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1. Inledning 

Begreppet ledarskap har fascinerat människor i alla tider och historieböcker är fyllda av 

berättelser om olika typer av ledare. Antalet vetenskapliga studier som gjorts inom området 

ledarskap uppgår till tiotusentals (Söderfjell, 2007:1) men forskningen kring ledarskap inom 

det sociala arbetet i Sverige är bristfällig (Shanks, 2016). Det finns en oenighet i vad ledarskap 

egentligen är och hur det bäst bedrivs (Söderfjell, 2007:3). Ett förslag är att det handlar om ett 

samspel mellan en ledares beteenden och medarbetarnas reaktioner på detta beteende. Flera 

definitioner och teorier kring ledarskap utgår från att ledarskap är något som skapas i en social 

process (ibid.). Medarbetare uppger att ledarskapet har stor betydelse för arbetsmiljön och 

verksamhetens utveckling. Ledarskapet har en sådan självklar plats i våra liv att det är svårt att 

tänka sig ett alternativ (ibid., s.7).  

 

Ledarskap har betydelse för hur en organisation utvecklas och hur enskilda medarbetare mår. 

Ett gott ledarskap beskrivs ofta som att vara tillgänglig, tydlig, lyssnande och stöttande 

(Wolmesjö, 2015:118). Dessa egenskaper är något som framförallt kommit att associeras som 

ett relationellt ledarskap där relationer och dialog lyfts genom coachande, kommunikativa och 

lyhörda ledare (Öhlund & Zere, 2017; Wolmesjö, 2015:118). För att kunna utöva ett relationellt 

ledarskap krävs det att chefen lägger tid på att vara närvarande på ett operativt sätt. Samtidigt 

efterfrågas ett mer resultatinriktat ledarskap enligt NPM (New Public Management) där fokus 

läggs på effektivisering (Wolmesjö, 2015:118). Med NPM har organisatoriska villkor 

omformats och lägre chefer har fått ett större ansvar för organisationens mål. I teorin borde 

detta leda till att chefer inom offentlig sektor får mer att säga till om men forskning har visat att 

detta handlingsutrymme istället begränsas av verksamhetens budget (Lundström & Shanks, 

2015).  

 

De ledarskapsteorier som dominerat socialt arbete har på grund av bristen av 

ledarskapsforskning inom offentlig verksamhet tenderat till att bygga på teorier som varit 

framgångsrika inom privat sektor (Peters, 2018). Detta skulle kunna hänga ihop med NPM 

förväntningar på ledarskapet vilket påverkat chefernas förutsättningar och självbild (Shanks, 

2016). Problemet med detta är att dessa teorier ofta grundar sig i militärt ledarskap med tydlig 

hierarkisk ordning där det sociala arbetet ofta går ut på samarbete och empowerment. Det 
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sociala arbetet syftar inte heller till att vara vinstdrivande i motsatts till näringsverksamheter. 

En orsak till användandet av ledarskapsteorier från andra sektorer än socialt arbete kan bero på 

att det saknas en tydlig definition av vad ett ledarskap inom socialt arbete är (Peters, 2018). 

 

Chefer inom offentlig verksamhet har förväntningar på sig från flera håll (Regnö, 2013) och 

upplever att de har svårt att leva upp till dessa (Antonsson, 2013) men det saknas vidare 

forskning på området (Vito, 2018). Även förutsättningar för att vara ledare varierar beroende 

på organisationens struktur, antalet medarbetare och möjligheten till stödfunktioner. Offentligt 

ledarskap kännetecknas av att de styrs genom politiska beslut och står inför offentlig granskning 

(Wolmesjö, 2015:119). Uppdraget som chef kan ses som omöjligt i förhållande till de 

förutsättningar som de har. Dock beskriver många medarbetare att de är nöjda med det arbete 

som första linjens chefer gör. Wolmesjö (2015:121) frågar sig vad detta kan bero på och 

resonerar kring att cheferna möjligen kompenserar brister i förutsättningarna med att jobba på 

fritiden och pekar på att det behövs mer forskning på området.  

1.1 Problemformulering 

Socialtjänsten som verksamhet är i ständig förändring bland annat genom budgetåtstramningar 

och försök att effektivisera arbetet, ofta lyfts ledarrollen som en väsentlig del i utvecklandet av 

en organisation. Det finns en avsaknad av studier som undersöker hur interna och externa 

förväntningar påverkar ledarskapet inom socialt arbete, samt vilken typ av ledarskap som bäst 

lämpar sig för att hantera påfrestningar inom socialt arbete, vilket också konstaterats i forskning 

(Vito, 2018). Den här studien ger oss en större förståelse för hur chefer upplever omgivningens 

förväntningar på dem som ledare inom socialtjänsten och grundar sig i förförståelsen om 

ledarskap som ett socialt konstruerat begrepp som påverkas och förändras genom tid och rum. 

Studien fokuserar på första linjens chefer (se begreppsdefinition) inom socialtjänsten eftersom 

denna grupp chefer anses stå inför stora förväntningar både från medarbetare, övre chefer, 

politiker och medborgare (Regnö, 2013). De har ett ansvar för både personalfrågor, ekonomi 

och enhetens verksamhet och står inför hög arbetsbelastning enligt tidigare forskning (Vito, 

2018; Shanks, 2016; Elofsson, Lundström & Shanks, 2015; Thelin & Wolmesjö, 2015). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Fokus för denna studie är att se hur ledarskap konstrueras och formuleras inom socialtjänsten 

och vad som förväntas av en ledare inom denna typ av organisation. Studien syftar till att 
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undersöka hur chefer inom socialtjänsten upplever omgivningens förväntningar på dem som 

ledare och hur de upplever sin förmåga att leva upp till dessa förväntningar. Syftet kan 

formuleras genom en övergripande fråga: Hur konstruerar cheferna sitt ledarskap i förhållande 

till upplevda förväntningar och förutsättningarna för att leva upp till dessa krav? I intervjuer 

med första linjens chefer inom socialtjänsten undersöks hur ledarskapet konstrueras med hjälp 

av följande frågor: 

 

• Vilka förväntningar upplever cheferna finns på dem som ledare? 

• Hur anpassar cheferna sitt ledarskap efter dessa förväntningar? 

• Hur upplever cheferna att möjligheterna ser ut för att kunna leva upp till dessa 

förväntningar? 

1.3 Begreppsdefinition 

Chefskap kontra ledarskap:  

Denna studie fokuserar på chefers upplevelse av att vara ledare. Chefskap idag associeras främst 

med dagligt rutinarbete som är nödvändigt för att driva en verksamhet (Sullivan, 2015; 

Lundström & Shanks, 2015). Chefer har med andra ord ett operativt ansvar (Svenningsson & 

Alvesson, 2014:36) och Wolmesjö (2015:216–218) diskuterar chefskapet utifrån    

verksamhets-, budget-, personal- och samverkansansvar. Ledarskap däremot förknippas med 

begrepp som; vision, inspiration, innovation, kreativitet och makt. Ledaren jobbar mot 

förändring medan chefen sysslar med förvaltning (Lundström & Shanks, 2015). Ledarskap ses 

av många som den centrala delen av chefskapet (Svenningsson & Alvesson, 2014:47). Man 

skulle således kunna säga att chef är en yrkeskategori där flera ansvarsområden ingår, bland 

annat uppgiften att leda en grupp mot ett gemensamt mål. 

 

Första linjens chefer: 

Första linjens chef är ett begrepp som definierar den chef som står närmast socialhandläggarna 

inom ett arbetslag och under mellanchefer och kommunens socialchef i beslutfattande. I denna 

studie har chefernas befattning varierat mellan: ”sektionschef”, ”enhetschef”, ”bit. enhetschef” 

samt ”gruppchef”. Samtliga har det yttersta personalansvaret och ekonomiska ansvaret för en 

arbetsgrupp inom en viss enhet. De är likaså den person som i stor utsträckning leder arbetet 

inom gruppen även om två av åtta chefer även hade en gruppledare som stöttade dem i den 

rollen (dessa chefer hade en större personalgrupp än övriga). Hur många chefer som finns inom 
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en socialtjänst beror på kommunens storlek och därav kan benämningen på första linjens chefer 

se olika ut från kommun till kommun. Även organisatorisk struktur, antalet medarbetare och 

möjligheten till administrativt stöd kan variera emellan cheferna (Wolmesjö, 2015:119). 
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2. Tidigare forskning 

Inledningsvis kommer jag i detta kapitel redogöra för hur jag sökt och avgränsat den tidigare 

forskning som är av relevans för denna studies syfte. Sammantaget består detta kapitel av en 

genomgång av arton studier (fjorton artiklar och fyra avhandlingar). Två studier rör ledarskap 

inom svensk sjukvård, fyra handlar om äldreomsorgens ledarskap och tio studier berör det 

social arbetets ledarskap. Två studier rör andra områden men har relevans då de behandlar 

förväntningar på kön och ledarskap vilket är relevant med tanke på att socialtjänsten i Sverige 

är en kvinnodominerad arbetsplats med majoriteten kvinnor både på lägre och högre poster. 

Tolv studier är publicerade i Sverige och sex är internationella med en blandning mellan 

forskningsöversikter och empiriska studier där majoriteten är intervjustudier. Forskningen är 

indelad i kapitlen ”Förväntningar på ledare” och ”Arbetsvillkor” eftersom dessa bäst svarar till 

denna studies syfte och även om tidigare forskning främst fokuserat på arbetsvillkor och chefers 

upplevelser av att vara ledare finns det också uttryckta förväntningar på ledarskapet i tidigare 

studier som är av relevans för denna studie. 

2.1 Sökprocess och avgränsning 

Det finns gott om forskning kring ledarskap om man tittar inom alla arbetsfält och 

internationellt. Eftersom det är begränsat med forskning om chefer i socialt arbete har materialet 

begränsats till att fokusera på ledarskapsforskning inom svensk offentlig sektor, såväl offentlig 

sjukvård som kommunal äldreomsorg eftersom de organisationsmässigt liknar socialtjänstens 

verksamhet mer än privata organisationer. Inom den internationella forskningen har 

avgränsning dragits vid att handla om socialt arbete och ledarskap. 

 

I sökprocessen användes följande begrepp via sökmotorerna EDS, Scopus och Google Scholar: 

“Leadership social work”, “management social work” och “ledarskap socialt arbete”. Sedan 

prioriterades forskningsurvalet genom senaste publicerings år, mest relevans och vilka som 

citerats flest gånger av andra forskare. Relevanta artiklar hittade jag främst via tidigare 

forsknings referenslistor. 
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2.2 Förväntningar på ledare 

Chefer har förväntningar på sig från flera håll och deras arbetssituation beskrivs som klämd 

mellan olika krav och önskemål (Regnö, 2013). De bör följa verksamhetens riktlinjer, hålla 

budget och utveckla verksamheten så att den blir mer effektiv (Regnö, 2013, Austin et al., 

2011). Cheferna representerar även verksamheten och måste ibland försvara den inför media 

och offentlig granskning. Förväntningar på första linjens chefer kommer från medborgare, 

politiker, överordnade chefer, medarbetare, samt klienter/brukare och deras anhöriga (Regnö, 

2013). Dock upplever chefer inom äldreomsorgen att politiker och ledarskapsutbildningar har 

förväntningar på dem som inte överensstämmer med deras verklighet (Antonsson, 2013). Första 

linjens chefer förväntas ha en bred kunskapsbas (Thelin & Wolmesjö, 2014). De förväntas ha 

lång arbetslivserfarenhet med god kännedom om sektorn man jobbar inom (Bódi, 2014) samt 

kunskap i ekonomi, organisation, personalfrågor och ledarskap (Thelin & Wolmesjö, 2014). 

Chefer inom socialtjänsten förväntas kunna hantera konflikt- och krissituationer inom 

verksamheten och värna om relationen mellan verksamheten och omgivning (Austin et al., 

2011). En bra ledare enligt en amerikansk studie anses vara en förebild genom att vara tydlig, 

omtänksam, ärlig, öppen, skicklig och ansvarsfull, det ska vara någon som det går att lita på 

och som har hög arbetsmoral (Hickman, 2014). Hög integritet, tålamod, tillit och empati är 

egenskaper som beskrivs som viktiga i en intervjustudie med rumänska chefer inom socialt 

arbete (Bódi, 2014). Cheferna beskriver sitt arbete utifrån tre olika roller; teamledare och 

förmågan att leda en grupp mot ett gemensamt mål; verksamhetens ansikte utåt; samt rollen 

som beslutsfattare – den som kommer med snabba lösningar på ibland komplexa problem och 

som har förmågan att förutse eventuella konflikter inom organisationen. Chefer inom socialt 

arbete förväntas också planera och ha en översikt över verksamhetens struktur, koordinera 

arbetet inom verksamheten, ha förmågan att kunna dela visioner med sina kollegor och 

utvärdera arbetet genom kontroller (ibid.). Enligt Shanks, Lundström och Bergmarks (2014) 

har de flesta chefer inom socialtjänsten genomgått någon form av ledarskapsutbildning men det 

främst är praktiska erfarenheter som utvecklat dem som ledare. Enligt en amerikansk studie 

finns det ett ökat behov av ledarskapsutbildning för att utveckla sidor hos chefer inom 

socialtjänsten. Bland annat förväntas de bli mer effektiva för att möta upp för de finansiella 

problem som räknas komma med att 40-talisterna går i pension (Austin et al., 2011). 

 

Vito (2018) har i sin studie undersökt hur ett deltagande ledarskap (participatory leadership) 

uppfattas och används av chefer inom socialt arbete i Ontario, Kanada. Deltagande ledarskap 
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handlar främst om att vara stöttande och resursstärkande som ledare samt att bjuda in 

medarbetarna i beslutsprocessen. Som ledare jobbar man mot att nå konsensus i gruppen i 

motsats till att bestämma och peka med hela handen. Studien tittar på hur ledarskapet ser ut 

inom tre organisationer som jobbar med barns mentala hälsa och skydd av barn. Cheferna 

upplevde ett deltagande ledarskap som idealiskt eftersom det möjliggjorde för en platt 

organisation med få hierarkier där beslutfattande hamnar hos dem som berörs främst och som 

jobbar närmast klienterna. Förvirring kunde dock uppstå kring vem som var behörig och i vilken 

situation för att fatta beslut, när är det fråga om konsensus inom gruppen och när ska chefen 

besluta i frågan. Vissa chefer såg möjligheten i att engagera medarbetarna så att deras 

kompetens och kunskaper kunde tas tillvara i vissa frågor. Detta sågs dock kräva en viss 

tydlighet i vart deltagande slutar och beslutsfattande tar vid, och vem som gör vad. Vito avslutar 

sin studie med att peka på avsaknaden av studier som undersöker hur både interna och externa 

förväntningar påverkar ledarskapet inom socialt arbete och vilken typ av ledarskap som bäst 

lämpar sig för att hantera dessa påfrestningar (ibid.). 

