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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka socialsekreterares upplevelser av formellt och 

informellt ledarskap. Studiens författare har valt att göra en kvalitativ studie för att bäst besvara 

studiens syfte. Totalt sex stycken semi-strukturerade intervjuer har genomförts med 

socialsekreterare från olika kontor och enheter. En konventionell kvalitativ innehållsanalys har 

använts vid analys av empirin. De teorier som författarna använt sig av är rollteori samt 

nyinstitutionell organisationsteori samt tidigare forskning om ledarskap i socialt arbete. 

Författarna kom fram till att socialsekreterare har ambivalenta upplevelser av formellt och 

informellt ledarskap inom socialtjänsten. Det anses i vissa fall vara positivt och i andra fall 

negativt. Det informella ledarskapet är situationsbundet och behovet av det visar sig mer på 

vissa arbetsplatser än andra. De intervjuade socialsekreterarna hade först inte tänkt mycket på 

informellt kontra formellt ledarskap, men vid eftertanke lyfte samtliga socialsekreterare 

positiva och negativa erfarenheter om det formella samt informella ledarskapet. Tidigare studier 

visar på en brist av kunskap om ledarskap inom socialt arbete. Det har visat sig att ledarskap 

inom socialt arbete behöver diskuteras samt att chefer inom socialt arbete bör belysa för- och 

nackdelar med deras arbete. Resultatet har också visat att det finns olika nivåer av informellt 

ledarskap. Detta en huvudfaktor som påverkar socialsekreterarnas upplevelser. 
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1. Inledning 

Det sker en ständig utveckling på hur ledarskap ska se ut inom forskning och praktik, likaså 

ändras uppfattningen om vad en ledare är (Döös, Hanson, Backström, Wilhelmson och 

Hemborg, 2005). Thylefors (2016) menar att ledarskap, rent socialpsykologiskt, kan ses som en 

persons inflytande över en grupp människor. Exempelvis kan det vara en chef som genom 

tillskriven makt har stor påverkan på medarbetarna på ett sådant sätt att hen kan få alla 

medarbetare inom samma arbetsgrupp att arbeta mot samma mål (ibid). 

  

Ledarskap kan variera beroende på vilken organisation du befinner dig i. Ledarskapet kan 

tillämpas på olika sätt och vid olika situationer. Att ledarskap inom offentlig sektor ser olika ut 

beroende på vilken socialtjänst som undersöks är givet, men till att börja med var ledarskap i 

offentlig sektor inte något en tänkte på att forska om (Henning, 2000). Tidigare har 

ledarskapsstudier fokuserat mer på marknadsorienterade organisationer (Lilja & Larsson, 

2005). Shanks (2016) skriver att ledarskapsstudier om socialt arbete i Sverige har börjat öka.   

 

Olika ledarskapsstilar har börjar uttrycka sig i socialt arbete. En del chefer är auktoritära och 

står bakom alla fattade beslut i organisationen då det är enbart de som fattar alla beslut. Andra 

chefer arbetar kollektivt där de samråder med kollegor och medarbetare innan de fattar beslut. 

Både den auktoritära chefen och den kollektivt arbetande chefen är en person som har ett särskilt 

juridiskt ansvar för verksamheten (Döös m.fl., 2005). Chefen kommer i denna studie att 

benämnas som den formella ledaren då hen har ett juridiskt ansvar för verksamheten. 

  

Socialtjänsten är ett typexempel av institutionell organisation (Lilja & Larsson, 2005). För att 

få en övergripande blick på denna typ av organisation har vi i denna studie använt oss av 

nyinstitutionell organisationsteori som en av de teoretiska utgångspunkterna. Med hjälp av 

nyinstitutionell organisationsteori försöker författarna förklara den mänskliga handlingen inom 

organisationen (Nyström & Roos, 2015). Vidare avser vi med denna teori att studera 

medarbetarnas upplevelser av det informella samt det formella ledarskapet. Den 

nyinstitutionella teorin används för att skapa nya teorier inom de undersökta organisationerna 

(ibid). 

  

Gustafsson och Kaze (2018) skriver att det finns olika tydningar av ledarskap när det gäller 

socialt arbete. Anledningen till detta är på grund av att det inte finns en framtagen och självklar 

begreppsförklaring av ledarskap (ibid.). Det krävs betydligt mer lärdom och vetskap om 

tolkningen av ordet ledarskap framför allt med hjälp av utbildning, forskning samt diskussioner 

i form av debatter inom socialt arbete. Holmberg och Henning (2003) förklarar att chef- och 

ledarskap är två ord som ofta har samma betydelse som används för det mesta av forskare och 

praktiskt verksamma personer. Holmberg och Henning (2003) menar att det går att se skillnader 

mellan chefskap och ledarskap då man pratar om formellt och informellt ledarskap för att 

utmärka att just chefskap har en bestämd position och rang jämfört med ledarskap.  

  

I denna studie har författarna som ett andra huvudsakliga teoretiska perspektiv använt sig av 

rollteoretiska utgångspunkter i relation till andra teorier samt den insamlade empirin. Payne 
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(2008) skriver att rollteorin innefattar människors samspel mellan varandra och hur de reagerar 

utifrån deras tolkningar. Vilka egenskaper man väljer att förmedla påverkar således vilken roll 

i arbetsgruppen du tar (Goffman, 2009). Genom att andra skapar bilder av vem som i gruppen 

är ledare, vare sig det är chefen eller inte, så skapas ledarroller i samspel med andra. Payne 

(2002) beskriver det som att rollerna skapas från andras och ens egna förväntningar, varför 

rollteorin är av intresse för studien. 

