl brukare 
som medarbetare utgör kärnan i denna. Få enhetschefer har negativa upplevelser 
kopplade till sin yrkesroll. Endast två av sex enhetschefer upplever sin position som 
utsatt. För att hantera de krav och förväntningar som ställs på enhetscheferna använder 
de sig främst av sin arbetslivserfarenhet. Utöver arbetslivserfarenhet är en fungerande 
stödstruktur nödvändig i hanteringen av yrkesrollen. Genom att få stöd hos sina kollegor 
får enhetscheferna de förutsättningar de behöver för att hantera sin yrkesroll. De sex 
enhetscheferna har alla en fungerande stödstruktur med såväl närmsta chef, kollegor på 
samma position, som HR-konsulter och annan administrativ avlastning. Förutom detta 
sociala och administrativa stöd använder sig enhetscheferna också av återhämtning och 
reflektion för att underlätta hanteringen av yrkesrollen. För att uppnå en balans mellan 
yrkesroll och privatliv är också professionell distans till sina medarbetare viktigt. Samtliga 
enhetschefer använder sig av olika former av återhämtning för att uppnå denna balans. 
Denna studie har ökat kunskapen om hur enhetschefer upplever och hanterar sin 
yrkesroll och är därmed relevant för det sociala arbetets praktik. Vårt resultat visar på att 
enhetscheferna i studien upplever en fungerande stödstruktur och de i sin tur betonar 
detta som en viktig faktor för sin positiva upplevelse av sin yrkesroll. Denna studie är 
viktig även för andra verksamheter inom det sociala arbetet, då resultatet visar på goda 
exempel på hur en fungerande stödstruktur kan utformas och hur en sådan genererar en 
positiv upplevelse av sin yrkesroll. Vi kan se att de enhetschefer som är tillfredsställda 
med möjligheten till stöd och som har en balans mellan yrkesroll och privatliv också 
upplever arbetet som meningsfullt. Detta är inte enbart av betydelse för äldreomsorgens 
enhetschefer utan kan även appliceras hos både enhetschefer och chefer på andra nivåer 
inom det sociala arbetet praktik inom såväl personlig assistans som socialtjänsten i övrigt. 

7.6 Förslag till framtida forskning 

För vidare studier inom detta område har vi efterhand funnit flera intressanta aspekter att 
fördjupa sig vidare inom. Men utgångspunkt i vår studie, med en relativt homogen 
undersökningsgrupp, hade det varit intressant att studera enhetschefer med mer 
varierande förutsättningar och variabler, exempelvis variation i etnicitet, ålder eller 
utbildningsnivå. En större variation i arbetslivserfarenhet och medarbetarantal kan visa 
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på andra resultat och synsätt. Det hade även varit intressant med en komparativ studie 
där vårt resultat kan ställas i relation till enhetschefer inom privat organiserad 
äldreomsorg. Vidare hade det varit intressant att göra liknande studier men med andra 
kommuner, både geografiskt och storleksmässigt, för att där också kunna belysa likheter 
och skillnader. För att lyfta studien till ytterligare en nivå hade en kvantitativ studie i form 
av enkäter kunnat ge ett bredare underlag och därmed gett ett mer generaliserbart 
resultat.
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Bilaga A - Informationsbrev 

Informationsbrev till dig som är enhetschef inom äldreomsorgen 

Hej! 
Våra namn är Elin Sten och Nina Emmertz och vi läser sista terminen på programmet 
Organisering och ledning av arbete och välfärd med inriktning socialt arbete, 180 hp, vid 
Halmstad Högskola. Vi skriver nu vår kandidatuppsats som berör stödstrukturer för enhetschefer 
inom äldreomsorgen. Det är sedan tidigare känt att cheferna inom äldreomsorgen har stor 
betydelse för sina medarbetares hälsa och engagemang i arbetet, men få tidigare studier har 
undersökt vilket stöd chefer kan få i sin yrkesroll. Vårt intresse för studien grundar sig i att vi vill 
undersöka hur olika stödstrukturer för chefer kan se ut och hur de eventuellt kan förbättras samt 
vilket stöd som efterfrågas. Inom begreppet stödstruktur ryms stöd och feedback från såväl 
kollegor, närmsta chef samt annat externt stöd för utövandet av yrkesrollen.  
 
Förfrågan om deltagande 
Då Du har erfarenhet av arbetet som enhetschef inom äldreomsorgen vill vi gärna intervjua Dig. 
Det är helt frivilligt att delta i studien men för oss betyder det väldigt mycket om Ni vill ta Er tid 
att delta. Studien kommer att omfatta 6 stycken enhetschefer inom äldreomsorgen i Södra 
Sverige. Intervjuerna kommer att genomföras under april månad 2016 och innefattar ett 
intervjutillfälle per respondent, intervjutiden sträcker sig från 45-60 minuter. Du bestämmer var 
intervjun skall äga rum. Om vi får spela in intervjuerna gör vi gärna det för att underlätta 
materialhanteringen. 
 