2.2.1 Förväntningar på kvinnor och män som ledare 

Flera studier har behandlat hur ledarskap konstrueras i förhållande till kön och vad som 

förväntas av en manlig respektive kvinnlig chef. Regnös (2013) studie undersöker hur 

maktförhållandet mellan könen (kvinna/man) skapas och omskapas inom omsorgssektorn, en 

kvinnodominerad arbetsplats med såväl majoriteten kvinnor inom personalgruppen som på 

chefsposterna. Resultatet visar att kvinnlighet generellt uppfattas av cheferna som något 

negativt vilket även Keisus (2009) intervjustudie visar där man jämfört ledarskapet inom 

industrisektorn i Sverige med äldreomsorgen. Keisu (2009) fann att manlighet associeras med 

att vara tuff, modig, handlingskraftig och att ha gott självförtroende. De förväntas vara 

målorienterade, snabba med att hantera krissituationer, beslutsamma och tydliga medan 

kvinnlighet associeras med att vara motsatsen – otydliga, emotionella och oförmögna att fatta 

beslut. Kvinnor kategoriserades också som stela, formella, konfliktsökande, elaka och känsliga 

i kontrast till männen som framställs som direkta, gränssättande och konfliktlösande (Regnö, 

2013; Keisu, 2009). Dock beskrivs en idealisk ledare inom omsorgssektorn vara emotionell och 

medkännande, likt det som brukar kallas relationellt ledarskap vilket är egenskaper som ofta 

associeras med kvinnlighet (Keisus, 2009). 

 

I en studie rörande amerikanska unga mäns (19–24 år) uppfattning om kvinnor som ledare 

beskrev respondenterna ofta det idealiska ledarskapet med typiskt manliga attribut. 
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Respondenterna menar dock att dessa föreställningar om synen på ledarskap som något manligt 

snarare grundar sig i sociala normer än egna fördomar (Hickman, 2014). Majoriteten av svaren 

i studien visade dock på en positiv attityd till kvinnor som ledare. De som hade erfarenhet av 

kvinnliga ledare beskrev dem som handlingskraftiga och bra arbetare och menade att kön inte 

spelade någon roll för dem så länge chefen gjorde ett bra jobb. Vissa av respondenterna sa att 

de föredrog att jobba under en kvinnlig chef framför en man eftersom kvinnliga ledare 

uppfattades som mer direkta i sitt sätt att vara (ibid.).  

 

Många av respondenternas förväntningar av ett kvinnligt ledarskap gick att översätta till det 

som kallas för ett transformativt ledarskap där chefen agerar som förebild, förmedlar en 

kollektiv framtidsvision, jobbar för medarbetarnas personliga och professionella utveckling 

samt uppmuntrar kritiskt tänkande (Tafvelin, Isaksson & Westerberg, 2017). Den 

transformativa ledaren involverar medarbetarna i beslutsprocesser i kontrast till exempelvis ett 

transaktionellt ledarskap där belöning och straff används som motivation (Hickman, 2014; 

Tafvelin, Isaksson & Westerberg, 2017). Transformativt ledarskap ses av många som ett 

idealiskt ledarskap (Thelin & Wolmesjö, 2014) och enligt en studie visade kvinnor oftare på 

transformativa ledarskapsdrag som chefer än män (Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 

2003). Studien baserades på 45 tidigare publikationer om ledarskap och kön, alltifrån artiklar 

till kapitel i böcker, masteruppsatser och avhandlingar som var producerade i USA (53%), 

Kanada (11%), andra engelsk-talande länder (16%) och övriga (20%). Kvinnorna i studien 

visade också mer uppskattning mot sin personal vilket är ett av dragen i det transaktionella 

ledarskapet. Männen uppvisade en mer passiv ledarskapsstil (laissez-faire) där medarbetare 

förväntas agera efter eget huvud och med större frihet medan chefen enbart styr upp arbetet i 

vissa fall (Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003; Hickman, 2014). Hickman (2014) 

menar att synen på kvinnor som ledare kan komma att bli mer accepterad i och med att ett 

transformativt ledarskap blir allt mer populärt. I en annan studie intervjuades nyanställda första 

linjens chefer inom svensk socialtjänst vid tre tillfällen med sex månaders mellanrum. Under 

första intervjun beskrev cheferna att de eftersträvade att vara transformativa ledare. Vid den 

andra intervjun (sex månader in i deras tjänst) beskrev flera chefer att de nu eftersträvade ett 

mer transaktionellt ledarskap där tydlighet, organisering, struktur och gränssättande beskrevs 

som viktigt. Författarna menar att ett transaktionellt ledarskap kan vara ett bra komplement till 

det transformativa ledarskapet och att det behövs mer forskning på området (Tafvelin, Isaksson 

& Westerberg, 2017). 
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2.3 Arbetsvillkor 

Arbetsvillkor är en faktor som tydligt påverkar ledarskapets utövning enligt tidigare forskning 

(Shanks, 2016; Elofsson, Lundström & Shanks, 2015; Thelin & Wolmesjö, 2014; Antonssons, 

2013). Typen av organisation, dess klimat och kultur samt förhållanden i omgivningen har 

betydelse för utformandet av ledarskapet och dess förutsättningar (Peters, 2018; Lundström & 

Shanks, 2015). Även om ett deltagande och transformativt ledarskap beskrivs som idealiskt i 

vissa tidigare studier finns det organisatoriska anledningar som hindrar chefer från att inkludera 

medarbetare i beslutsprocesser (Vito, 2018). Framförallt externa förväntningar på prestation 

och resultat är något som chefer upplever påverkar deras ledarskap att bli mer 

marknadsorienterat istället för att lägga fokus på klienterna och socialarbetarnas professionella 

roll. Även hög omsättning av chefer, konflikter inom organisationen samt press på samarbete 

med andra organisationer och införandet av nya arbetsmodeller och datasystem påverkar 

chefers möjligheter att utöva ledarskap. På grund av chefernas höga arbetsbelastning är de inte 

heller alltid tillgängliga för sina medarbetare (ibid.). Möjligheten till stöd, mängden 

administrativa uppgifter samt budgetåtstramningar påverkar chefers förutsättningar och tar tid 

från ledarskapet (Vito, 2018; Tafvelin, Isaksson & Westerberg, 2017; Shanks, 2016; Elofsson, 

Lundström & Shanks, 2015; Thelin & Wolmesjö, 2014). Individer saknar möjligheten att bli 

bra ledare utan stödet från kollegor och organisationen (Peters, 2018). Särskilt viktigt är 

upplevelsen av stöd från närmaste överordnade enligt chefer i socialtjänsten (Elofsson, 

Lundström & Shanks, 2015). Arbetet som chef består till stor del av att hantera ständiga avbrott 

och akuta situationer. Cheferna är missnöjda med deras egen möjlighet att påverka det sociala 

arbetet mer än i operativ mening (Shanks, 2016) och beskriver sin verksamhet som hårt hållen 

av ekonomiska begränsningar där första linjens chefer har lite att säga till om (Tafvelin, 

Isaksson & Westerberg, 2017). 

 

Socialtjänsten har också genomgått organisatoriska förändringar vilket till viss del verkar bero 

på NPM (New Public Management) och privatiseringar. Bland annat har det skett ett ökat fokus 

på kostnadseffektivitet och nedmontering av stödfunktioner (Shanks, 2016). Mellanchefers 

ekonomiska och administrativa ansvar har tilltagit och ansvar för personal och enhet har istället 

flyttats till första linjens chefer. Detta merarbete gör att mellancheferna får mindre tid till 

utövande av ledarskap (Shanks, Lundström & Wiklund, 2015). NPM påverkar även 

förväntningar på ledarskapet och vilka typer av ledarskapsutbildningar som prioriteras, samt 

chefers egen bild av vad ett gott ledarskap bör vara (Shanks, 2016). Enligt Lundström och 
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Shanks (2015) forskningsöversikt visar några studier att NPM fått negativa konsekvenser för 

cheferna inom IVO (Individ- och familjeomsorg) eftersom det minskat utrymmet för 

professionalism och självbestämmande samtidigt som kontroller och resultatstyrning ökat. 

Andra studier menar istället att NPM inte påverkar det sociala arbetet i större utsträckning än 

att socialarbetare kan ha olika inställning till ledarskap. De menar att det sociala arbetet 

fortfarande domineras av en byråkratisk professionalism och att handlingsutrymmet inte 

fråntagits socialarbetarna (ibid.). Enligt Shanks (2016) är chefernas identitet mer eller mindre 

intakt inom socialtjänsten trots senaste tidens påfrestningar av NPM. Studien visar även att 

socialtjänstens chefer till stor del består av tidigare socialarbetare med lång arbetserfarenhet 

inom socialt arbete (Lundström & Shanks, 2015). 

 

Peters (2018) fann att organisation, identitet och relationer hör samman när det kommer till 

ledarskapsutövning inom socialt arbete. Relationer inom organisationen påverkar 

verksamhetens framgång och är viktig i skapandet av en gruppidentitet som blir viktig för 

arbetet mot ett gemensamt mål. Här menar Peters att relationer mellan och genom hierarkier är 

något som skiljer det sociala arbetets profession jämfört med de mer tydliga hierarkiska mönster 

som man kan se inom näringsverksamheter och militär. Kvalitén på relationerna mellan 

medarbetare och chefer är viktig för ledarskapets framgång (Peters, 2018; Strömgren et al., 

2017; Hanse et al., 2014). Psykosociala faktorer såsom arbetstillfredsställelse, attityder kring 

arbetet, välmående och engagemang är viktiga faktorer för en god relation mellan personal och 

chef enligt en studie om svensk sjukvård (Hanse et al., 2014). Enligt en annan studie om svensk 

sjukvård associeras relationellt ledarskap med socialt kapital (Strömgren et al., 2017). Med 

socialt kapital menar forskarna framförallt kvalitén på relationer och förekomsten av 

verksamhetens normer, tillit och samarbete mellan medarbetare. 

2.4 Sammanfattning 

Denna forskningsöversikt framhåller vikten av relationen mellan chefer och medarbetare, 

chefernas identitet och kompetens, samt arbetsvillkor och kön för utövandet av ledarskap. Det 

är många faktorer som påverkar chefer och deras ledarskapsutövning. Bland annat verkar det 

vara av vikt hur omgivningen uppfattar en och ger en legitimitet men även den egna självbilden 

påverkar ledarskapet (Shanks, 2016; Bódi, 2014). Tidigare forskning menar att första linjens 

chefer inom äldreomsorgen har stora förväntningar på sig och att cheferna ser det som svårt att 

leva upp till dessa förväntningar eftersom det krockar med deras verklighet (Antonsson, 2013). 
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Det förväntas att de ska följa verksamhetens riktlinjer, hålla budget, jobba för utveckling och 

representera verksamheten inför offentlig granskning (Regnö, 2013) samt ha kunskap om 

ekonomi, organisation, personalfrågor, ledarskap och fastighetsskötsel (Thelin & Wolmesjö, 

2014). Förväntningar på chefer inom äldreomsorgen kommer både inifrån verksamheten och 

utifrån genom media och anhöriga (Regnö, 2013). Inom det sociala arbetet förväntas chefer ha 

lång arbetslivserfarenhet med god kännedom om sektorn man jobbar inom (Bódi, 2014). 

Egenskaper som hög integritet, tålamod, tillit och empati beskrivs som viktiga. De förväntas 

vara visionärer, styra och kontrollera arbetet, samt ha en god översikt över verksamheten. 

Cheferna behöver även kunna inta vissa roller eftersom deras arbete innefattar många olika 

delar (ibid.). En bra ledare anses vara en förebild genom att vara tydlig, omtänksam, ärlig, 

öppen, skicklig och ansvarsfull. Man vill ha en chef som det går att lita på och som har hög 

arbetsmoral enligt en amerikansk studie (Hickman, 2014). 

 

Tidigare forskning har visat att chefer har små möjligheter att påverka deras arbete (Tafvelin, 

Isaksson & Westerberg, 2017; Shanks, 2016). Att vara kvinna och chef bär också med sig vissa 

förväntningar som kan vara svåra att leva upp till. Manlighet har traditionellt en starkare 

koppling till ledarskap (Hickman, 2014; Regnö, 2013; Keisu, 2009) men det transformativa 

ledarskapet anses trendigt (Tafvelin, Isaksson & Westerberg, 2017; Thelin & Wolmesjö, 2014) 

och som typiskt kvinnligt (Hickman, 2014; Eagly, Johannesen-Schmidt & van Engen, 2003) 

vilket kan bidra till att synen på kvinnor som ledare blir mer accepterad (Hickman, 2014).  

 

Relationellt, deltagande, transaktionellt och passivt (laissez-faire) är andra ledarskapsstilar som 

undersökts i tidigare forskning. Alla utom ett passivt ledarskap har visat sig ha positiva effekter 

på verksamheten och medarbetares välmående (Vito, 2018; Strömgren et al., 2017; Tafvelin, 

Isaksson & Westerberg, 2017; Hanse et al., 2014; Hickman, 2014; Eagly, Johannesen-Schmidt 

& van Engen, 2003). Forskning menar dock att det inte går att utesluta andra ledarskapsstilar 

för att bara utöva en viss typ, de ser istället att det beroende på situation och kontext krävs olika 

typer av ledare (Strömgren et al., 2017; Tafvelin, Isaksson & Westerberg, 2017). Tidigare 

forskare har även visat att chefer inom socialtjänsten får sin legitimitet som ledare genom 

tidigare arbetserfarenhet (Shanks, Lundström & Bergmark, 2014). Avslutningsvis framstår det 

som att arbetsvillkor har en avgörande betydelse för ledarskapets utövning, det är också främst 

kring arbetsvillkor som tidigare forskning fokuserat på (Shanks, 2016; Elofsson, Lundström & 

Shanks, 2015; Thelin & Wolmesjö, 2014; Antonssons, 2013). Framförallt är möjligheten till 
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stöd viktigt för chefers förutsättningar att utöva ledarskap (Vito, 2018; Peters, 2018; Tafvelin, 

Isaksson & Westerberg, 2017; Shanks, 2016; Elofsson, Lundström & Shanks, 2015; Thelin & 

Wolmesjö, 2014). Tre studier undersöker NPM inverkan på chefsarbetet. Sammantaget visar 

dessa studier att NPM inte haft ett sådant stort genomslag på socialtjänsten i Sverige som man 

skulle kunna ha förväntat sig men att det ändå till viss del har ändrat förutsättningar för 

ledarskapet rent organisationsmässigt (Shanks, 2016; Lundström & Shanks, 2015; Shanks, 

Lundström & Wiklund, 2015).  

 

Medan tidigare forskning framförallt fokuserat på arbetsvillkor och ledarskapsstilar lägger 

denna studie fokus på förväntningar som chefer inom socialtjänsten upplever, samt hur de 

hanterar dessa och även hur deras möjligheter ser ut för att leva upp till förväntningar. Det finns 

nämligen en avsaknad av men efterfrågan på forskning kring hur chefer upplever förväntningar 

(Vito, 2018). I nästa kapitel kommer forskningsansats (teoretisk utgångspunkt) och 

tillvägagångssätt (metod) att redogöras och motiveras för att besvara studiens syfte. 
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3. Forskningsansats och 

tillvägagångssätt 

I detta kapitel redogör jag för tillvägagångssättet (val av metod och urval) för att besvara 

studiens syfte och den teoretiska forskningsansats, samt etiska utgångspunkt, som denna studie 

vilar sig mot. Inledningsvis kommer jag i detta avsnitt att beröra studiens teoretiska 

utgångspunkt: Socialkonstruktivismen, som leder in på studiens hermeneutiska analysmetod 

för tolkning av svaren i en kvalitativ intervjustudie med åtta första linjens chefer inom fyra 

socialtjänster i Stockholms Län. Avslutningsvis förs en kortare diskussion om studiens validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet, samt forskningens etiska förutsättningar och dilemman. 

3.1 Ledarskap som socialt konstruerat 

Antalet ledarskapsteorier uppgår till ett oräkneligt antal och det kan antas funnits teorier kring 

ledarskap långt tillbaka i historien. På senare tid har teorier kring ledarskap fokuserat på den 

sociala faktorn, att ledarskap är ett mänskligt fenomen som utvecklas i sociala sammanhang 

och därför ofta får en varierande form beroende på kontext (Tengblad, 2012:9–10). Mänskligt 

beteende varierar och forskning kring ledarskap påverkas av tid, kontext och rollstrategier. 