  

När det kommer till formellt och informellt ledarskap så är interaktionen mellan individer 

central (Dehlin & Nyberg, 2016). Olikheten mellan formellt och informellt ledarskap är att den 

formella ledaren är den utnämnda och tydligt markerade ledaren som har ledningsroll över hela 

arbetsgruppen. Den informella ledaren är en individ inom gruppen som i stället har fått i 

uppdrag att styra och coacha de andra i arbetsgruppen (Gustafsson & Kaze, 2018). Ledarskap 

tas ofta förgivet. Tidigare studier kring formellt och informellt ledarskap fokuserar mer på 

cheferna än medarbetarna och ledarskap i offentlig sektor är ännu outforskat (Henning, 2000), 

varför det är av intresse att forska vidare. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att undersöka om det finns positiva respektive negativa aspekter av 

formellt kontra informellt ledarskap inom Socialtjänsten. Mer specifikt avgränsar vi oss till att 

studera socialsekreterarnas upplevelser av formellt kontra informellt ledarskap i sin respektive 

organisation. 

 

2.1 Frågeställningar 

1. Hur upplever socialsekreterare formellt kontra informellt ledarskap? 

2. I vilka situationer blir formella ledare respektive informella ledare aktuella? 

3. Finns det positiva respektive negativa aspekter av det informella kontra formella ledarskapet?  
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3. Arbetsfördelning 

Båda författarna har genomgående samarbetat och behandlat samtliga informationskällor som 

har skapat denna uppsats. Ranin Ayoub har haft det övergripande ansvaret för metoddelen samt 

metoddiskussionen. Hon har dessutom inhämtat empiri i form av intervjuerna samt 

transkriberingen av dem. Kodningen av materialet har gjorts tillsammans. William Hiselius har 

haft huvudansvaret för sammanställning av empiri samt framställande av kunskapsöversikt och 

teoretiska utgångspunkter. Trots att vissa delar har varit uppdelade har författarna gemensamt 

korrekturläst samt skapat uppsatsen i dess helhet. Ingen del i arbetet har enbart behandlats av 

den enskilda. Båda författarna har varit delaktiga i skapandet av samtliga kapitel. 
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4. Kunskapsöversikt och teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras i form av en kunskapsöversikt. Vidare 

kommer de artiklar samt den litteratur som studiens författare valt att använda sig av att 

presenteras. Utifrån empirin har två teman skapats; Ledarskap i socialt arbete, Formellt och 

informellt ledarskap i självstyrande grupper. Dessa teman har författarna valt för att bäst 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Utöver kunskapsöversikten kommer teoretiska 

utgångspunkter att presenteras samt de huvudsakliga teorierna som ligger till grund för 

kommande analys. De teoretiska utgångspunkter som författarna valt att fokusera på är rollteori 

samt institutionell organisationsteori. Anledningen till valet av dessa två teoretiska 

utgångspunkter är att skapa en helhetsbild över det formella samt informella ledarskapet. 

Användningen av dessa teorier är för att förstå arbetsgruppen och dess medlemmar i relation 

till organisationen. Det finns flera olika ledarskapsstilar så som det auktoritära, demokratiska, 

transformella och transaktionella ledarskapet (Dahlberg, 2010). Dessa olika ledarskapsstilar 

kommer inte att diskuteras i denna studie då avsikten är att undersöka socialsekreterarnas 

upplevelser av formellt kontra informellt ledarskap.  

 

4.1 Ledarskap i socialt arbete 

Thylefors (2016) har konstaterat att ledarskap är ett socialpsykologiskt fenomen som grundar 

sig på en individs inflytande. Det kan brytas ner till en process där individen som ser sig som 

ledare kan påverka mer och har större inflytande över andra personer. På så sätt skapas ett forum 

där man strävar mot gemensamma mål. Det finns många olika tolkningar och definitioner av 

ledarskap. Ingen definitiv tolkning är ännu presenterad (Hagström 1990; Henning 2000; Lawler 

2005). Lawler (2005) skriver att på grund av bristen av en konkret tolkning av ledarskap inom 

socialt arbete har många olika definitioner av just ordet ledarskap skapats. Ledarskap i socialt 

arbete skapar ofta en intern tolkning av begreppet (Lawler, 2005). Denna interna tolkning 

skapar en förförståelse som är baserad på ledarens egenskaper. Gustafsson och Kaze (2018) 

förklarar att produkten av bristen på klara definitioner tyder på att man fortfarande behöver 

studera ämnet. 

  

För att få de bästa förutsättningarna som ledare inom socialt arbete behöver man ha personliga 

och tekniska färdigheter (Lawler, 2005). Vidare skriver Lawler (2005) om vikten av att lyfta 

relevanta egenskaper och färdigheter som en ledare bör ha. Det är väsentligt att diskutera och 

uppmuntra de positiva egenskaper som behövs för utvecklingen av socialt arbete ska ske (ibid). 