Risker och fördelar 
Studien medför inte någon risk för fysisk smärta. Vissa frågor som berörs kan eventuellt upplevas 
som känslomässigt laddade. Det är viktigt att kunskapen om stödstrukturerna kring chefer inom 
äldreomsorgen ökar och det antas studien kunna bidra till.  
 
Hantering av data 
Allt insamlat material kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt, vi kommer inte skriva ut 
några namn i studien. Ej heller kommer specifika arbetsplatser eller detaljer som röjer identiteter. 
Om vi får möjlighet att spela in intervjun gör vi gärna det för att underlätta vårt analysarbete. Det 
är endast vi två (Elin och Nina) som genomför intervjuerna som kommer att ha tillgång till 
inspelningen och när studien är klar kommer inspelningen att raderas. Det är frivilligt att delta i 
studien och Ni kan när som helst välja att avbryta.  
 
Vi hoppas att vi med detta informationsbrev väckt Ditt intresse och att Du vill medverka i vår 
studie. Om Du önskar att delta i studien eller har ytterligare frågor kring studien är Du 
välkommen att höra av Dig till oss.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Elin Sten    Nina Emmertz 
Telefon: xxx – xxx xx xx    Telefon: xxx – xxx xx xx  
E-post: xxxxx    E-post: xxxxx 



 

	  

Bilaga B - Intervjuguide 

Antal år som enhetschef: 
Antal medarbetare: 

Kön: 
Intervjuguide 

Med stödstruktur syftar vi på det stöd Du har tillgång till i din yrkesroll. Detta syftar till såväl det stöd Du 
nyttjar och det Du har tillgång till men väljer att avstå ifrån. Stödstrukturen kan se olika ut och vi är intresserade 

av organiserat chefsstöd såväl inom förvaltningen som med andra kommuner (planerade träffar osv.), men även 
stöd av egen chef, med kollegor på samma position (organiserat eller som ni själva tagit initiativet till) samt externt 

stöd av olika slag (privat, hälsa etc.) 
 
Tema 1: Stödstrukturen idag 
 

1. Vad betyder stöd i arbetet för Dig? (Det första Du tänker på?) 
2. Hur ser stödstrukturen i Din organisation ut idag? (Finns det riktlinjer, bestämmelser? 

Samarbete med andra enhetschefer/kommuner?) 
3. Har Du möjlighet att diskutera olika problemområden som uppstår med andra 

enhetschefer i samma position över Din arbetssituation? 
4. Hur upplever Du stödet i Din yrkesroll som enhetschef idag? (Hur fungerar 

stödstrukturen rent praktiskt för dig?) 
5. Beskriv positiva/negativa delar i stödstrukturen Du har runt Dig idag? 
6. Finns det stöd Du har tillgång till men väljer, av olika anledningar, att avstå ifrån? 

(Prioritering) 
7. Får Du feedback från Din närmsta chef i Ditt arbete? (Vilken typ, hur tar du den till dig?) 
8. Upplever Du eventuell kritik från närmsta chef som konstruktiv? Arbetar Ni med 

uppföljning? 
9. Vem/vilka är de viktigaste personerna för Dig som stöd i Din yrkesroll? 
10. Tror Du att arbetslivserfarenhet som enhetschef påverkar behovet av stöd? Upplever du 

att stödet skiljer sig åt från de nyanställda till de som arbetat längre i yrket? 
11. Tror Du att antalet medarbetare påverkar behovet av stöd? (Hur?) 
12. Vill Du ge ett exempel på en situation/händelse då stödstrukturen fungerat särskilt bra 

eller särskilt dåligt? 
 

Tema 2: Önskat/efterfrågat stöd 
 

13. Vilken typ av stöd efterfrågar/saknar Du? 
14. Hur önskar Du att nuvarande stödstruktur kan förändras/förbättras? 
15. Vad tror Du är orsaken till att det eventuella stöd Du saknar inte finns? (ekonomi, tid..) 
16. Om du saknar stöd, har du uttryckt detta? Hur kommunicerar du detta i så fall och till 

vem? (Varför inte?) 
17. Vilken typ av stöd anser Du vara svårast att be om? Uppfattar Du det som ett 

misslyckande att be om stöd? 
 

Tema 3: Externt stöd 
 



 

	  

18. Hur ser ditt externa nätverk ut? Får du stöd från utomstående som påverkar din yrkesroll? 
I vilka situationer, av vem/vilka? (Förmåga att koppla av, släppa arbetet osv.) 

19. Många människor stödjer sig själva genom inre dialog, har Du något sätt att stödja Dig 
själv? Hur? (avslappning, träning, aktiviteter, privatliv) 

 
Finns det något ytterligare Du vill ta upp? 
Får jag kontakta Dig igen om jag behöver komplettera med ytterligare frågor? 
Vill du läsa transkriberingen av intervjun innan analysarbetet påbörjas? 
 
Tack för din medverkan!



 

	  

	  



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
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Nina Emmertz

Elin Sten