Ledarskapet kan ses som ett socialt konstruerat begrepp som kommer omformuleras över tid i 

och med att ny kunskap, teknologi och förförståelse växer fram (ibid.). Denna studies teoretiska 

avstamp sker i socialkonstruktivismen genom synen på ledarskap som ett fenomen som ständigt 

skapas och omskapas.  

 

Socialkonstruktivismen kan ses som en uppgörelse med vissa traditionella synsätt och som en 

kritisk ståndpunkt där det direkta och omedelbara inte tas som en absolut sanning. Den söker 

istället meningen bakom fenomen och handlingar (Wenneberg, 2010:10). Den kunskap vi har 

om omvärlden och oss själva är resultatet av det språk vi lärt oss använda för att förstå det som 

händer omkring oss. Språket utvecklas och formas i sociala samspel och genom detta blir också 

vår uppfattning om verkligheten socialt konstruerad (ibid., s.12). Jag använder mig av 

socialkonstruktivismen för att på ett djupare plan kunna förstå hur ledarskap formas och blir 

det den är i dagens socialtjänst. 
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Ett socialt konstruerat ledarskap betyder att relationen mellan chef och medarbetare skapas 

tillsammans och påverkas inte bara av den enskilde ledarens beteende. Likväl kan man tänka 

sig att ledarskapet konstrueras i interaktionen mellan andra parter som chefskollegor, 

överordnade och omgivande samhälle (Hansson, 2003:70). Detta kan ses som en 

socialiseringsprocess där individer anpassar sig efter omgivande normer och lär sig av andras 

beteenden (Berger & Luckman, 1991:149 ff.). Identitet utvecklas genom att kognitivt och 

emotionellt överföra andras roller och värderingar till sina egna (ibid., s.150–151), det är genom 

spegling som ledarrollen får sin betydelse. Frågan är vad som gör en ledare: är det personliga 

egenskaper, förmågor och stil eller en uppsättning kvalitéer? Varje människa konstruerar 

ledarskap efter egna erfarenheter och idéer om vad ledarskap betyder för denne (Bresnen, 

1995:500; jfr Berger & Luckmann, 1991:13). Chefer bär på en medvetenhet om vad som 

normativt uppfattas som ett bra respektive ett dåligt ledarskap och agerar utifrån denna 

uppfattning (Bresnen, 1995:498). Socialkonstruktivismen syftar till att utforska den djupare 

meningen av relationen mellan det konstruerade ledarskapet och subjektiva uppfattningar om 

vad en ledare är (ibid., s.502). 

 

Genom att studera chefernas berättelser om hur det är att vara chef, hur de upplever 

förväntningar på sig och hur de anser att en ledare ska vara, konstrueras en bild av ledarskapet 

inom dagens socialtjänst. Dels kan man tänka sig att förväntningar på ledarskap skapas i sociala 

samspel och genom normer, dels kan chefernas egna upplevelser av hur det är att vara ledare 

ses som konstruerad i förhållande till de förväntningar och förutsättningar som råder på deras 

arbetsplats. Ledarskapet konstrueras inom verksamheten men också i omgivande samhälle i och 

med att socialtjänsten ständigt påverkas och förhåller sig till omgivande fenomen som till 

exempel politik, ekonomi, trender och samhällsetik. 

 

Socialkonstruktivismen är ett kritiskt perspektiv som ger möjlighet att se ett material med andra 

ögon än de traditionella angreppssätten på området (Wenneberg, 2010:66). Detta erbjuder mig 

som forskare nya sätt att analysera materialet för denna studie. Den tolkning som sker av 

materialet erbjuder dock inte heller en absolut sanning, tolkningen blir snarare en konstruktion 

i sig (ibid. s.67) eftersom jag utgår från en viss förförståelse av chefers situation och arbetsmiljö. 

Kunskapen från denna studie grundar sig i flera lager av konstruktioner, både mina och 

chefernas erfarenheter och förutsättningar men också språket genom vilket vi uttrycker det vi 

upplever och slutligen min tolkning av det som berättas för mig. 
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3.2 Kvalitativ semistrukturerad intervju 

Denna intervjustudie syftar till att undersöka hur chefer inom socialtjänsten upplever 

förväntningar på dem som ledare genom att lyfta deras berättelser och erfarenheter. Detta görs 

bäst genom en kvalitativ intervju eftersom denna metod möjliggör för en djupare undersökning 

av upplevelser. Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal samtidigt som det är ett 

professionellt samtal. Det är en intervju där kunskap konstrueras i utbytet mellan forskaren och 

intervjuobjektet (Kvale & Brinkmann, 2014:17–18). Dock är det inte ett samtal mellan 

likställda parter eftersom forskaren valt temat för samtalet och kontrollerar situationen (ibid., 

s.19). Även intervjusituationen och jag som intervjuare påverkar chefernas sätt att svara. Bland 

annat skulle min förmåga att lyssna, förstå och ställa värdefulla frågor kunna påverka chefernas 

sätt att respondera. De flesta intervjuer genomfördes enskilt på chefernas kontor medan två 

intervjuer gjordes i en kafeteria vilket även det kan påverka chefernas möjligheter att svara på 

frågorna. Även längden på samtalen som varierade mellan 25 minuter och en timma ger mig 

olika förutsättningar att tolka svaren på en djupare nivå. Detta var jag medveten om under 

intervjuerna samt därefter i analysen.  

 

Genom semistrukturerade intervjuer ställdes frågor som: “Vilka förväntningar upplever du 

finns på dig som chef (från medarbetare, överordnade chefer och politiker)?” och “I vilken 

utsträckning upplever du att du har möjlighet att påverka ditt arbete och din roll som ledare?”. 

Under intervjuerna ställdes även följdfrågor kring ämnen som är av relevans för studiens syfte. 

Frågorna är inte utformade efter någon specifik ledarskapsteori utan bygger på en utgångspunkt 

om ledaskap som konstruerat utifrån chefens personliga erfarenheter, organisatoriska villkor 

och omgivningens förväntningar. Att forskningsintervjun ligger nära det vardagliga samtalet 

kan ge intryck av att det är enkelt att genomföra en god och innehållsrik intervju. Risken är att 

jag reproducerar gamla åsikter och fördomar istället för att generera ny värdefull kunskap 

(Kvale & Brinkmann, 2014:31). Det är därför viktig för mig att grunda mina intervjufrågor i 

studiens syfte och undvika ledande frågor. En kvalitativ intervju behöver i många avseenden 

vara flexibel vilket ställer krav på forskarens kunskap på området som undersöks (ibid., s.32). 

Den kunskap jag besitter inom fältet ledarskap och organisation har jag främst fått genom 

tidigare arbete i vård-, omsorg- och servicesektorn men även genom tidigare forskning på 

området och annan litteratur. Jag har aldrig själv arbetat som chef eller inom socialtjänsten men 

jag har erfarenheter av att ha träffat många olika chefer. Tidigare forskning och egna 

erfarenheter är därför min kunskapsgrund i denna intervjumetod. 
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3.3 Urval 

Urvalet består av åtta chefer från olika enheter inom socialtjänsten i tre kommuner och två 

stadsdelar inom Stockholms Län. Detta är till viss del ett bekvämlighetsurval eftersom min 

bostadsort, ekonomi samt uppsatsens omfattning begränsar möjligheten att genomföra en större 

undersökning, på en större population, i andra delar av Sverige. Cheferna inom denna studie 

ansvarar för socialhandläggare som utreder, behandlar och kvalitetsgranskar inom 

socialtjänstens olika ansvarsområden som exempelvis IFO, LSS och Äldreenheten. 

3.4 Hermeneutisk tolkningsanalys 

Med hjälp av den hermeneutiska tolkningsläran tolkar jag materialet genom att först göra en 

inomtextlig tolkning, där jag tittar på helheten och den övergripande meningen av materialet, 

och sedan en utomtextlig tolkning, där jag ser på materialet utifrån dess kontext (Ödman 

2007:81). Genom att ställa frågor om chefernas arbetssituation och tidigare utbildning, samt 

arbetserfarenheter har jag skapat mig en förståelse för ur vilken kontext som cheferna inom 

socialtjänsten befinner sig i när de svarar till intervjufrågorna. Analysen utgår från ordagrant 

transkriberade intervjuer med första linjens chefer. I närläsningen av transkriberingarna har jag 

kunnat urskilja ord och citat som svarar till någon av studiens frågor. Därefter har jag sorterat 

in dessa ord och citat i förhållande till förväntningar, hur cheferna anpassar sitt ledarskap efter 

dessa och hur förutsättningarna ser ut för cheferna att vara de ledare som omgivningen 

efterfrågar. Jag har sedan valt ut de citat som bäst sammanfattar en allmän uppfattning hos 

cheferna eller som lyfter någon enskilds upplevelse och beskrivit dessa i relation till teorin om 

hur ledarskapet konstrueras i dessa utsagor. I min analys tittar jag därför både på helheten som 

delarna av transkriberingen. Denna tolkningsmetod brukar beskrivas som en cirkelrörelse eller 

spiralgång där berättelsens detaljer skapar en helhet som omvänt går att bryta upp i delar (Skott, 

2004:69). 

 

Transkriberingarna tolkas av mig utifrån egna referensramar (jfr Alvesson & Sköldberg, 

2018:145), analysen har därför genomförts med min subjektiva uppfattning om vad som sades, 

hur detta sades och vilken kontext chefen befann sig i när intervjun gjordes. Detta kan ses som 

både analysens styrka och svaghet, att tolkningarna inte är mer än just tolkningar utifrån mina 

samlade erfarenheter och min socialkonstruktivistiska syn på ledarskap. Samtidigt görs inte 

tolkningarna i ett vakuum, de är präglade av sociala konstruktioner och moraliska uppfattningar 

i den samtid som jag befinner mig i. Tolkningarna är därför både subjektiva och historiska, 
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beroende av tid och plats (ibid.). Jag som forskare är präglad av att vara född och uppväxt i 

Sverige, mitt kön som kvinna, samt min ålder, tidigare utbildning, arbetslivserfarenhet och 

socioekonomiska bakgrund. Vilket, trots mitt försök att vara objektiv, kommer leda till en 

subjektiv tolkning av materialet. Det är därför viktigt att jag tydliggör för vad som är mina 

tolkningar av materialet och vad som är direkta citat från intervjuerna. Även min personliga 

upplevelse av en intervjuperson kan undermedvetet komma att påverka analysen. Den fördel 

som jag framförallt ser med den hermeneutiska tolkningsläran är att verktyget i sig inte 

begränsar min möjlighet att analysera transkriberingarna, det är enbart mina egna 

förutsättningar som begränsar och/eller möjliggör en djupare förståelse av chefernas berättelser. 

3.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Trots att denna studie är av kvalitativ form där begrepp som validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet har ifrågasatts eftersom de anses ha sina rötter i positivistiska föreställningar 

om verkligheten (Kvale & Brinkmann, 2014:295), exempelvis uppfattningen om att det finns 

absoluta sanningar och vad det i sin tur får för konsekvenser för vissa individer. Jag har likt 

Kvale och Brinkmann ändå valt att använda mig av dessa begrepp när jag diskuterar 

sanningsvärdet i denna studie. Detta eftersom jag anser att validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet är vanligare förekommande i forskning än andra mer kvalitativa begrepp. 

Begreppen har dock omformulerats så de passar in i en kvalitativ kontext och en hermeneutisk 

tolkning där sanningen i denna studie är subjektiv och beroende av kontext. 

 

Validitet syftar till att belysa om det finns en röd tråd mellan syfte, frågeställning och 

tillvägagångssätt, att en metod undersöker vad den påstås undersöka (ibid., s.296). Denna studie 

syftar till att undersöka upplevelser och det blir därmed relevant att använda sig av en kvalitativ 

metod. Reliabilitet behandlar huruvida en studie är reproducerbar, om en annan forskare hade 

fått liknande svar om denne genomfört studien på nytt (ibid., s.295). Denna studie genomförs 

inom socialtjänstens olika enheter i Stockholmsområdet. Till viss del kan dessa enheter komma 

att omformas och första linjens chefsarbete kan komma att omdefinieras över tid. Även min 

personliga inverkan på intervjusituationerna och subjektiva tolkning av materialet gör att 

resultatet kan komma att se annorlunda ut om någon annan genomförde studien på nytt. Detta 

gör denna studie beroende av sin kontext. Jag har därför försökt vara så transparant som möjligt 

i mina transkriberingar och val av citat till resultat- och analysavsnittet. Det gör det möjligt för 

läsaren att skapa sig en egen uppfattning om hur man kan tolka dessa valda delar av chefernas 
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svar. Slutligen handlar generaliserbarheten om hur studiens resultat går att överföra till en större 

population eller till en annan kontext (ibid., s.310). Samtidigt som varje enskild människa 

beskriver sin verklighet ur en subjektiv vinkel påverkas de också av omgivande faktorer som 

kan visa sig i likheter i upplevelser mellan cheferna. Beroende på likheten i respondenternas 

svar skulle man kunna generalisera resultaten till andra första linjens chefer inom socialtjänsten. 

3.6 Forskningsetik 

I min forskningsetik har jag utgått från Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet (anonymisering) och 

nyttjandekravet. Det blir därför nödvändigt att forskningen håller en hög etisk kvalitét i 

förhållande till individskyddet och forskningsnyttan (ibid. s.5). Detta kräver en viss balansgång 

mellan mitt intresse av att komma åt värdefull kunskap och den etiska respekten för 

intervjupersonens integritet (Kvale & Brinkmann, 2014:33). Intervjupersonerna har fått 

information om syftet med studien och att det endast är jag som lyssnar av inspelningen och 

skriver transkriberingen. Information om respondenterna delas därför inte med någon annan. 

Intervjupersonen har rätt att läsa transkriberingen eller lyssna på det inspelade materialet från 

den egna intervjun. De har även fått möjlighet att läsa intervjuguiden innan intervjutillfället och 

på så sätt kunnat förbereda sig inför samtalet. Deltagande chefer har lämnat ett muntligt 

samtycke till att jag använder deras svar i min analys och de har blivit informerade om sin rätt 

att dra sig ur studien fram till dess publicering. Transkriberingarna innehåller inte bara 

ordagrant det som sagt utan också kroppsspråk som gester, minspråk och tonläge. I 

transkriberingen är namn och kommun anonymiserad för att enskilda utsagor inte ska kunna 

kopplas till person och både ljudfiler och transkriberingar raderas efter studien examinerats och 

godkänts. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel redogör jag för de resultat som visat sig i närläsningen av transkriberingarna. 

Analysen med mina tolkningar görs direkt i anslutning till citaten och beskriver hur chefernas 

ledarskap konstrueras i förhållande till dessa berättelser. Socialkonstruktivismen är här en 

utgångspunkt för att förstå empirin och hermeneutiken ett verktyg för min analys. Jag redogör 

både för gemensamma och enskilda upplevelser som pekar på likheter och skillnader i chefernas 

berättelser om dem som ledare. Inledningsvis beskriver jag vilka dessa chefer mer ingående är 

– vad de har för tidigare utbildning, arbetserfarenhet och hur deras arbetsbeskrivning i stort ser 

ut. Sedan redogör jag för resultaten som besvarar studiens tre frågeställningar: ”Vilka 

förväntningar upplever cheferna finns på dem som ledare?”, ”Hur anpassar cheferna sitt 

ledarskap efter dessa förväntningar?” samt ”Hur upplever cheferna att möjligheterna ser ut för 

att kunna leva upp till dessa förväntningar?”. Detta resultat är indelat i tre underrubriker: 

”Förväntningar på ledarrollen” (kap. 4.2), ”Att förhålla sig till förväntningar” (kap. 4.3) och 

”Förutsättningar som chef” (kap. 4.4), där varje underrubrik svarar till en av studiens 

frågeställningar. Avslutningsvis sammanfattas resultaten i sin helhet. 