Lawler (2005) skriver också att man ska uppmuntra de positiva egenskaperna och likaså belysa 

vad tolkningarna samt definitionerna av vad ledarskap inom socialt arbete faktiskt är. 

Gustafsson och Kaze (2018) skriver också om hur diskussioner kan bidra till främjandet av det 

sociala arbetets utveckling. Detta uppmuntrar och motiverar således personalen. I relation till 

detta kan diskussioner kring ledarnas begränsningar samt möjligheter belysas, vilket i sin tur 

kan skapa förståelse hos gruppmedlemmarna. Att en chef är öppen för diskussion är bevisat 

viktigt.  
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För att minska att osäkerhet i arbetsgruppen sker, bör diskussionen kring för- och nackdelar 

vara öppen (Lawler, 2005), vilket ännu mer stärker det som Gustafsson och Kaze (2018) skriver 

om avseende diskussion som ska lyfta förutsättningarna för ledarskap. Det spelar ingen roll 

vilken arbetsplats en individ är på eftersom att fördelar och nackdelar med ledarskap är centralt 

oberoende på arbetsplats.  

 

Gustafsson och Kaze (2018) skriver att för- och nackdelar med att vara ledare bör diskuteras 

öppet. Shanks (2016) har analyserat förutsättningarna för cheferna rent organisatoriskt. Hon 

skriver i sin avhandling om chefskap inom socialtjänst samt deras vardagliga arbete. Vidare 

skriver Shanks (2016) om chefernas påverkan ur ett strukturellt perspektiv. En av de 

nackdelarna med chefskap inom socialt arbete är chefernas arbetsbörda. Chefer inom socialt 

arbete har ofta större arbetsområden som gör att de måste hantera situationer som uppstår akut 

(ibid). En annan negativ aspekt som Shanks (2016) har lyft är chefernas bristande möjlighet till 

att förändra organisationen. Vidare skriver hon att man som chef kan styra sina egna 

arbetsuppgifter, men har svårt att påverka organisationen rent strukturalistiskt. Tafvelin (2013) 

har likt Shanks (2016) uppmärksammat att formella ledare inom socialtjänstens har stort 

administrativt ansvar samt hög arbetsbelastning som påverkar ledarskapet. Detta är något som 

Tafvelin (2013) menar är en påverkan som införandet av NPM (New Public Management) inom 

den offentliga sektorn. NPM som syftar till att effektivisera arbetet inom socialt arbete 

(Tafvelin, 2013). Henning (2000) och Shanks (2016) diskuterar i sin studie NPM och hur 

förändringen av den offentliga verksamheten har påverkat ledarskapet inom offentlig sektor. 

Shanks (2016) har med hennes intervjuer kommit fram till att chefer inom socialt arbete har fått 

ökade administrativa ansvarsområden på grund av de förändringar som NPM har medfört. Detta 

har i sin tur påverkar ledarskapet. Henning (2000) i sin studie problematiserar kunskapen över 

ledararskap och ledning i offentlig sektor. Han belyser den påverkan som NPM har haft. 

Slutligen konstaterar Henning (2000) att både privat och offentlig sektor kan lära sig av 

varandras organisationer. Ledarskap oberoende på plats, tid och rum, kan alltid utvecklas. 

 

Ledarskap i socialt arbete är under ständig utveckling och ännu odefinierbart (Holosko, 2009). 

Holosko (2009) skriver i sin studie om de svårigheter som finns när det kommer till att definiera 

just begreppet ledarskap när det talas om ledarskap i socialt arbete. Han har i sin studie tagit 

fram de mest utmärkande egenskaperna som en ledare bör ha inom socialt arbete. Egenskaper 

såsom att individen ska vara lösningsorienterad, ha planer för framtiden, samarbetsvillighet 

samt att arbetsplatsen ska förbättras till det bättre (Holosko, 2009). Tafvelin (2013) har också 

lyft behovet av att en ledare och chef ska arbeta för en bättre arbetsmiljö. Vidare diskuteras hur 

arbetsbördan begränsar respektive ledares möjlighet till att förbättra arbetsplatsen. 

 

Lawler (2005) nämner att området ledarskap i socialt arbete fortfarande är outforskat och det 

behövs utbildning. Forskare som belyser ämnet för att en klarare definition av ledarskap ska 

träda i kraft menar Lawler (2005). Detta är något som Holosko (2009) håller med om. Vidare 

skriver Holosko (2009) att tydlighet i begreppet behövs. “...med tanke på att ledarskap inom 

socialt arbete blir mer och mer aktuellt utifrån den praktiska och professionella utvecklingen 

och att det då hade varit önskvärt att ta fram en enklare och tydligare definition på ledarskap.” 

(Gustafsson & Kaze, 2018, s. 6). Något som samtliga författare belyser är vikten av att ta fram 
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ett mer konkret begrepp av ledarskap i socialt arbete. Det framgår tydligt att forskning och mer 

kunskap behövs för att förstå det sociala arbetets ledarskap. Henning (2000) skriver att en av 

förklaringarna till den bristande forskningen kring ledarskap i socialt arbete är att 

forskningsfrågorna har fokuserat på annat. Vidare skriver Henning (2000) hur ledarskap inom 

offentlig sektor före 1980-talet inte hade några likheter med den privata sektorn. Han förklarar 

hur de samhällsekonomiska förutsättningarna började ställa krav på den offentliga sektorn och 

således också det sociala arbetets ledarskap. I slutet av 1980-talet började den stora reformen 

av ledarskap inom offentlig sektor (Blom 1998; Henning 2000). Blom (1998) skriver att 

ledarskapets förändring allt mer började bli målinriktat och NPM’s påverkan forcerade fram ett 

nytt ledarskap. Vad detta nya ledarskapet i praktiken innebär är ännu outforskat. Henning 

(2000) precis som Shanks (2016) menar att studier om ledarskap är en bristvara när det kommer 

till organisationer som inte är vinstdrivande. Därför finns ingen klar definition av ledarskap i 

socialt arbete. En positiv tanke som Shanks (2016) lyfter är att Sverige är i framkant när det 

gäller studier om ledarskap i socialt arbete, vilket är bra i relation till den brist som råder. 

 

4.2 Formellt och informellt ledarskap i självstyrande grupper 

Holmberg och Henning (2003) väljer att skilja på begreppen chef och ledare då dessa ofta antas 

vara synonymer. Thylefors (2016) förklarar skillnaden mellan formellt och informellt ledarskap 

på så sätt att den formella ledaren är en ledare som har en tillskriven titel. Medan den informella 

ledaren är en ledare som är utan denna uttalade titeln. Thylefors (2016) beskriver informella 

samt formella ledare på ett liknande sätt som Holmberg och Henning (2003). De framhäver 

skillnaden mellan chefskap och informella ledare och beskriver den informella ledaren som mer 

personbunden ledare, medan chefen har ett större ansvar avseende styrning och ledning (ibid). 

Vidare skriver de att “Ledarskap blir då något som utövas av en ledare, formell eller informell.” 

(Holmberg & Henning, 2003, s. 36). Gustafsson och Kaze (2018) beskriver den informella 

ledaren som någon som har indirekt fått mandat till att leda gruppen. Den formella ledaren har 

med andra ord en tilldelad auktoritet med arbetsuppgiften att styra och bestämma över 

medarbetarna (Dehlin & Nyberg, 2016). Dessutom förklarar Dehlin och Nyberg (2016) att den 

formella ledaren är skapad ur hierarkin och ansvarar för gruppen samt gruppens resultat. 

  

Självstyrande grupper brukar vanligtvis bestå av högutbildade gruppmedlemmar (Barry, 1991). 

Enligt Brante (2009) omfattas socialarbetare av den högutbildade yrkeskategorin. När det 

kommer till ledarskap i självstyrande grupper sägs det oftast att de inte är i behov av en ledare 

(Barry, 1991). Detta är något som Barry (1991) inte anser vara fallet. Istället tycker Barry 

(1991) att självstyrande grupper i större grad är i behov av en ledare. Det finns ett behov av 

ledarskap i självstyrande grupper. Stoker (2008) skiljer mellan två olika typer av ledarskap, 

strukturerande och coachande, som ofta förekommer i självstyrande grupper. Ledarskapet som 

är av en strukturerad karaktär är oftast kopplat till chefens formella ledarskap (ibid). Vidare 

skriver Stoker (2008) att den formella och strukturerade ledaren ansvarar för strukturer, 

dirigerar, delegerar arbetsuppgifter samt ser till att gruppen når de mål som är satta. 

Sammanfattningsvis har den strukturerade/formella ledaren ansvar över dess anställda och talar 

om vad som ska göras. 
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Den coachande ledaren är en mer närvarande ledare som istället för att styra och ställa tar tid 

för att hjälpa andra anställda (Stoker, 2008). Denna ledaren jobbar mer mot utveckling och 

förbättring av individer såväl som gruppen (ibid). De båda ledarskapsformerna fyller en 

funktion och behövs i de självstyrande grupperna. Att ha den ena ledaren som kommer med 

struktur och vid sidan om ha en annan ledare som coachar skapar en bra miljö i gruppen för 

både nya och rutinerade medarbetare (Stoker, 2008). Den informella ledaren, eller enligt Stoker 

(2008), den coachande fungerar då som ett komplement till den formella ledaren. Anledningen 

till att en coachande ledare fungerar bra som informell ledare är på grund av att hen inte har en 

tillskriven auktoritet, till skillnad från den strukturerade ledaren (ibid). Den informella ledaren, 

som i detta fall också är en coachande ledare, är mer kommunikationsorienterad och närvarande 

med medarbetarna. Att ha två ledare som kompletterar varandra kan vara gynnsamt för 

organisationen. Att man inom organisationen har kollegial hjälp är bevisat positivt inom social 

arbete (Tafvelin, Hyvönen & Westerberg, 2014). 

  

Shanks (2016) skriver att informella ledare tenderar att, i sin tur, bli formella ledare genom 

befordran. De chefer hon har intervjuat i sin studie förklarar att de ansåg att de kunde bidra med 

mer som ledare och tog därför sig an rollen som formella ledare istället för att fortsätta som 

informella ledare. De informella ledarna har enligt Shanks (2016) studie haft ambitioner om att 

i sin tur bli formella ledare samt att de har haft egenskapen att bli det. Vidare skriver Shanks 

(2016) om hur de informella ledarna utövade sin makt för att påverka om det formella 

ledarskapet inte ledde till det resultat som eftersträvades. 