 

För anonymiseringens skull har jag inte skrivit ut respondenternas namn vid citat. Istället har 

jag valt att kalla dem; C1, C2, C3 osv. där C:et står för ”Chef” och siffran för den ordning jag 

intervjuade dem, C1 är således studiens första respondent och C8 intervjuade jag sist. I vissa 

citat står I:et för ”Intervjuare” och syftar alltså på mig. 

4.1 Att vara första linjens chef 

I detta avsnitt beskrivs det mer grundligt vad de åtta respondenterna i denna studie har för 

arbetsuppgifter, hur stort deras ansvar är och vad som skiljer och liknar cheferna åt i förhållande 

till utbildning och arbetslivserfarenhet. Detta för att skapa en förförståelse för cheferna och 

deras arbete så att vi bättre kan förstå ramarna inom vilka respondenterna reflekterat och svarat.  

 

Under intervjuerna framkom det att sex av åtta chefer var utbildade socionomer där sju av åtta 

rekryterats till chef från att tidigare ha jobbat som handläggare inom socialtjänsten. Fyra chefer 

blev rekryterade från den grupp som de tidigare varit handläggare inom – de gick alltså upp och 

blev chef över tidigare kollegor, något som också beskrivits som vanligt i tidigare studier 
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(Shanks, 2016; Austin et al., 2011). Två chefer har en tidigare utbildning som lärare respektive 

arbetsterapeut där läraren läst till kurser inom socialt arbete medan hon jobbat inom 

socialtjänsten och arbetsterapeuten har jobbat med vuxenpsykiatri inom samma enhet som hon 

sedan gick upp och blev chef inom. Samtliga beskriver att de hade ett stort stöd från 

arbetsgruppen och chefer när de sökte tjänsten eller blev erbjudna chefspositionen. 

 

Cheferna ansvarar för en personalgrupp mellan 5–21 personer och ingår i enheter som varierar 

mellan 21–70 personal inklusive chefer. De två med störst arbetsgrupp (17 respektive 21 

personer) har gruppledare som de kan delegera en större del av arbetsledningen på. De har 

därför främst ett övergripande ansvar men ser sig även som ledare för gruppen. Två av cheferna 

har även en chefskollega som jobbar inom samma grupp men där de fördelat ansvaret så att de 

har var sitt arbetslag och sedan samarbetar och stöttar de varandra sinsemellan.  

4.1.1 En vanlig arbetsvecka 

Frågan om hur en vanlig arbetsvecka kunde se ut blev bemött med skratt och djupa suckar 

eftersom det inte finns något som är en vanlig vecka enligt cheferna. Det finns vissa rutinmöten 

och arbetsuppgifter som sker vecko-/månadsvis men i övrigt varierar arbetet i stor utsträckning 

i förhållande till akuta saker som dyker upp, utbildningar och utvecklingsarbete samt satsningar 

inom kommunen. Regelbundet sitter de i möten med andra chefer inom enheten samt har ansvar 

för gruppmöten och ärendedragningar varje vecka med medarbetarna samt APT 

(arbetsplatsträff) cirka en gång i månaden. Hos de två chefer som har gruppledare i arbetslaget 

är det istället gruppledaren som ansvarar för ärendedragningar med arbetsgruppen, och chefen 

kan ha enskilda ärendegenomgångar med varje medarbetare för sig. I dessa fall har 

gruppledarna ett större ansvar för gruppen när det kommer till fördelning av ärenden, stöd och 

klagomålshantering.  

 

Första linjens chefer samverkar med andra arbetsgrupper och enheter inom verksamheten även 

om det bara är några chefer som har samverkansmöte på veckobasis. Till viss del samverkar de 

med andra verksamheter (ex. sjukvård, försäkringskassa och arbetsförmedling) även om flera 

uttrycker att samverkan där skulle kunna förbättras. Flera av cheferna beskriver sin roll som 

stöttande och att de ibland följer med socialsekreterarna på muntliga förhandlingar eller i möten 

med en hotfull klient som en del av deras arbetsuppgift. En chef följer även med sina 

handläggare till en psykolog varannan vecka där handläggarna har möjlighet att reflektera över 

hur de känner och reagerar i vissa situationer. 
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4.2 Förväntningar på ledarrollen 

I följande avsnitt besvaras studiens första fråga: ”Vilka förväntningar upplever cheferna finns 

på dem som ledare?”. Avsnittet är uppdelat i underrubriker efter förväntningar nedifrån och upp 

- förväntningar från medarbetarna, cheferna själva, ledning och högre chefer, 

ledarskapsutbildningar samt samhället. Avslutningsvis redogörs det även kort för vilka 

förväntningar på ledarskap kopplat till kön som respondenterna resonerade kring. Analysen är 

kopplad till hur ledarskapet konstrueras i förhållande till de förväntningar som uttrycks. 

4.2.1 Medarbetarnas förväntningar 

Förväntningar från medarbetarna upplevs hos cheferna som det största trycket på deras roll som 

ledare. De beskriver att det ibland kan vara svårt att leva upp till medarbetarnas krav:  

 

Mina socialsekreterare förväntar sig att jag är den länken som jag självklart då 

är men att jag då liksom, kanske att de tror att jag har lite mer makt än vad jag 

har [skrattar] eller att jag kan spela roll på saker i större utsträckning än vad jag 

faktiskt kan. (C2) 

 

Helst ska jag ju vara en uber-människa [skrattar] och stå för, ja men ha de 

tydligaste rutinerna och stå för den tydligaste strukturen och vara liksom […]. 

Sen så vill de ju att jag ska vara tillgänglig, ja tid vill de ha, mycket tid vill de 

ha. (C7) 

 

En idealisk ledare beskrivs i termer av att vara en übermench – en ledare ska vara allt det som 

andra människor inte klarar av att vara. Ledarskapet konstrueras således genom en drömbild av 

vad en ledare i teorin skulle kunna vara. Denna drömbild grundar sig i uttryckta behov från 

medarbetarna, framförallt behovet av stöd och vägledning i sitt arbete. Cheferna i ovanstående 

citat upplever det som problematiskt att möta varje enskild medarbetares önskemål. För att få 

en mer samlad bild av vad medarbetarna vill ha har därför flera chefer delat ut enkäter till 

medarbetarna där de fått svara på vilka egenskaper de önskar hos en chef. Svaren är ganska lika 

över kommun- och stadsdelsgränserna. Personalen vill ha en chef som är; närvarande, lyhörd 

och tillgänglig - de vill ha en nära och personlig relation till chefen: 

 

De kommer ju förbi här hela tiden skulle jag säga, förutom när vi har tider, så 

kommer de när jag är här vilket jag tycker är bra också för jag vill vara 

tillgänglig och att de ska känna att jag liksom finns här på plats. Så att ja de är 

väl de största förväntningarna skulle jag säga som jag känner av finns liksom. 

(C5) 
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Att de inte ska känna sig ensamma tror jag, att de känner att jag är med dem i 

allt, inte fysiskt men ändå att jag stöttar dem och vägleder dem när de blir oroliga 

eller inte vet vad de ska göra. (C3) 

 

Citaten ovan tyder på att närhet och att chefen lämnar sin dörr öppen är krav som cheferna 

känner från medarbetarna. Tillgänglighet behöver inte bara vara närheten till varandra rent 

fysiskt utan kan också vara ett uttryck för att man vill ha en chef som är lyhörd och empatisk. 

Cheferna upplever att personalen vill bli sedda som individer och få uppskattning för 

individuella prestationer och inte enbart som grupp. Ledarskapet konstrueras genom kvalitén 

på relationen mellan chef och medarbetare (jfr Hansson, 2003:70) och är beroende av den 

mänskliga faktorn - den mänskliga förmågan att se individer och tillgodose enskildas behov. 

Cheferna upplever även att medarbetarna vill ha en ledare som är transparant och tydlig - som 

kan förmedla mål och informera medarbetarna om hur verksamheten utvecklas på ett tydligt 

sätt. Medarbetarna ska ha uttryckt ett behov av en ledare som är engagerad och modig – som 

kan representera gruppen och föra dennes talan till högre nivå. I en intervju menade chefen att 

hennes personal ville ha en visionär, någon som kan förmedla en vision och få medarbetarna 

att tro på den. Enligt flera intervjuer ska chefen vara kunnig och snabb med att lyfta frågor, ge 

snabba svar och återkoppla inom relativt kort tid. Att vara transparant och ge snabb återkoppling 

upplevdes ibland som problematiskt:  

 

Det är ju ingen chef som tar information och sopar under mattan så, utan man 

tar ju till sig uppgiften för att lösa den. Det troliga är väl att det fastnat någon 

annanstans – frågan har varit komplex eller frågan är omöjlig att svara på eller 

frågan ligger så långt fram i tiden. (C1) 

 

Chefen i detta citat menar att vissa frågor går högt upp på ledningsnivå och att det ibland tar tid 

att få efterlängtade svar, speciellt när frågan måste passera flera led. Detta upplevde chefen 

kunde vara frustrerande för medarbetarna och göra att de undrar om chefen verkligen tagit upp 

frågan. Denna förväntning på transparens anser jag hänger ihop med kravet på att en chef ska 

vara pålitlig, cheferna upplever att medarbetarna vill ha en chef som gör det som hen sagt att 

hen ska göra. En ledare skapas således genom hur trovärdigt den uppträder i förhållande till 

gruppen och dennes förmåga att vara tydlig i sin kommunikation. 
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4.2.2 Förväntningar på sig själv 

Under intervjuerna uttryckte cheferna även förväntningar som de har på sig själva. De uttrycker 

en önskan om att kunna tillfredsställa medarbetarnas behov. Cheferna ser sin roll som ledare 

som att skapa ett öppet arbetsklimat där alla vågar dela med sig av sina åsikter och tankar: 

 

Man måste ändå skapa en kultur där man vågar, där det blir ett lärande, där man 

vågar liksom ge och ta […]. Jag tänker att man som arbetsgivare har man ett 

jätte stort ansvar att liksom hjälpa medarbetarna till bättring eller sådär, man kan 

inte bara sådär blunda för brister utan jag måste ju vara där och pilla, utmana 

och försöka. (C7) 

 

Det känns som att tjejerna är ganska trygga med mig, men det är ingen prestige, 

jag kan bjuda på mig själv också och berätta om när jag gör fel så vi har en 

ganska öppen kultur inom gruppen, att man kan bjuda på det. (C8) 

 

Dels tolkar jag detta som att cheferna försöker vara goda förebilder när det kommer till 

kommunikation och avspändhet inom arbetslaget, dels verkar det som att cheferna genom 

coaching och feedback försöker uppmuntra medarbetarna till att utvecklas individuellt. 

Chefernas bild av vad en ledare ska vara konstrueras i förhållande till vad de själva klarar av 

och hinner med. De har prövat sig fram och hittat en roll som de känner fungerar utifrån egen 

förmåga. Bland annat anses förmågan att motivera förändring och få medarbetarna att jobba 

efter ett gemensamt mål som viktigt. De vill vara transparenta så att medarbetarna förstår varför 

de gör saker på ett visst sätt och därmed känner sig motiverade att göra ett bra jobb. Som en bra 

ledare, menar en chef, krävs det därför att man kan gå in i olika roller och bemöta varje enskild 

individ på ett framgångsrikt sätt. Detta målinriktade arbete är något som flera chefer håller med 

om är viktigt och som de vill prioritera i sitt arbete. Att stötta individerna i gruppen, vara 

tillgänglig och tydlig, samt kunna komma med råd istället för att bestämma, är arbetsmetoder 

som de eftersträvar som ledare. Ledarskapet konstrueras därför inte bara efter egen förmåga 

utan även i relation till den egna önskan om att leva upp till medarbetarnas krav och viljan att 

tillgodose individen. Ledarskapet behöver inta olika roller i olika situationer och är därför 

skiftande i karaktär. 

4.2.3 Ledningen och högre chefers förväntningar 

Flera av respondenterna hade förtroende från sina chefer när de avancerade från att ha jobbat i 

medarbetargruppen, eller någon annanstans inom socialtjänsten, till att bli chef. En chef 

uttryckte att hennes chef såg att hon hade vissa ledaregenskaper och att hon därför skulle passa 

för rollen: 
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Jag tror hon såg att jag hade en förmåga att ah samla kanske folk, att få dem att 

någonstans gå åt samma håll, inte stöta mig så mycket. Jag är en ganska 

diplomatisk person så där som ändå ah får saker att hända, inte att det står still 

bara: ’Vad tycker du? Vad tycker du?’ alltså så […]. Jag tror hon såg det att jag 

fick folk med mig. (C4) 

 

Detta tolkar jag som ett uttryck för en förväntning på hur en första linjens chef bör vara, att man 

ska vara uppmärksam på gruppens behov och kunna hantera många olika sorters människor, få 

dem att gå åt samma håll. En ledare ska bokstavligen leda en grupp mot ett gemensamt mål. 

Cheferna upplever framförallt att det förväntas att de ska se till att arbetsgruppen mår bra och 

klarar av sitt jobb, även förmågan att samarbeta med andra enheter och verksamheter i viss 

utsträckning ses som ett krav: 

 

C8: […] att man är samarbetsvillig, men jag känner inge krav sådär, vi har en 

bra samverkan så det känns som att vi jobbar tillsammans i mycket. 

I: Det förväntas att ni ska samverka men det klarar ni också av? 

C8: Jo jag tycker det, vi har det bra, väldigt öppet, ingen prestige liksom vi kan 

gå mellan och få hjälp […] men från politiker det är ju väldigt tydligt, det vet vi 

ju, man ser på budgeten som kommer vad det är som ska satsas […] så då är det 

mycket mejl ifrån avdelningschef: ‘jag behöver svar imorgon’, så man ska 

leverera.  

 

Chefen blir här den yttersta länken mellan två externa verksamheter och har därmed en 

betydande roll för hur samarbete utvecklas. Ledarskapet påverkas därmed av externa parter och 

andra verksamheters förmåga att samverka. Ju bättre samverkan internt och externt desto mer 

erkänd blir ledaren. Dock upplever inte chefen i detta citat det som svårt att samverka men att 

kravet på snabba svar kan vara pressande. Detta krav på att vara snabb är också något som flera 

chefer upplever att högre chefer och ledning förväntar sig av dem. I övrigt upplever cheferna 

att ledningens förväntningar främst handlar om att de ska kunna driva igenom saker som 

ledningen beslutat om vilket de också ser som en del av sin arbetsbeskrivning. Detta skulle även 

kunna ses som en förväntan på att chefer ska bidra till förnyelse och en förväntan på att 

medarbetare ser till att förnyelsen förverkligas (Hansson, 2003:73). Att vara ledare inom 

socialtjänsten kan här ses som en vagt definierad roll. De ska vara duktiga på att leda, få 

medarbetare att må bra, samarbeta väl, driva igenom beslut och vara snabb på att svara, hur 

detta ska göras beskrivs dock inte av överordnade eller ledning. Ledarskapet definieras här efter 

kvalitén på resultaten, snarare än inblandade parters arbete (ibid. s.74). Hur ledarskap utövas är 
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mindre intressant enligt chefernas upplevelser, det är följderna som kommer ur ledarskapet som 

får betydelse när man mäter en ledares värde i verksamheten. 