 

4.3 Institutionell organisationsteori  

Ledarskapsstudier som fokuserar på offentlig sektor brukar enligt Henning (2000) grundas i 

institutionella utgångspunkter. De institutionella organisationerna, till skillnad från de 

marknadsinriktade organisationerna, fokuserar mer på samhället i dess helhet och vilka krav 

som ställs på organisationen (Lilja & Larsson, 2005). De institutionella organisationerna följer 

regelverk likt samhälleliga normer, standarder samt direktiv (Henning, 2000). Denna process 

kallas institutionell isomorfism (Jonsson, 2007). Kommunala socialförvaltningar är typexempel 

på institutionella organisationer (Lilja & Larsson, 2005), varpå varför denna teori är väsentlig 

för vår studie. 

  

“Ett nyckelresonemang är att organisationer befinner sig i institutionella 

omgivningar, där de konfronteras med socialt skapade normer för hur de bör vara 

utformade. Organisationer måste förhålla sig till sådana normer för 

organisationsskapande och försöker att inkorporera och reflektera dem utåt, även 

om de inte nödvändigtvis för verksamheten mer effektiv, vilket man till exempel 

ser i reformprocesser i Sverige de senaste åren” (Christensen, Lægreid, Roness & 

Røvik, 2005, s. 76)  

  

Inom den nyinstitutionella organisationsteorin används begreppet institutionell isomorfism. De 

har tre skilda drivkrafter (Stern, 1999). Den mimetiska isomorfismen förklarar processen där 

organisationen följer och härmar andra organisationers tillvägagångssätt. Den tvingande 
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isomorfismen är processen där staten har sitt auktoritära inflytande över organisationen och 

slutligen den normativa isomorfismen förklarar processen som sker när anställda med samma 

utbildning tillsammans antingen har eller skapar normer (Stern, 1999). Samtliga ovanstående 

isomorfismer återfinns inom de undersökta organisationerna. Enligt nyinstitutionell 

organisationsteori är den handlingsfrihet som organisationen har begränsad i form av sociala 

och kulturella krav som samhället ställer på organisationen (Johansson, 2007). Enligt Stern 

(1999) används ofta nyinstitutionell organisationsteori för att definiera och benämna begrepp 

samt processer som sker på strukturell nivå inom organisationer. Därför är denna teori bra att 

använda sig av i relation till andra mer aktörsorienterade teorier. 

 

4.4 Rollteori 

Payne (2008) skriver att rollteori innehåller två olika typer, Goffmans dramaturgisk rollteori 

samt strukturellt funktionalistisk rollteori. Den strukturellt funktionalistiska rollteorin handlar 

om att positioner i varierande sociala mönster och strukturer bestäms av individer. Svedberg 

(2016) skriver att när individer delas in i grupper är det ofta förekommande att individer som 

delas in i samma grupp klassificerar varandra och tar olika ställningar i denna grupp. I dessa 

grupper skapas olika roller med speciella förhoppningar och uppföranden som utmärker alla 

roller på ett visst sätt. Svedberg (2016) menar att förhoppningarna framkommer hos den som 

har fått rollen och inte enbart hos ens närmiljö. Roller är ett sådant ord som har en stor 

påverkande faktor och effekt på hur individer uppför sig och agerar på saker och ting. Roller 

kan komma att förändras hos en del individer eller finnas kvar för evigt, medan andra roller kan 

komma tillbaka till ens liv efter att ha försvunnit. Det finns även de som tar sig an en roll som 

aldrig har varit förutsedd. Precis som Svedberg (2016) skriver om menar Payne (2008) att 

positioner i sociala mönster och strukturer hänger samman med beteenden och förväntningar 

som roller består av. Broberg (2013) skriver att den andra typen av rollteori som Payne (2008) 

uppmärksammat är Goffmans dramaturgiska rollteori som handlar om de sociala 

förväntningarna som respektive roll har. Vidare förklarar Goffman (2009) hur människor i det 

sociala samspelet inhämtar signaler från andra, i detta samspel har personerna möjlighet att 

välja vilken information som förmedlas. Den möjlighet till påverkan som vi har kan förändra 

individers uppfattning om oss (Goffman, 2009). 

  

Broberg (2013) skiljer, i enighet med socialpsykologin, mellan två roller. Den första rollen är 

den tillskrivna rollen som förklarar det vi inte kan påverka och förändra, ett exempel på detta 

kan vara ens ålder. Den andra rollen är den förvärvade rollen som istället för de oföränderliga 

beskriver det vi kan förändra, ett exempel på detta är din yrkesroll. Skillnaden mellan dessa två 

roller är det vi inte kan förändra kontra det föränderliga. De roller som är under ständig 

utveckling är de sociala rollerna (Angelöw & Jonsson, 2000). Dessa roller påverkas i samspelet 

med människor beroende på vilken grupp man befinner sig i (ibid). 

  

Lister (1982, refererad i Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) förklarar att olika roller går 

att finna inom en och samma arbetsplats, detta gäller även inom arbetsgrupperna på 

arbetsplatsen. Chefen har den formella rollen bland medarbetarna eftersom att han är den 

utnämnda som ska se till att alla mål ska fullföljas. Det finns även uttalade uppgifter samt utvald 
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struktur och ordning för den formella rollen, det vill säga chefen. Den informella rollen är 

däremot den som skapas utan några lagar och bestämmelser eller uttalade mål. Lister (1982, 

refererad i Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) menar att en sådan rolltyp är det som 

definierar den som på grund av sin makt blivit utnämnd till ledare i sin arbetsgrupp.   
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4.5 Sammankoppling av nyinstitutionell organisationsteori och rollteori 

Nyinstitutionella organisationsteori beskriver organisationen och människors handlande på en 

strukturell makronivå medan rollteorin beskriver samspelet mellan människor på mikronivå. 