4.2.4 Förväntningar som förmedlas via ledarskapsutbildning 

Samtliga chefer har gått någon form av ledarskapsutbildning under deras tid som chef. Överlag 

upplevs de som givande och vissa utbildningar har lärt cheferna metoder som de haft 

användning för i deras ledarskap. En chef gjorde skillnad mellan ledarskap och chefskap och 

menade att en ledarskapsutbildning han gått framförallt handlat om det som ingår i chefskap; 

lagar, regler och medarbetares rättigheter. I övrigt har cheferna lärt sig mer om samtalsmetoder 

vid konflikthantering och vikten av goda relationer vilket även var en positiv effekt av 

ledarskapsutbildning i en tidigare studie (Austin et al., 2011). Två kommuner har utvecklat en 

ledarskapsutbildning som är obligatorisk för samtliga chefer inom den offentliga sektorn. Den 

ena kommunen inspireras utifrån det som kallas transformativt ledarskap och vill att deras 

chefer ska vara förebilder och leda genom visioner medan den andra kommunens utbildning 

kallas klart ledarskap vilket syftar på att vara en kommunikativ ledare: 

 

Den [ledarskapsutbildningen] handlar jättemycket om att man är klar och tydlig 

och vågar vara transparant med sina medarbetare och jobba för att ha ett öppet 

klimat, att inte sitta och prata på rum, att ta tag i problem som går till rätt 

adressat. Ah så det förväntas att vi ska vara transparanta: ‘en klar ledare’, kallar 

de det - tydlig, öppen. (C3) 

 

Ha samtal, ha goda samtal, ha goda relationer […] ta hand om saker innan det 

blir en konflikt, sörja relationer kallar dem det […]. Mycket nyfiken, öppenhet, 

lyssna, alltså den typen av liksom kommunikativt ledarskap är det. Bort med det 

här auktoritära tänket och man pekar med hela handen, det är liksom inte det 

moderna ledarskapet. (C4)  

 

Utifrån dessa citat finns det en formulerad tanke om vad ett modernt ledarskap ska vara. Bland 

annat genom att vara kommunikativ och värdesätta relationer. Att vara ledare handlar alltså inte 

bara om att leda utan även om att bevara och sörja för det som är bra i en relation och i gruppen. 

Denna kommunikativa, konfliktlösande och konsensusdrivande ledarskapet likar det 

relationella ledarskapet som undersökts i tidigare studier (Strömgren et al., 2017; Keisus, 2009). 

En ledare förväntas inte gå för fort fram utan att först försäkra sig om att gruppen är med på 

tåget. Cheferna har positiva upplevelser av denna kommunalt formulerade bild av vad en ledare 

förväntas vara och menar att det känns tydligare vad som förväntas av dem. En chef från en 

annan kommun uttrycker också ett behov av att ha ett kommunalt utformat ledarskap eftersom 
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alla utbildningar idag är frivilliga där långt ifrån alla chefer deltar. Detta gör att uppfattningen 

om vad en ledare ska vara kan se väldigt olika ut inom samma socialtjänst vilket försvårar 

samarbeten. En chef menar dock att det inte alltid räcker med att bara vara en viss typ av ledare, 

att det ibland krävs att man kan anpassa sig något efter situationen:  

 

Jag tror att alltså som chef kan man nog inte enbart vara transformativ, det finns 

vissa transaktionella inslag självklart, men att det är jätteviktigt, det är verkligen 

min övertygelse, att det verkligen är viktigt att vi jobbar på att göra det som det 

transaktionella ledarskapet inte kan i form av engagemang och gemenskap 

liksom och vision. Jag tror att vi blir bättre arbetsgrupper med just engagemang 

och delaktighet ja. Ja gud hade jag sagt det här att: ’Nej jag såhär laissez-faire 

det verkar vara schysst’, då hade jag nog inte varit kvar. (C2) 

  

I detta citat värdsäts egenskaper både från det transformativa och det transaktionella ledarskapet 

medan ett laissez-faire (passivt ledarskap) inte ses som önskvärt. Chefen menar att det 

transaktionella ledarskapet kan fungera som ett komplement till det transformativa, vilket även 

en tidigare studie föreslagit (Tafvelin, Isaksson & Westerberg, 2017). Ledarskapet i dessa 

utbildningar konstrueras utifrån en vision om vad man önskar att en chef skulle vara. Vi kan 

här se att det transformativa ledarskapet fått ett genomslag i en kommun vilket tyder på att den 

trend som beskrivs i tidigare forskning (Tafvelin, Isaksson & Westerberg, 2017; Thelin & 

Wolmesjö, 2014). Det är dock inte alla chefer som beskriver att det förmedlas en viss typ av 

ledarskap i utbildningarna, inom två andra socialtjänster går ledarskapsutbildningarna mer ut 

på att hitta sin egen form av ledarskap:  

 

Det handlade väl just om att hitta sitt eget sätt, inte så mycket ‘såhär ska det 

vara’. Nej just utifrån [kommunens] vision och [kommunens] värderingar 

naturligtvis men också att man får verktygen för att utveckla sitt eget ledarskap. 

[…] öppenhet och mångfald och att förlita sig på den enskildes egen förmåga.  

(C6)  

 

Cheferna som läst denna form av utbildning upplever dem som bra även om utbildningarna inte 

utgår ifrån en etablerad ledarskapsteori. Istället är ledarskapet mer öppet beskrivet och cheferna 

tror på idén om att hitta sin egen stil även om det också finns ett uttryckt behov av att få ett mer 

renodlat ledarskap och tydligare roller inom verksamheten. Cheferna uttrycker ett behov av att 

få vara sig själva i sin ledarroll och att det är viktigt för dem att vara kommunikativa och 

relationsinriktade ledare vilket också förmedlas i utbildningar. Cheferna konstruerar därför sin 

roll som ledare med hjälp utifrån de utbildningar som finns att tillgå inom kommunen. 
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Utbildningarna är således en del av den socialiseringsprocess inom vilket identiteten ledare 

skapas (jfr Berger & Luckmann, 1991:84). 

4.2.5 Samhällets förväntningar 

Chefer upplever även förväntningar från media, nämnder och regering. De kan se hur 

medborgares åsikter tas upp av media och politiker för att sedan nå dem i verksamheten: 

 

De [politikerna] känner ju också krav från media och så många gånger som en 

fråga från tidning eller radio eller tv bara ringlar ner från högsta nivå ner till 

absolut lägsta nivå, som är jag då så. Så att trycket på första linjens chefer den 

är, den kan bli hur stor som helst faktiskt. (C1) 

  

Första linjens chefer förväntas ha bäst koll på verksamheten eftersom de står närmast 

handläggarna. Många chefer, politiker och media vänder sig därför direkt till dem med frågor. 

De upplever hur politikers ambitioner om utveckling når dem genom budgetbeslut och 

satsningar och ofta vill samtliga ha svar eller resultat snabbt. Som i citatet ovan antyder finns 

det inte någon gräns för vart förväntningarna slutar, dock menar några chefer, finns det gränser 

som lagar, regler och rättspraxis inom vilket de ska hålla sig. En chef beskriver hur hon fått 

uppskattning från politiker när hon genomfört ett utvecklingsarbete även om det inte varit en 

uttalad förväntning från början. Samhället förväntar sig alltså att chefer ska driva ett 

utvecklingsarbete, vara nytänkande och kreativa, samtidigt som de ska vara lojala nämndbeslut 

och hålla sig till lagar och rättspraxis. Detta är naturligtvis inte lätt och en chef beskriver hur 

det ibland blir så att man råkar gå utanför sin befogenhet för att möta upplevda förväntningar. 

En del av rollen som ledare blir därför att stundtals påminna sig själv och andra om sin 

arbetsuppgift. Att vara ledare inom socialtjänsten är att vara präglad av både politiska 

ambitioner, budget, lagar och regler, så väl som klienters behov och medborgares viljor. 

Ledarens roll skapas således i mötet mellan dessa olika parter, cheferna går in i olika roller 

beroende på vad de upplever förväntas av dem från motparten (jfr Wenneberg, 2010:73). Detta 

har beskrivits som en socialiseringsprocess där individen inte bara befinner sig i en viss kontext 

utan också överför omgivningens sätt att vara till sin egen identitet (Berger & Luckmann, 

1991:150). 

4.2.6 Förväntningar på ledarskap kopplat till kön 

Vid frågan om cheferna upplevde förväntningar på sig som man/kvinna och chef var det 

ringande svaret ”Nej”. Överlag tycker cheferna att det är svårt att se skillnader mellan manligt 

och kvinnligt eftersom de jobbar inom en kvinnodominerad verksamhet och inte har någon 
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manlig chef att jämföra sig med. De två chefer som har manliga chefskollegor upplever att det 

ibland ställs lägre krav på män:  

 

Däremot så kan jag ju märka att killar inom Socialtjänsten blir ju lättare chefer 

trots att de kanske inte har lika lång erfarenhet […]. Jag uppfattar väl att de 

männen jag har stött på inom Socialtjänsten, de som är chefer på samma nivå 

sådär man träffar andra, de är på nått sätt som att de kanske inte behöver ha lika 

mycket koll [skrattar] utan de blir lättare chefer ändå liksom. Det är ju en, 

kvinnor hoppar ju bara inte på generellt sett chefsjobb utan att kunna det som 

kanske många män kan göra kan jag tycka, att de vill bli chefer oavsett vad det 

hand/vad det är någonstans. Jag tänker att många mer kvinnor tänker att man 

behöver ha lite kunskaper innan man tar det steget, så då blir de oftast bättre 

chefer. (C5) 

 

För mig är det viktigt, det är väldigt viktigt med liksom tider och jag skulle 

väldigt sällan så missar jag liksom sådana saker men jag kan också märka att 

jag går in och har liksom koll på honom, ser till att han inte missar saker och om 

det är manligt eller kvinnligt det är svårt att säga egentligen men det skulle det 

kunna vara. (C4) 

 

I det andra citatet upplever chefen att hon ibland håller koll på sin kollega vilket jag tolkar som 

att hon är orolig för vad hans beteende kan få för konsekvenser för medarbetarna och 

verksamheten. Huruvida detta behov av kontroll är något som är typiskt kvinnlig eller om det 

är något som chefer generellt förväntas ha kunde inte cheferna svara på men var i alla fall något 

som de personligen upplevde som viktigt. Att män också söker sig till chefsposter tidigare i 

karriären än kvinnor uppmärksammades i första citatet. Chefen menar att män kan ha en 

ambition om att bli chef oavsett arbetslivserfarenhet och att de även blir befordrade snabbare 

än kvinnliga kollegor som jobbat längre. Detta kan tyda på en förväntan på ledarskap som något 

typiskt manligt likt det som uppmärksammats i en amerikansk studie (Hickman, 2014) även om 

majoriteten av cheferna inom socialtjänsten är kvinnor. I övrigt dyker egenskapen ”att vara 

mamma” upp i två intervjuer. I dessa fall upplever cheferna att deras medarbetare vill ha en 

ledare som tar hand om dem och uppmärksammar dem likt en förälder: 

 

C6: Om jag uppför mig mindre kvinnligt ur den ähm, så skulle ju folk reagera. 

Jag är ju till exempel väldigt dålig på det här med att fika och ta hand om privat 

på jobbet och sådär och gud nu fyller folk år och nu ska vi liksom ’åh nej åh’ 

och det kan jag märka att det vill man, jag har varit med om det i flera grupper: 

‘åh vi måste fika och det hade varit mysigt om du kunde komma med en kaka 

ibland’ och nej men det tror jag inte man skulle säga till en man. 

I: De vill ha en personlig relation till dig? 

C6: Ja de vill ha en mamma, eller en del, de vill ha lite mer det här moderliga 

och det tror jag aldrig att man skulle förvänta sig av en [man]. 
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Sen så tänker jag att man liksom ska vara lite mamma, inte kanske baka kakor 

men att man ändå ska se till att ja men att fyller någon år så ska man ha köpt 

födelsedagspresent eller tårta och så lite sådär omhänder[tagande], de vill de. 

(C7) 

 

Detta tolkar jag som att det finns förväntningar på att chefer inom socialtjänsten ska ha vissa 

kvinnligt kodade egenskaper vilket stämmer överens med en studie från omsorgssektorn där en 

idealisk ledare förväntas vara relationsorienterad (Keisus, 2009). I dessa fall blir kvinnligt 

kopplat till att vara mamma - att ta med fika, presenter och hålla medarbetare i handen. Denna 

förälder – barn relation präglas av ett personligt ledarskap och kan utarma personlig integritet 

(Hansson, 2003:73) vilket cheferna i citaten upplever som jobbigt. De vill kunna vara 

personliga men ändå behålla sin integritet genom att främst vara professionella på sin 

arbetsplats. 

 

En manlig chef hade någon gång fått höra att ’du som är man kan väl’ (C1) men menar att det 

främst är en generationsfråga och inget han får höra längre. Jag tolkar det som att cheferna är 

relativt medvetna om dessa könsföreställningar men att de har svårt att se någon skillnad i 

förväntningar på män och kvinnor eftersom det saknas manlig personal att jämföra sig med. Att 

vara kvinna och chef är norm och därav kopplas vissa kvinnliga egenskaper, som att vara 

omhändertagande och relationsinriktad, till att vara en bra ledare. Ledarskapet skapas därför i 

relation till förväntningar på kön vilket även konstaterats i tidigare studier (Regnö, 2013; Keisu, 

2009). Även om cheferna i studien inte kan se att det finns förväntningar på chefskapet kopplat 

till kön tyder deras citat ändå på att de upplever att medarbetarna vill ha en ledare med vissa 

kvinnliga egenskaper. Ledare i socialtjänsten förväntas vara personliga vilket har värde för 

trivseln i verksamheten. Att som chef göra sig mer kvinnlig är alltså en fördel i ledarskapets 

framgång (jfr Wenneberg, 2010:65, 137). 