Rollteorin förklarar aktörers handlande och den nyinstitutionella organisationsteorin förklarar 

ramarna för den mänskliga handlingen. Se figur 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Nyinstitutionell organisationsteori i förhållande till rollteorin. 

 

Figur 1. visar hur de två olika teorierna påverkas av varandra. Organisationer som den 

kommunala socialtjänsten är klassificerade som institutionella organisationer (Lilja & Larsson, 

2005). Detta betyder att organisationen påverkas av olika externa variabler. Stern (1999) skriver 

om dessa variabler i form av institutionella isomorfismer. Den mimetiska isomorfismen 

uttrycker sig på så sätt att socialtjänstkontor kopierar andra verksamheter. Den tvingande 

isomorfismen beskriver statens och politikens påverkan. Den sista isomorfismen, den 

normativa, förklarar hur individer med samma utbildning gemensamt skapar normer. Samtliga 

socialsekreterare vi har intervjuat har tagit examen och tillhör enligt Brante (2009) den 

högutbildade yrkeskategorin. Den tredje isomorfismen som Stern (1999) beskriver förklarar de 

normativa likheterna som organisationerna har. Dessa tre isomorfismer påverkar mer eller 

mindre hur rollerna skapas inom organisationerna. Den mimetiska isomorfismen beskriver 

likheterna i rollskapandet som sker när respektive organisation följer andras exempel. Den 

tvingande isomorfismen tydliggör det som de anställda inte kan påverka. Det vill säga lagar och 

politiska beslut. Den normativa isomorfismen förklarar hur socialsekreterarnas akademiska 

bakgrund påverkar rollskapandet. Som figur 1. visar så återfinns isomorfismerna från 

nyinstitutionell organisationsteori inom ramarna för rollteorins skapande av roller. 

Användningen av figur 1.  är för att illustrera hur omgivningen, utbildningen och andra 

förutsättningar kan påverka organisationer och deras rollskapning. 
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Vid studier om ledarskap inom offentlig sektor är institutionella utgångspunkter vanliga 

(Henning, 2000). Det saknas en tydligt formulerad begreppsförklaring avseende ledarskap i 

socialt arbete (Gustafsson & Kaze, 2018). Det finns en hel del svårigheter när man ska definiera 

ledarskap som begrepp (Holosko, 2009). När det gäller att definiera begrepp inom 

organisationer är det vanligt att man använder sig av nyinstitutionell organisationsteori (Stern, 

1999). Teorin används oftast som komplement till en annan teori, vilket i detta fall är rollteorin. 

Som Stern (1999) menar finns det en risk med nyinstitutionell organisationsteori. Risken är att 

man enbart benämner fenomenen och begreppen på en organisatorisk nivå (Stern, 1999). Detta 

är anledningen till varför studiens författare har valt att använda rollteorin som komplement till 

nyinstitutionell organisationsteori. Den förklarar vad som sker inom arbetsgrupperna. 

Rollteorin ser inte enbart till gruppen i sig (Svedberg, 2016). Rollteorin, utöver det som sker i 

arbetsgruppen, ser också till de organisatoriska sammanhangen (ibid). Svedberg (2016) skriver 

om de förväntningar som ställs på vissa rolltagare, både inom arbetsgruppen, men också 

gentemot utomstående. Utöver de organisatoriska förväntningarna som Stern (1999) lyfter i den 

första och tredje isomorfismen syns det hur rollteorin förhåller sig till dessa institutionella 

variabler. Precis som Broberg (2013) skriver, finns det en hel del sociala förväntningar som 

skapas vid tillskrivandet eller skapandet av en roll. Med hjälp av rollteori samt den 

nyinstitutionella organisationsteorin hoppas författarna att ge utökad kunskap om området; 

Ledarskap inom socialt arbete.    
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5. Metod 

I det här avsnittet diskuteras och beskrivs val av metod, urval samt hur empirin har använts i 

forskningsprocessen. Problem som skribenterna har stött på under arbetets gång kommer att 

diskuteras samt en reflektion av den valda metoden. Avslutningsvis kommer de etiska 

överväganden som studien har tagit hänsyn till att uppmärksammas. 

 

5.1 Val av metod och urval 

I planeringen av studien valde vi att använda oss av kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod. 

Detta för att intervjupersonerna själva ska få berätta om sina upplevelser. I detta fall avser vi 

med de kvalitativa intervjuerna att studera upplevelser som sedan ska tolkas och förstås (Kvale, 

1996). Studien är av induktiv karaktär. Vid induktiva studier ska forskaren utifrån dess 

observationer i slutändan kunna dra generella slutsatser. (Molander, 2003). Denna metod har 

författarna valt för att bäst kunna besvara studiens syfte. En kvantitativ metod där det görs en 

statistisk undersökning hade inte besvarat syftet då avsikten med studien är att undersöka 

upplevelsen av ledarskap. Studiens författare avser att studera upplevelsen av något, vilket ger 

författarna en tolkningsmöjlighet av resultatet (Eneroth, 1984). Metoden som använts fokuserar 

på hur verkligheten alltid är i en utvecklande fas. Socialsekreterarnas upplevelser ligger till 

grund för vår studie, vilket ger författarna av denna studie den tolkningsmöjlighet som behövs 

för att bearbeta intervjuerna. De olika upplevelserna av ledarskapet som intervjuerna har visat 

är en produkt av de erfarenheter som individerna har uppmärksammat. Genom dessa intervjuer 

har författarna fått en inblick i hur olikt ledarskapet faktiskt kan upplevas inom socialtjänstens 

kontor. 

  

Från början var det meningen att åtta intervjuer skulle genomföras. Det visade sig svårt att få 

tag i så många socialsekreterare och vi valde då att gå vidare med de intervjupersoner som 

tackat ja. För att rättvist besvara syftet med vår studie ville författarna intervjua 

socialsekreterare från olika socialtjänstkontor. Samtliga av författarna har arbetat som 

socialsekreterare. Därför använde de sig av sina nätverk för att finna intervjupersoner till denna 

studie. Efter kontakt med fyra olika socialtjänstkontor fick studiens författare tag på totalt sex 

socialsekreterare. Medverkande i studien är två socialsekreterare från Ängelholms kommun, en 

från Härnösands kommun, två från Skärholmens stadsdelsförvaltning samt en socialsekreterare 

från Umeå kommun. Alla dessa socialsekreterare arbetat mellan ett till tio år på socialtjänsten. 

Anledningen till att vi inte skriver socialsekreterarnas arbetslivserfarenhet är för deras skydd.  

 

Ranin Ayoub har genomfört intervjuerna för studien via telefon. Anledningen till att 

intervjuerna genomfördes via telefon är för att  socialsekreterarna oftast har ett fullbokat schema 

och vanligtvis inte har tid för intervjuer. Fördelen med telefonintervju är smidigheten vid 

tidsbokning. En annan fördel är att det underlättar för oss att intervjua alla valda 

socialsekreterare då vi har en stor geografisk spridning. Genomförandet av intervjuerna via 

telefon är tidseffektiva och vi som skrivit denna studie har kunnat anpassa oss efter 

socialsekreterarnas schema. På grund av deras tidsbrist valde vi att korta ner intervjuerna i den 

mån som det var möjligt. För att besvara syftet och få så mycket kunskap som möjligt har en 
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semi-strukturerad intervju använts. Den semi-strukturerade intervjun ger möjlighet till 

diskussion som lyfter intervjupersonernas upplevelser (Longhurst, 2003). Den semi-

strukturerade intervjuformen med de förbestämda övergripande teman och följdfrågorna som 

kommer möjliggör för intervjupersonen att utveckla sina svar samt betona vad de anser är 

viktigt. Nackdelen med att ha intervju via telefon är att intervjupersonernas kroppsspråk inte 

kan tolkas och förstås. Vissa människor pratar med kroppen och visar känslor med 

kroppsspråket. Socialsekreterarna som tackade ja till att delta i intervjuerna uttryckte att de hade 

ont om tid. 

  

För att säkerställa att forskningens syfte besvarades skapade författarna en intervjuguide, se 

bilaga 1. I intervjuguiden är frågor ställda under de kategorier som behövde bli besvarade för 

att frågeställning samt syfte ska besvaras. Under intervjun fick intervjupersonen själv berätta 

om sina erfarenheter i relation till de subjektiva upplevelserna de har haft. Detta skapade en 

tydlig struktur i intervjuerna och underlättade inför analysen av deras upplevelser. Då 

socialsekreterarnas upplevelser av formellt kontra informellt ledarskap inte tidigare har 

studerats valdes metoden kvalitativ konventionell innehållsanalys för att bearbeta data. Hsieh 

och Shannon (2005) skriver att en kvalitativ konventionell innehållsanalys är en bra 

analysmetod då det finns bristande information om ämnet. Författarna får därav en möjlighet 

att finna teman och göra ett djupdyk i data för att nya kunskap ska utmynnas (Kondracki & 

Wellman, 2002). Den här analysformen är vanlig när det kommer till kvalitativa studier och 

gav författarna goda förutsättningar för fortsatt arbete (Hsieh & Shannon, 2005). Med hjälp av 

tidigare forskning har de ansvariga analyserat empirin i relation till de teoretiska utgångspunkter 

som forskningen har använt sig av (ibid). 

  

“Interviewing is a craft: It does not follow content- and context-free rules of method, but rests 

on the judgments of a qualified researcher” (Kvale, 1996, s. 105). Kvalitativa intervjuer är aldrig 

utan problem eller bias. Som Kvale (1996) skriver krävs det att studiens författare gör en korrekt 

bedömning av valet av frågor, intervjupersoner och hur ansvaret ligger på intervjuaren. Ett 

problem som författarna stött på är att båda tidigare arbetat inom socialtjänsten. Detta har 

medfört att förförståelse existerar. För att minimera risken av bias var skribenterna tvungna att 

göra som Eneroth (1984) skriver. De var tvungna att reducera dess förförståelse. Vi har försökt 

att framstå som tomma blad för att låta socialsekreterarna fylla ut kunskapsluckorna med deras 

egna erfarenheter. Vid analys av data har förförståelsen varit användbar för att kunna nå djupare 

kunskap och vi har kunnat tolka socialsekreterarnas utsagor på ett enklare sätt. Med andra ord 

finns det både för- och nackdelar med att författarna har förförståelse. Detta kan bidra till 

studiens helhet om det används på rätt sätt. Om inte, kan förförståelsen istället färga arbetet och 

förvränga sanningen. 