4.3 Att förhålla sig till förväntningar 

I detta avsnitt besvaras studien andra fråga: ”Hur anpassar cheferna sitt ledarskap efter dessa 

förväntningar?” där två teman kunde uttolkas i respondenternas svar. Först beskriver och 

analyserar jag hur cheferna skapar distans till dessa förväntningar genom att skratta och sätta 

upp nya, mer rimliga krav. Därefter redogör och analyserar jag för hur de försöker leva upp till 

dessa förväntningar genom att delegera och prioritera arbete. Genomgående analyseras hur 

ledarskapet konstrueras i relation till dessa sätt att förhålla sig till förväntningar. 
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4.3.1 Att skratta och sätta upp rimliga krav 

Att möta medarbetarnas om omgivningens förväntningar kan vara mäktigt, därför beskrivs 

egenskaperna som att vara flexibel och öppen för förändringar som viktigt enligt flera av 

respondenterna. Dels eftersom verksamheten kan komma att förändras rent strukturellt men 

även vid rekrytering menar cheferna att nya medarbetare innebär förändringar i 

gruppdynamiken och att detta kräver anpassning från deras sida. Cheferna håller med om att de 

egenskaper som medarbetarna förväntar sig av dem även är viktiga även för dem. De menar att 

de egenskaper som efterfrågas av en bra ledare inom socialtjänsten är krav som de också har på 

sig själva. Samtidigt är de mer realistiskt inställda till dessa förväntningar: 

 

Man kan ju inte vara allt man är ju en person och man har sina styrkor och 

svagheter men det är ändå bra, jag tänker det, att det är bra att jag är medveten 

om vad man har för mindre bra liksom sidor och så får man jobba på det här 

personliga ledarskapet då, det är klart att man inte har allt. (C4) 

 

Sen finns det ju alltid saker som man inte kan påverka och då tänker jag att det 

gäller att vara ärlig med det: ’där kan göra någonting åt och det där jag kan inte 

påverka och vill ni att jag ska göra det här så ska göra mitt bästa men det kanske 

inte är säkert att det går’. [---]. Jag konverterar inte andras förväntningar till 

mina egna […]. Man måste prioritera, du kan inte alltid prestera liksom på din 

absolut bästa nivå, ibland måste man prioritera om och kanske jobba lite good 

enough liksom. (C2) 

 

Dessa citat tyder på att cheferna tar till sig förväntningar men sedan omformar dem så de blir 

mer rimliga i förhållande till deras egen förmåga. De upplever sig inte överväldigade av 

förväntningar utan känner sig trygga i vad de som enskild individ kan göra. I ledarskapet krävs 

det därför en medvetenhet om sin egen kapacitet och en förmåga att inte överföra alla 

förväntningar på sig. I flera av intervjuerna skrattar cheferna när de delar med sig av sina 

upplevelser av förväntningar. Jag tolkar det som att cheferna skrattar för att skapa distans till 

de krav som går utanför deras befogenhet som chef. Cheferna menar att det omöjligen går att 

leva upp till alla dessa krav eftersom förväntningarna kan se olika ut från individ till individ 

inom personalgruppen: 

 

Alla gillar ju inte en och en del kan ju gilla en i vissa lägen och inte i andra men 

och vissa personer gillar en ju aldrig [skrattar], så är det ju, det måste man ju 

lära sig […]. En del har ju jättehöga förväntningar på att man ska kunna göra 

saker som nästan är i princip omöjliga att göra och vissa är glada för det man 

gör. (C6) 
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Chefen i detta citat har en personalgrupp som varierar yrkesmässigt, majoriteten av gruppen är 

inte socionomer utan har en annan utbildning och kompetens. Detta upplever hon gör det 

svårare att ha insikt i sakfrågor som berör varje yrkeskategori vilket ibland är något som 

personalen förväntar sig av henne som chef. Bland annat kravet om att vara personlig är något 

som flera chefer känner kan vara svårt att leva upp till. Chefen i citatet ovan hanterar 

förväntningen om att vara omhändertagande genom att försöka omformulera detta behov: 

 

Det här omhändertagandet får ju bli i form av att vi dra mot ett gemensamt mål, 

inte fika och inte after work, inte kakor och sitta och äta lunch ihop, det får folk 

göra absolut om de vill, men det är inte där man når det gemensamma och 

känner att man är del av ett sammanhang. Utan det är när vi drar, när vi har 

samma mål och då gäller det ju att sätta upp tydliga mål, utvärdera dem, ge dem 

feedback på gruppmöten […]. (C6) 

 

Citatet tyder på att det är viktigt att kunna vara personlig samtidigt som man har en professionell 

distans till sina medarbetare. Det går att vara ledare genom att fika och utveckla personliga 

relationer till sina medarbetare men för att uppnå mål krävs det också att man som ledare har 

förmågan att få människor att vilja gå åt samma håll. Cheferna menar här att det inte går att 

peka med hela handen och dela ut arbetsuppgifter för att få goda resultat utan att arbetet snarare 

bygger på att nå konsensus genom resonemang med medarbetarna vilket associeras med ett 

deltagande ledarskap i tidigare forskning (Vito, 2018). De måste ha förmågan att påverka utan 

att vara auktoritär i sitt ledarskap (Hansson, 2003:76). Flera chefer ser, i likhet med Vitos studie, 

nyttan i detta eftersom de menar att personalen ofta sitter på stora kunskaper som de genom 

denna form av ledarskap kan ta tillvara på. Hur cheferna förhåller sig till dessa förväntningar 

påverkar därmed den typ av ledare som de blir. Överlag tolkar jag att cheferna är relativt 

avslappnade inför dessa, ibland höga, förväntningar. De skrattar och skapar distans för att på så 

vis inte få alla krav över sig. Samma chef resonerar vidare om hur viktigt det för henne är att 

inte bara vara folk till lags utan att också påminna sig om sitt uppdrag: 

 

Jag kan inte vara ledare för att vara alla andra till lags, jag måste vara ledare för 

att leda mot de här målen som är uppsatta av våra politiker och vår ledning, det 

är det som måste vara mitt huvudsyfte […]. Jag måste bestämma vilket typ av 

ledarskap jag vill ha och hur jag vill vara som chef för att annars utplånar man 

ju sig själv, annars vet ju inte de [medarbetarna] vart de har mig till slut. (C6) 

 

Detta tolkar jag som att det finns en yrkesroll som sätter gränser för hur mycket man som chef 

kan göra. Genom att samla in förväntningar och sedan ta ett steg tillbaka kan de överblicka vad 
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som önskas av dem och sedan avgöra vilka krav som är möjliga att leva upp till och vilka som 

går utanför denna yrkesroll. De har därför möjligheten att i viss utsträckning påverka ledarrollen 

och välja när de vill anpassa sig och när de förbiser vissa orimliga krav. Ledarskapet konstrueras 

därför i förhållande till de egna krav som cheferna ställer på sig själva. 

4.3.2 Att delegera och prioritera 

Cheferna i denna studie verkar alla väldigt avslappnade i sin ledarroll och ställer inte orimliga 

krav på sig själva. De beskriver dock att när de som handläggare blev tillfrågade 

chefsuppdraget, eller när de sökte tjänsten, varit mer nervösa och osäkra inför deras förmåga 

att klara av ledarrollen. Då hade de högre krav på sig själva, att de skulle göra allt, ha full koll 

och inte delegera något arbete till medarbetare eller chefskollegor. Med tiden insåg de dock att 

de inte hann med att göra allt och de lärde sig vikten av att kunna delegera och prioritera. Att 

lägga upp en plan och samtidigt vara beredd på att det som var tänkt att göras inte blev av är en 

förmåga som flera av cheferna verkar besitta överlag. De har känt sig stressade i perioder men 

tycker överlag att de kan hantera pressade situationer och hög arbetsbörda så länge det inte 

håller i sig över en längre tid. Däremot tolkade jag det som att cheferna har en uppfattning om 

att andra chefer, i andra delar av Stockholm, är stressade och överbelastade medan de själva 

inte känner igen sig i den beskrivningen av hur det är att vara chef i socialtjänsten. En chef 

reflekterar över hur det var för henne innan hon fick en chefskollega och mindre arbetsgrupp: 

 

Det finns ju chefer som har långt långt mer än 25 personer absolut och det blev 

väldigt tydligt för mig då att/ och att dagarna inte räckte till, det gjorde de inte 

och så kan man ha det i en period absolut, det går ju upp och ner i det liksom - 

att det kan vara intensivt i perioder men det blir inge bra på sikt. Men som det 

är nu så är det bra, det funkar, […] nej men jag tycker man hör om en del som 

har det väldigt väldigt stressigt och det skulle inte jag säga att jag har haft några 

längre perioder under mitt ledarskap. (C4) 

 

Hon menar att antalet medarbetare påverkar förutsättningarna för att hinna med att vara en bra 

ledare. Av de åtta chefer som jag intervjuat i denna studie var det bara två som hade mer än 16 

personer i sin arbetsgrupp och de har gruppledare som tar en stor del av arbetsledningen. 

Cheferna beskriver också att de har de möjlighet att delegera jobb till enhetschefen eller annan 

behörig kollega. Att även kunna delegera inom sitt arbetslag lyfts av cheferna som en 

nödvändighet för att orka med arbetsbördan i perioder, vilket bygger på tilliten för sin personal. 

Ledarskapet associeras med att ha kontroll (över arbetet) men inte genom att utöva kontroll 

vilket skiljer sig från tidigare studier (Bódi, 2014; Bresnen, 1995). Flera chefer beskriver det 



37 

 

som att de kan prioritera sitt arbete lite som de vill och då valt att prioritera medarbetare och 

ledarskap framför administrativa uppgifter: 

 

Jag tycker att det är väldigt väldigt bra här så att jag tycker att jag har allt som 

jag behöver för att kunna vara den chefen som jag vill vara. Jag har en jättebra 

chef själv som stöttar mig och står bakom mig liksom och bra chefskollegor och 

sen möjlighet att anställa de som jag också tror passar bra som socialsekreterare 

till min grupp, så att nej jag skulle säga att jag har allt de som jag tänker att jag 

behöver […]. Sen tror jag att jag jobbar ganska snabbt med administrativa saker 

och försöker fokusera på liksom att möta mina medarbetare istället. (C5) 

 

Chefen i detta citat värdesätter friheten i att kunna rekrytera den personal som hon anser att 

gruppen behöver och möjligheten att kunna jobba undan administrativt arbete så hon får mer 

tid över till att vara nära gruppen och utöva ledarskap. De väljer därför att prioritera svar även 

om det ibland leder till att administrativt arbete får vänta. Cheferna beskriver hur de gör 

checklistor till sig själva, saker de vill hinna med på en dag, men att det ofta dyker upp andra 

mer akuta saker som behöver prioriteras vilket stundtals kan vara frustrerande vilket också 

beskrivs som vanligt i tidigare forskning (Shanks, 2016). Ledarskapet påverkas av möjligheten 

till att kunna delegera och prioritera arbete eftersom detta sätter gränser för hur mycket man 

som ledare hinner med. Cheferna i denna studie är överlag nöjda med deras möjlighet att utöva 

ledarskap. De lyfter vikten av närhet till medarbetarna vilket gör att ledarskapet konstrueras i 

relation till deras förmåga att vara närvarande. En chef som bara sitter med administrativa 

uppgifter är ingen ledare. En ledare är någon som har en nära relation till sina medarbetare och 

som är lätt att nå, både fysiskt och känslomässigt. För att kunna vara detta väljer cheferna att 

prioritera ledarskap framför administrativt arbete och ibland behöver de även delegera arbete 

vilket de tycker fungerar bra. I citatet lyfts även vikten av att ha goda relationer till kollegor och 

goda förutsättningar för att trivas på arbetsplatsen vilket är något om behandlas vidare i nästa 

avsnitt. 

4.4 Förutsättningar som chef 

I detta avsnitt besvaras studiens tredje fråga: ”Hur upplever cheferna att deras förutsättningar 

ser ut för att kunna leva upp till dessa förväntningar?”. Chefernas förutsättningar är indelat i 

underrubriker som visade sig i analysen av transkriberingarna. Inledningsvis behandlas 

chefernas goda självförtroende i relation till deras förmåga att klara av uppdraget som första 

linjens chef. Därefter beskrivs och analyseras det stöd och möjlighet att påverka sitt arbete som 

cheferna upplever samt verksamhetens förutsättningar med den lokala planeringen. 
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Ledarskapet analyseras i förhållande till de förutsättningar som sätter upp ramar för inom vilket 

ledarskapet formas.  

4.4.1 Ett gott självförtroende 

I intervjuerna och närläsningen av transkriberingarna kan jag uttyda att samtliga chefer har ett 

gott självförtroende i förhållande till deras roll som ledare. De lyfter vikten av att vara trygg 

och lita på sin egen förmåga. Denna medhavda trygghet är alltså nödvändig för att klara av de 

förväntningar som cheferna upplever vilket jag tolkar som tecken på god självkänsla. Även 

tidigare forskning har pekat på att chefers egen självbild har betydelse för ledarskapsutövning 

(Shanks, 2016; Bódi, 2014). Cheferna har lång arbetserfarenhet inom socialtjänsten vilket 

förstärker deras känsla av legitimitet:  

 

Jag hade inte själv liksom gått in i något som jag känner att jag inte behärskar 

[…] därför har jag alltid varit på barn och ungdom under alla de här åren, genom 

olika verksamheter men jag har alltid jobbat med familjer, så då känner jag mig 

trygg i att jag kan det här. (C5) 

 

Detta citat tyder på att det är viktigt att kunna sin verksamhet. Det finns inget behov av att 

kunna exakt allt men att tidigare ha jobbat med de klienter som medarbetarna dagligen möter 

är en förutsättning för att både känna sig trygg i sin chefsroll och vinna personalens förtroende. 

Att ha kunskap och erfarenhet är därför inget som behöver uttryckas i handling, det handlar 

främst om att medarbetarnas förtroende förstärks i vetskapen om att chefen delar vissa 

kunskaper och moraliska uppfattningar om verksamhetens arbete. Detta kan beskrivas som en 

dygd etik där ledares inre kvalitéer värdesätts till skillnad mot nyttoetiken där handlandet står i 

centrum för ledarens legitimitet vilket innebär att utveckling av ledarskapet sker i ett 

gemensamt utbyte mellan chef och medarbetare (Hansson, 2003:76–77). I början kände en del 

sig lite osäkra på deras roll och behovet av att vara folk till lags gjorde att de tog på sig extra 

arbetsuppgifter. För en chef tog det upp till tre år innan hon kände sig bekväm i sin ledarroll 

vilket skulle kunna vara ett tecken på att ledare inte är något som man är utan snarare är en roll 

som man får i samspel med medarbetare och övrig personal inom socialtjänsten. En chef 

resonerar kring sin egen utveckling och menar att det inte går att arbeta som chef utan att också 

utvecklas som ledare: 

 

Det ställs krav liksom, organisationen, medarbetarna och cheferna ställer ju krav 

på dig som du har att förhålla dig till vilket gör att du måste genomdriva 

förändringar vilket gör att du lär dig saker. Du måste implementera ett nytt 
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verksamhetssystem - du lär dig saker, du måste utveckla någonting hos 

medarbetarna - du lär dig saker. (C2) 

 

Att kunna anpassa sig efter krav och samtidigt lita på sin egen förmåga är ledaregenskaper som 

jag kan tolka ur samtliga intervjuer. Chefen i citatet menar att allt du gör inom verksamheten 

leder till ny kunskap som gör att du växer som ledare. Ledarrollen är således inget statiskt utan 

står under ständig utveckling och prövning. Ledarskapet tränas tillsammans med andra i ett 

dynamiskt samspel (Hansson, 2003:74). Det är genom utmaningar som cheferna upplever att 

de blir bättre ledare, en del av rollen som ledare blir därigenom att söka sig mot utmaningar och 

vara nyfiken inför förändringar. För att klara av att möta dessa påfrestningar, som utveckling 

oftast utsätter en för, är det en fördel att ha ett gott självförtroende och vara trygg i sig själv. I 

tidigare avsnitt diskuterades chefernas relativt avslappnade attityd inför förväntningar vilket jag 

tänker hänger ihop med en god självbild. Chefen i följande citat bekräftar detta genom att lyfta 

egenskapen att vara snäll mot sig själv: 

 

Jag tror att för sin egen del, för att kunna överleva och må bra, så måste man 

kunna vara väldigt flexibel och man måste kunna veta att man gör saker 

tillräckligt bra, man kan inte göra allt, man kan inte ställa krav på sig själv att 

man ska göra allting liksom tip-top, man måste ha vissa saker som man tänker: 

’nej det här får vara såhär bra’, lite smart-slarvig sådär ibland. (C6) 

 

Jag tolkar det som att cheferna kan vila i en trygghet om att det är okej att inte alltid prestera på 

topp. De prioriterar och ställer rimliga krav samtidigt som de kan känna sig nöjda med att vara 

”smart-slarviga”. Att ha gott självförtroende är därför en förutsättning för att klara av 

ledarrollen. Det gör det i alla fall lättare att vara chef. Ledarskapet blir här högst individualistisk 

där personliga egenskaper och erfarenheter, samt lärdomar från ledarskapsutbildningar, ses som 

viktigt (Bresnen, 1995:505). Ledarskapet formas av individens sätt att uttrycka ledarskap även 

om det finns vissa överhängande egenskaper eller intressen som samtliga chefer delar. Bland 

annat uttrycker samtliga chefer att de tycker om att bestämma och inte är rädda för att ta beslut. 

Att vara ledare associeras med att våga ta jobbiga beslut och gärna tycka om att bestämma och 

kopplar samman ledarskap med en beslutsfattande roll (Bresnen, 1995:506). För att våga detta 

tänker jag att en god självkänsla är en bra grund att utgå från. Då vågar man lita på sitt eget 

omdöme och blir något fel är det lättare se det som en lärdom. 
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4.4.2 Stöd och möjligheten att påverka arbetet 

Av de som blev tillfrågade om chefsjobbet var det endast fyra av åtta som först ville bli chef. 

De trodde inte att de skulle klara av arbetsbelastningen och ledarrollen. Någon hade dåliga 

erfarenheter av tidigare chefer som varit stressade och därigenom blivit avskräckt från att söka 

chefsuppdraget. En annan chef menade att hon hade en föreställning om ledare som 

karismatiska, ”stå-på-scenen människor” (C4), vilket var personlighetsdrag som hon inte kunde 

identifiera sig med men med stöd från kollegor och en chef som trodde på henne vågade hon ta 

sig an uppdraget. Cheferna insåg dock snabbt att chefsuppdraget kan vara ett rätt så ensamt 

jobb. I förhållande till ledningen ska de representera arbetsgruppen och i förhållande till 

gruppen ska de vara trogen ledningen, de ”måste alltid vara lojal mot den person som inte är 

med i rummet” (C2) som en chef uttryckte det. Cheferna menar ändå att de trivs med denna 

ensamhet samtidigt som de finner stöd inom verksamheten vilket även belysts i tidigare 

forskning som viktigt i förutsättningen att utöva ledarskap (Vito, 2018; Peters, 2018; Tafvelin, 

Isaksson & Westerberg, 2017; Shanks, 2016; Elofsson, Lundström & Shanks, 2015; Thelin & 

Wolmesjö, 2014). Några chefer berättade att de har möjligheter att få stöd vid rekrytering eller 

om de har hög administrativ arbetsbelastning från HR. Beroende på vilken befattning cheferna 

jobbar inom ser deras schema och frihet olika ut. Somliga upplever stor frihet i att utforma sina 

arbetstid som de själva vill medan andra är mer låsta vid rutiner. Överlag känner sig cheferna 

inte stressade eller begränsade av exempelvis tidsbrist även om en chef upplever en viss 

tidsbegränsning: 

 

Jag trodde att jag skulle vara mer stressad eller att mitt schema skulle vara ännu 

mer späckat, sen är ju vi chefer i utredningsgrupperna, jag kan inte tala för hur 

det ser ut för resten, våra scheman är ju mer späckade än till exempel chefen för 

öppenvården […]. För att utreda barn och ungdomar är ju tufft och de behöver 

mycket stöd, så att ja hade jag några timmar fler på veckan så skulle jag kunna 

coacha mer. […] när det bränner till så förväntas det från medarbetarna snabba 

svar, medan om jag hade mer tid så hade jag kunnat få dem att komma på det 

själv. (C3) 

 

Mer tid till coaching och reflektion är något som cheferna efterlyser överlag eftersom arbetet 

då hade kunnat bli ännu bättre. Att vara ledare tar med andra ord tid och ledarskap är en långsam 

process inom en verksamhet, i alla fall om man vill vara en relationsorienterad ledare som flera 

av cheferna utryckt i tidigare avsnitt. Att föra samtal, jobba med gruppdynamik, ta in allas 

perspektiv och nå konsensus tar nämligen tid. Detta arbete har enligt citatet som mål att 

medarbetare ska komma på lösningar själva vilket skulle kunna ses som att medarbetare 
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förväntas leda sig själva (Hansson, 2003:73). Samtliga chefer i denna studie har dessutom andra 

administrativa uppgifter som gör dem mer bundna till sitt kontor eller borta i möten, dock menar 

ändå cheferna att de hinner med att vara de ledare de vill vara: 

 

Ja alltså påverka min ledarroll där känner att jag har väldigt stort inflytande, 

väldigt väldigt stort. Det är ingen som överhuvudtaget kontrollerar vad jag gör 

faktiskt [skrattar] […] så länge en ledare levererar och levererar bra och 

personalen inte säger upp sig så får man vara ganska ifred faktiskt. (C1)  

 

Enligt detta citat har chefen möjlighet att testa sig fram i sin ledarroll och mycket, menar chefen, 

påverkas av arbetsgruppen och dennes dynamik. Ledarskapet formas därför i relation till de 

förutsättningar som finns i arbetslaget. Även coachning i ledarskapet från närmast överordnade 

chef ser denna studies chefer som viktigt i deras utveckling som ledare. Cheferna söker stöd för 

sin ledarskapsutövning genom att lära av hur överordnade och chefskollegor agerat i liknande 

situationer. Ledarskapet skulle således kunna ses som en återupprepning av tidigare chefers 

beteendemönster (Bresnen, 1995:506). 

 

Något som uppenbarligen förväntas av en chef är att hålla budget och även om det talas budget 

inom ledningen upplever inte cheferna press på sig. De upplever att det finns möjlighet att 

motivera extra kostnader och vid stora kostnader rådslår de alltid med deras enhetschef eller 

motsvarande innan de fattar beslut som kan få större ekonomiska effekter på verksamheten:  

 

Sen är det ju såklart att vi har en budget att följa men det känns som att vi har 

bra förutsättningar att kunna göra det så jag känner mig inte stressad att någon 

är på mig och kallar mig till möten för att vi ska hålla budgeten som jag tror att 

mina gamla chefer behövde. (C3)  

 

Chefen i detta citat menar att hon jobbar inom en socialtjänst som har goda förutsättningar att 

hålla budget och upplever därför inte stress över detta som hon menar att hon kanske skulle 

gjort om hon jobbade i en annan kommun. En chef ifrån en annan socialtjänst påstår att hennes 

budget är rimlig och att det inte är svårt att leva upp till kraven på ekonomisk kontroll. Detta 

går emot tidigare forskning som beskrivit första linjens chefers frihet som relativt begränsad av 

budget och att de har lite att säga till om (Tafvelin, Isaksson & Westerberg, 2017). Inom vissa 

enheter har enhetschefen det främsta budgetansvaret vilket gör att första linjens chefer upplever 

stor frihet i vilka insatser de vill köpa in och bollar endast kostnader för större insatser med 

enhetschefen. Denna arbetsfördelning är en förutsättning som gör att cheferna inte upplever 
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stress kring budget eller liknande prestationskrav. Ledarskapet påverkas av arbetsbördan och 

så länge det finns tillgång till stöd och upplevd frihet att påverka sitt arbete anser cheferna att 

de har de förutsättningar som behövs för att leva upp till tidigare beskrivna förväntningar. 

4.4.3 Närhet i lokalen 

Att ha en fysisk närhet mellan medarbetare och chef i lokalen är en avgörande faktor för chefens 

förmåga att ha en nära relation till sin personalgrupp men även till chefskollegor och deras 

personalgrupp inom samma enhet. Denna fysiska närhet upplever jag att cheferna utrycker som 

en självklarhet. De är medvetna om att det kan se annorlunda ut i andra kommuner där 

socialtjänsten lokaler kan vara mer utspridda och tycker därför att det är väldigt bra att deras 

arbetsplats är utformad på ett lättillgängligt sätt. Cheferna har möjlighet att jobba hemifrån men 

väljer att vara på plats för att finnas lättillgänglig vilket de upplever som ett behov från 

medarbetarna. En chef berättar att hon går till chefskollegor när hon har frågor istället för att 

mejla eller ringa, att det är den typen av atmosfär på arbetsplatsen där alla har dörren öppen. I 

en kommun sitter chefer och medarbetare i kontorslandskap där en chef beskriver hur viktigt 

det är att kolla av hur alla mår genom att varje morgon gå runt till alla och säga god morgon:  

 

Man ska se all personal och jag tänker att det är extra viktigt som chef att man 

är trevlig och hälsar på alla […]. Det är en jättebra temperaturmätare: Hur är det 

i gruppen? Tystnar de när jag kommer? Ja men då är de sura för någonting eller 

sådär, man känner av ganska tydligt om det är någonting som har hänt. (C7) 

 

Chefen vill att alla inom verksamheten ska känna sig sedda och ha tillit till henne som chef, att 

de ser att hon bryr sig. Ett annat sätt att bygga relationer är att äta lunch och fika tillsammans 

vilket flera chefer upplever gör det lättare för medarbetarna att vända sig till dem vid frågor 

eller problem. Dock finns det flera faktorer som cheferna upplever påverkar deras möjlighet att 

vara en personlig och närvarande ledare. Bland annat påverkas de av personalomsättningar 

eftersom rekrytering tar tid från utvecklingsarbetet. Däremot menar flera att det var värre förr, 

när de började jobba som chef och organisationen stod inför förändringar:  

 

Jag tycker nog inte att det är speciellt jobbigt så att det påverkar mig när jag ska 

gå hem men det som är svårt är ju personalomsättningen, så som det sett ut de 

senaste åren, nu börjar det här bli bättre men ähm det är väl en förväntning som 

jag har på mig själv i alla fall - att jag vill ha en stabil grupp och att vi ska kunna 

jobba med utveckling och inte bara rekrytera. (C3)  
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Enligt citatet ovan känner sig cheferna tillfreds med sin ledarroll så länge det finns tid till 

utveckling och att jobba med gruppen. En förutsättning är att flera chefer uttrycker ett intresse 

för människor och grupprocesser samtidigt som det ibland kan vara jobbigt att lösa konflikter 

och motivera medarbetare till utveckling. Flera chefer upplever att de har tidigare utbildningar 

eller erfarenheter av att leda grupper som kommit till nytta i deras nuvarande yrkesroll. 

Ledarskapet formas inte bara av den tid som finns att tillgå och den typ av verksamhet inom 

vilket man som chef jobbar, utan även tidigare kunskap påverkar chefernas förmåga att utöva 

ledarskap vilket även tidigare forskning visat (Shanks, Lundström & Bergmarks, 2014). 

4.5 Sammanfattning 

Ledarskap inom socialtjänsten förändras och omformas efter förväntningar och behov. 

Ledarskapet konstrueras i stunden, i relation till det som krävs i en viss situation. 

Sammanfattningsvis upplever cheferna stora förväntningar på dem som ledare, de ska vara en 

”übermench” som klarar av saker som andra människor inte kan. Förväntningarna varierar och 

ser olika ut beroende på vem som cheferna upplever det ifrån. Cheferna upplever att högre 

chefer och ledning vill se en ledare som lyckas hålla ihop personalgruppen, är diplomatisk och 

ser efter medarbetares behov av stöd. De ska också hålla budget, kunna samarbeta och driva 

igenom saker som beslutats från högre nivå. Cheferna upplever att det är viktigt att kunna svara 

snabbt på frågor som kommer från medarbetare, ledning eller omgivande samhälle. De behöver 

även stå till svars i frågor som rör verksamhetens arbete, vara drivande och nytänkande i 

utvecklingsfrågor samt lojala nämndbeslut. Cheferna upplever att överordnade och samhälle 

mest är intresserade av ledarskapets resultat och att det inte alltid är tydligt formulerat hur det 

förväntas att man som chef ska leda arbetsgruppen mot vissa mål. Att vara ledare kan enligt 

dessa förväntningar ses som en ganska vagt definierad roll, att ledarskapet främst får sitt värde 

i relation till kvalitén på resultaten snarare än vägen dit. Cheferna anpassar sin ledarroll 

beroende på vem som de svarar inför och vad de upplever att motparten förväntar sig av dem. 

 

Medarbetarna står för majoriteten av de förväntningar som cheferna upplever och upplevs 

ibland som svåra att leva upp till. Att vara närvarande, lyhörd, tillgänglig, transparent, tydlig, 

engagerad, modig, lojal och pålitlig är några framträdande egenskaper i chefernas beskrivningar 

av medarbetares förväntningar på dem som ledare. Det förväntas att de ska föra gruppens talan 

och vara länken mellan medarbetare och ledning. Cheferna upplever även att medarbetare vill 

ha en visionär som ledare, som kan inspirera och driva frågor i gruppen. Dessa stora och 
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varierande krav kan ses som ett uttryck för en drömbild av vad en ledare önskvärt ska vara. 

Ledarskapet konstrueras framförallt efter kvalitén på relationen mellan varje enskild 

medarbetare och chef där chefen får en betydande roll för upprättandet av goda relationer. 

Kvinnorna i studien upplever att det förväntas att de ska vara omhändertagande och 

relationsinriktade ledare. Ledarskapet konstrueras därför även i relation till förväntningar på 

kön. 

 

Cheferna vill själva vara relationsorienterade, transparanta och kommunikativa i sitt ledarskap. 

De vill vara en god förebild vilket också upplevs förmedlas genom en del 

ledarskapsutbildningar. Ledarskapet konstrueras här efter den egna viljan att leva upp till 

omgivningens förväntningar och framförallt för att möta medarbetarnas behov. De eftersträvar 

att göra alla parter nöjda men inser också att alla krav inte går att möta eftersom det finns 

begränsningar för vad en människa klarar av. De prioriterar sitt eget mående och eftersträvar 

inte att alltid leverera på topp utan kan vila i tryggheten om att de gör så gott de kan. Detta 

uttryck för trygghet kan tolkas som att cheferna har ett gott självförtroende och en förmåga att 

delegera och prioritera arbete. Cheferna upplever också att det finns stödfunktioner att tillgå 

inom verksamheten vilket hjälper dem i deras ledarroll. Även ledarskapsutbildningarna har 

stöttat cheferna i deras utveckling som ledare och givit dem praktiska verktyg för att utöva 

ledarskap. Överlag upplever cheferna att de kan leva upp till de förväntningar som finns på dem 

som ledare och att de har stor frihet att påverka sin ledarroll. De upplever att de har tid och 

möjlighet att lägga upp sitt arbete med frihet och prioritera ledarskapet framför administrativa 

uppgifter.  

 

Att cheferna trivs bra idag står i kontrast mot den beskrivning av hur det var förr, när de började 

jobba som chef. Personalomsättning, möjligheten till stöd och vart verksamheten står i 

förhållande till utveckling påverkar ledarskapet. Cheferna menar att de med tiden utvecklats 

och hittat en roll som ledare som de känner sig bekväm i. Ledarskapet inbegriper därmed flera 

dimensioner. Dels tar det tid att utöva gott ledarskap och vara relationsorienterad, dels är det 

viktigt att veta inom vilka ramar man som ledare har möjlighet att jobba och vad verksamheten 

har för mål. Ledarskapet påverkas både av omgivningens förväntningar på så vis att cheferna 

försöker anpassa sig eller möta dessa men även den egna personligheten, erfarenheter och 

inställningen till att vara ledare påverkar vilken typ av ledare man som chef är.  
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5. Diskussion 

Denna studie berör första linjens chefers upplevelser av förväntningar på dem som ledare och 

hur bra dessa förväntningar stämmer överens med den roll de har som chef. Den belyser därmed 

hur chefer hanterar dessa förväntningar och hur de ser på sina förutsättningar att leva upp till 

eventuella krav på dem som ledare. Studiens syfte var att besvara den övergripande frågan: Hur 

konstruerar cheferna sitt ledarskap i förhållande till upplevda förväntningar och 

förutsättningarna för att leva upp till dessa krav? Med hjälp av den socialkonstruktivistiska 

teorin med synen på ledarskap som något som konstrueras har frågan besvarats genom flera 

lager av konstruktioner. Dels konstruerar chefernas sitt ledarskap och går in i olika roller i mötet 

med omgivande faktorer och upplevda förväntningar, dels anpassar de sitt ledarskap genom att 

försöka bli mer av det som omgivningen efterfrågar och prioritera relationen till medarbetarna. 

Genom frågeställningarna: ”Vilka förväntningar upplever cheferna finns på dem som ledare?”, 

”Hur anpassar cheferna sitt ledarskap efter dessa förväntningar?” samt ”Hur upplever cheferna 

att möjligheterna ser ut för att kunna leva upp till dessa förväntningar?” kunde studiens syfte 

besvaras mer specifikt. Resultatet delades upp i tre underrubriker där varje underrubrik besvarar 

en av studiens frågeställningar och analysen gjordes i direkt anslutning till resultaten där 

ledarskapet diskuteras och beskrivs i förhållande till chefernas berättelser. Överlag visar 

resultaten att förväntningarna på första linjens chefer kommer från medarbetarna, överordnade 

chefer och ledning, media, politiker samt dem själva vilket också tidigare forskning indikerat 

om (Regnö, 2013). De förväntas bland annat vara tillgängliga, omtänksamma, tydliga och 

kunniga vilket också internationell forskning visat (Bódi, 2014; Hickman, 2014). Däremot har 

denna studie lyft långt fler förväntningar än vad tidigare forskning gjort och de kan se något 

motstridiga ut när de kommer från olika håll vilket även gör att ledarskapet får en vagt 

definierad roll. 

 

Förväntningarna beskrivs som enorma och ibland omöjliga att leva upp till. Cheferna hittar 

dock sätt att hantera dessa förväntningar på. Bland annat skapar de distans istället för att 

överföra alla krav på sig själv. De sätter upp mer rimliga krav på sig själva och inser att de inte 

alltid kan prestera på absolut bästa nivå. De väljer också att delegera de jobb som de inte kan/får 

ansvara för och prioriterar jobb efter egna värderingar. Att tidigare forskning beskrivit första 

linjens chefers situation som klämd mellan krav och förutsägningar (Regnö, 2013) är alltså 

inget som denna studies chefer upplever som ett problem eftersom de hittat metoder för att 
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hantera detta. Däremot behöver ledarrollen möjligen vara något vagt definierad för att kunna 

möta alla olika krav. Ledarrollen behöver vara ombytlig och anpassningsbar. Till exempel visar 

resultatet att ledarrollen är relativt splittrad där både förväntningar, personliga förhållningssätt 

och förutsättningar i övrigt påverkar ledarskapet. Att vara en ombytlig och anpassningsbar 

ledare innefattar bland annat att vara teamledare, beslutsfattare och verksamhetens ansikte utåt 

vilket även rumänska cheferna beskrivit i en tidigare undersökning (Bódi, 2014). Ledarskapet 

är inte statiskt i något avseende utan omformas ständigt i chefernas upplevelser av vad som 

förväntas av dem och hur de bemöter detta. Cheferna värdesätter kvalitén på relationerna mellan 

dem själva och medarbetarna vilket tidigare forskning menar är viktig för ledarskapets 

framgång inom det sociala arbetet (Peters, 2018; Strömgren et al., 2017; Hanse et al., 2014). 

Att vara en bra ledare skulle därför kunna ses som en högst personlig förmåga, det måste finnas 

ett personligt intresse av att vara den typen av chef som medarbetare och verksamheten 

efterfrågar. Finns det sedan inte rätt förutsättningarna måste man som chef orka jobba för mer 

resurser genom att argumentera för sin sak. Ledarskapet tar därmed tid och utvecklas 

tillsammans med verksamheten och medarbetarna (Hansson, 2003:70). Just därför är det kanske 

svårt att beskriva exakt vad det är som krävs av en ledare inom socialtjänsten.  

 

Egenskaper som att vara modig, handlingskraftig, orädd för att fatta beslut och ha ett gott 

självförtroende verkar vara av vikt för att klara av jobbet som chef vilket i tidigare studier 

associerats med manligt ledarskap (Regnö, 2013; Keisu, 2009) men som cheferna i denna studie 

inte kopplade vare sig som manligt eller kvinnligt. Dock sågs vissa egenskaper som associeras 

med kvinnligt kön, såsom att vara omtänksam och relationsinriktad, som viktigt för att vara 

ledare inom socialtjänsten. Detta tyder på att ledarskapet även konstrueras i relation till 

könsföreställningar (jfr Wenneberg, 2010:65, 137) och att man som chef inte bara kan vara 

ledare utan att det som kvinna och chef också förväntas att man ska ta hand om medarbetarna 

likt en mamma. 

 

Några chefer upplever att mer tid skulle ge dem större utrymme att utöva ledarskap, istället för 

att säga åt folk vad de ska göra vill de genom coaching få medarbetare att komma fram till svar 

på egen hand. Även mer tid till reflektion och samverkan är någon som cheferna efterfrågar 

överlag samtidigt som de säger att de har goda förutsättningar att utöva den typ av ledarskap 

som de vill. Detta något överraskande resultat går i kontrast mot vad tidigare forskning kommit 

fram till där arbetsvillkoren hindrat chefer från att utöva ledarskap (Shanks, 2016; Elofsson, 
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Lundström & Shanks, 2015; Thelin & Wolmesjö, 2014; Antonssons, 2013). Orsaken till detta 

skulle kunna vara att denna studie enbart undersökt chefers situation i Stockholmsområdet där 

det möjligen finns mer resurser att tillgå än på landsbygden. Både Thelin och Wolmesjö, samt 

Antonssons studier är baserade på chefer inom äldreomsorgens upplevelser. Inom 

äldreomsorgen är det oftare större personalgrupper och chefens profession skiljer sig från 

medarbetarnas vilket kan påverka chefens legitimitet och arbetsbelastning. Det ska även 

tilläggas att denna kvalitativa studie med ett urval på åtta chefer är något för litet för att kunna 

säga något om hur chefer inom socialtjänsten i Stockholm generellt upplever deras möjlighet 

att utöva ledarskap. Det cheferna upplever i denna studie är att arbetsmiljö och ekonomisk frihet 

bidar till att det finns tid till att vara ledare. Det finns alltså vissa förutsättningar som måste vara 

uppfyllda för att cheferna ska ha möjlighet att vara bra ledare. Tidigare forskning menar 

framförallt att stödfunktioner är viktigt (Vito, 2018; Peters, 2018; Tafvelin, Isaksson & 

Westerberg, 2017; Shanks, 2016; Elofsson, Lundström & Shanks, 2015; Thelin & Wolmesjö, 

2014) vilket även denna studies resultat belyser.  

 

Shanks (2016) tidigare studie beskriver att chefers arbete till stor del handlar om att hantera 

avbrott och akuta situationer vilket även cheferna i denna studie återger. De upplever sig dock 

inte missnöjda eller begränsad i deras möjlighet att påverka deras arbete eller ledarroll som 

tidigare studie visat. Möjligen har det relativt låga antalet medarbetare stor påverkan i denna 

frihet. Hade cheferna ansvarat för en större personalgrupp hade det förmodligen varit mer spring 

och svårare att få jobb gjort. Det hade påverkat närheten och tillgängligheten som 

uppmärksammas i studien. De framställer inte heller deras verksamhet som ekonomiskt hårt 

hållen vilket en tidigare studie visat (Tafvelin, Isaksson & Westerberg, 2017), i två kommuner 

uttryckte cheferna särskilt att de upplevde sig som relativt obegränsade av budget och att de har 

möjlighet att motivera extra kostnader vilket också går emot tidigare studier som menar att 

första linjens chefer har lite att säga till om (ibid.). Inom dessa kommuner beskrev cheferna att 

det finns ett ekonomiskt överskott och att de därför inte är rädd för att spräcka budgeten. 

Möjligen är svensk ekonomi stadigare nu än när tidigare forskning genomfördes vilket idag gör 

det lättare för kommuner att bevilja extra kostnader till socialtjänsten. 

 

Samtliga chefer i denna studie har genomgått minst en ledarskapsutbildning vilket de upplever 

har stärkt deras roll som ledare och givit dem praktiska verktyg i deras ledarskapsutövning. I 

tidigare forskning har det däremot främst varit praktiska erfarenheter som uppmärksammats i 
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relation till ledarrollen (Shanks, Lundström & Bergmarks, 2014). Detta skifte i inställning till 

ledarskapsutbildning skulle kunna bero på att utbildningarna blivit mer praktiskt inriktade. 

Cheferna beskriver nämligen hur de på utbildningarna får möjlighet att dela erfarenheter med 

andra chefer och får verktyg som de kan nyttja i sitt ledarskap. Detta är således även ett tecken 

på att ledarskap är något som utvecklas och omformas i olika situationer, identiteten är beroende 

av sin kontext (jfr Berger & Luckmann, 1991:152). 

5.1 Metod-, teori- och tolkningsdiskussion 

Denna studie har sin utgångspunkt i socialkonstruktivismen med synen på ledarskap som något 

som skapas i samspel med omgivningen, mellan medarbetare och chef. Analysen grundar sig 

på transkriberingar från intervjuer med första linjens chefer inom socialtjänstens olika enheter. 

En kvalitativ studie som denna ger en subjektiv bild av verkligheten, den fokuserar framförallt 

på individernas upplevelser snarare än att försöka mäta ledarskapets kvalitét eller effektivitet. I 

en kvalitativ intervjustudie spelar forskaren en viktig roll för utformandet av intervjun. 

Personliga brister hos mig som intervjuare lyser lättare igenom och cheferna kan även ha ett 

behov av att imponera på mig som intervjuare vilket gör att de framställer sig själva som bättre 

och duktigare. En enkätstudie hade därför fungerat som ett bra komplement då man kunnat se 

andra kopplingar och effekter av ledarskapet. 

 

När ledarskap diskuteras i chefernas berättelser kunde jag uppfatta en syn på ett modernt 

ledarskap som något som involverar medarbetare, jobbar för samverkan och som uttrycker sig 

genom platta strukturer. Enligt den socialkonstruktivistiska läran kan man inte säga att kvalitén 

på ledarskapet enbart beror på chefen (Hansson, 2003:74), det påverkas också av omgivande 

faktorer såsom organisationsstruktur och relationer på arbetsplatsen. Jag upplever att synen på 

ledarskap som en social konstruktion har hjälpt mig att se skillnader och likheter i 

respondenternas svar. Det går tydligt att se hur upplevda förväntningar påverkar vilka typer av 

ledare som cheferna vill vara och hur de hanterar dessa. Förväntningarna skapas ur en social 

kontext som sedan formar ledarskapet. Det har även givit mig förmånen att kunna se likheter i 

svaren med tidigare forskning som enbart behandlat några få ledarskapsteorier. Hade jag enbart 

utgått från de ledarskapsteorier som beskrivits i tidigare forskning hade jag kanske missat de 

svar som inte passar in i dessa modeller för ledarskap. 
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Min tolkning av studiens resultat är dock högst subjektiv och det är möjligt att en annan forskare 

hade tolkat resultaten annorlunda. Detta påverkar studiens reliabilitet eftersom en ny studie med 

likande frågeställningar möjligen får liknande svar men kan tolkas annorlunda beroende på 

forskarens förförståelse och teoretiska utgångspunkt. Tolkningarna har därför gjorts 

transparanta i största möjliga utsträckning, just för att förhindra missförstånd men också för att 

lämna utrymme för läsaren att själv tolka de valda delarna av transkriberingarna. Validiteten i 

denna studie har stärkts genom att dela upp studien i sammanhängande kapitel som gör det 

lättare för läsaren att följa med i studiens utveckling från början till slut. Avslutningsvis syftar 

inte denna studie på att nå en större generaliserbarhet eftersom det är en kvalitativ studie som 

bygger på enskilda berättelser. Studiens resultat är dock användbar för andra socialtjänster i 

Sverige och även utomlands i utveckling av ledarskap. 

5.2 Framtida forskning 

Eftersom denna studie endast undersökt chefers upplevelser av förväntningar på ledarskap vore 

det av vikt att vidare undersöka hur medarbetarnas bild av ledarskapet inom socialtjänsten ser 

ut och hur de önskar att en ledare ska vara. Det vore intressant att se hur de upplever sin chef 

och vilken typ av ledare deras chef är i förhållande till arbetsgruppen. Möjligen upplever de 

olika ledare i samma chef eftersom denna studie antyder om att ledarrollen omformas i relation 

till vad som förväntas av en chef och hur förutsättningarna ser ut i stunden. Att vara ledare är i 

allra högsta grad en social roll och medarbetares individuella egenskaper skulle kunna 

frambringa olika sidor ur samma ledare. Vidare skulle det även vara av intresse att göra en mer 

nationellt täckande undersökning där mindre kommuner jämförs med större. Där skulle man 

möjligen kunna se en skillnad i resursfördelning vilket skulle kunna påverka chefers 

förutsättningar att utöva ledarskap. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Intervjuguide 

 

(Berätta om syftet, samtalet kan ta upp till en timma, samtalet spelas in, informera om rätten att 

dra sig ur, inhämta samtycke) 

 

• Några frågor? 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

• Hur länge har du varit chef? 

• Vad gjorde du innan nuvarande jobb? 

• Tidigare utbildning? 

• Hur många jobbar inom enheten? Hur stor är din personalgrupp? Vem är din närmaste 

chef? 

• Hur kan en vanlig arbetsvecka se ut för dig? 

 

Omgivningens förväntningar: 

 

• Vilka förväntningar upplever du finns på dig som chef/ledare: från medarbetare? från 

andra chefer? från omgivande samhälle? (klienter, medborgare, politiker i 

socialnämnden etc.) 

• Hur upplever du att du påverkas av dessa förväntningar?  

• Hur upplever du att de förväntningar som finns på dig passar med de arbetsuppgifter 

som du har? 

• Du arbetar inom en kvinnodominerad verksamhet, hur ser förväntningarna ut på dig som 

man/kvinna och chef? 

• Vilka förväntningar på ledarskap förmedlades i ev. utbildningar du läst? 

• Vilka personliga egenskaper uppskattas främst av din personal? 

• Hur upplever du att ett idealiskt ledarskap beskrivs av andra inom verksamheten? 

(Egenskaper, kunskaper, erfarenheter etc.) 
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Personliga förväntningar: 

 

• Vilka föreställningar hade du om rollen som ledare när du fick ditt första jobb som chef? 

Stämde den bilden överens med rollen som du sedan intog? 

• Upplever du att du utvecklats som ledare sedan du började jobba som chef? På vilket 

sätt? 

• Hur tycker du att en bra ledare inom socialt arbete ska vara? 

• Vilka personliga egenskaper besitter du av vikt för din förmåga att utöva ett bra 

ledarskap enligt dig själv? 

 

Förutsättningar för att leva upp till förväntningarna:  

 

• I vilken utsträckning upplever du att du har möjlighet att påverka ditt arbete och din roll 

som ledare?  

• Önskar du att något hade varit annorlunda i relation till din förutsättning att utöva 

ledarskap? 

• Har du fått gå någon form av ledarutbildning genom (grundutbildning) eller jobbet? Om 

ja, vad ansåg du om den/de? Har den/de påverkat din ledarroll? 

 

Avslut: 

 

• Något som jag glömt fråga som du kom att tänka på under samtalet? 

• Vad tyckte du om detta samtal? 
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