 

Avseende studiens externa och interna validitet så har den interna validiteten visat en god 

överensstämmelse mellan författarnas observationer och den teori som dessa har lett till 

(Bryman, 2011). Vid granskning av studiens validitet har författarna följt Kvale och Brinkmans 

(2014) tillvägagångssätt. De har kritiskt granskat studien (ibid). Den interna validiteten som 

Bryman (2011) beskriver framkommer i studiens helhet, men främst förklaras studiens 

trovärdighet i redovisningen av socialsekreterarnas utsagor. Resultatets beskrivningar av 
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utsagorna samt den redovisade sociala verkligheten har lett till är avgörande för hur studiens 

läsare tolkar trovärdigheten. För att uppnå så hög validitet som möjligt har studiens författare 

tydligt redovisat tillvägagångssättet för studien, dess teorier, urval samt hur studiens analys och 

resultat har framtagits.  

 

Kvale och Brinkman (2014) skriver om hur en studies reliabilitet ger förutsättningar för hur en 

studie kan genomföras igen med liknande resultat. Författarnas tillvägagångssätt för att inhämta 

information har presenterats och denna del är lätt att följa vid liknande studier. Studiens 

intervjuer har blivit tolkade hermeneutiskt (Molander, 2003). Vilket betyder att författarna 

själva har tolkat materialet som inhämtats. Detta kan medföra att andra som tolkar det insamlade 

materialet inte får exakt samma svar. Författarna har varit medvetna om detta och har därför 

låtit utsagorna prata för sig själv vid presentation av dessa. 

 

Studiens generaliserbarhet talar om ifall resultatet kan generaliseras för en större grupp än de 

intervjuade (Backman, 2008). För att kunna generalisera ett resultat krävs det att man finner 

tydliga samband hos intervjupersonerna. Enligt Kvale och Brinkman (2014) går det att komma 

fram till generaliserbara resultat vid kvalitativa studier. För att vår studie ska kunna vara 

generaliserbar krävs det att ytterligare studier genomförs och kommer fram till samma resultat. 

Det är för få intervjupersoner för att generalisera resultatet till en större grupp än den 

undersökta. I nuläget är studien inte generaliserbar, men den kan bidra med kunskap till ny 

forskning. 

 

5.2 Analysmetod 

Analysmetoden som studiens författar valt att använda sig av är en kvalitativ konventionell 

innehållsanalys.  Intervjufrågorna, se bilaga 1, är uppdelade i tre olika kategorier. Att dela upp 

intervjufrågor i kategorier kännetecknar kvalitativa intervjuer (Bryman, 2011). Uppdelningen 

av intervjufrågorna underlättade sedan vid analyseringsprocessen då transkriberingen blev 

tydligare samt lättare att följa. Efter intervjuerna transkriberades samtliga samtal. Under 

transkriberingen lyssnade studiens författare extra noga på vad intervjupersonerna betonade och 

värdeladdade ord som dök upp under alla samtalen. Transkriberingen gav oss djupare förståelse 

för hur intervjupersonerna upplevelser har varit. I efterarbetet med transkriberingen har vi 

analyserat innehållet och funnit meningsbärande enheter. Som Hsieh och Shannon (2005) 

skriver har det sedan skett en framtagning av koder och kategorier som empirin har skapat. 

Dessa kategorier har bildat en röd tråd som studien har följt vilket underlättat för författarna 

(Bryman, 2011). Koderna som har framställts har varit unika och framställandet av kategorierna 

har skett med yttersta objektivitet. För att främja objektivitet samt unikhet har koderna som har 

framtagits endast kopplats till en av kategorierna (Hsieh & Shannon, 2005). Ur forskningens 

material, meningsbärande enheter samt kategoriseringar kan en latent samt en manifest mening 

utvinnas. Författarna har tagit en hermeneutisk ståndpunkt vid framtagningen av koderna. 

Enligt Bryman (2011) krävs det att utgångspunkten är från ett tolkande perspektiv vid kodning 

av material. Tanken med att utgå från ett tolkande perspektiv är att läsaren ska kunna finna 

samma mening i tolkningarna av materialet som studiens författare gör (Bryman, 2011). 
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5.2.1 Framtagning av koder 

För att se framtagningen av koderna se bilaga 2. Det första steget i kodningen av materialet var 

att författarna både enskilt och gemensamt läste igenom samtliga transkriberade intervjuer. 

Efter genomläsningen understryks de ord som studiens författare ansåg vara värdeladdade på 

grund av hur intervjupersonerna betonat dem eller ordens förekomst. Dessa genomläsningar 

skapade en inblick i det insamlade materialet. Ny kunskap om hur yrkesverksamma inom 

socialtjänstens kontor i relation till ledarskap och organisation har skapats. Vid analysprocessen 

har intervjuerna brutits ned och enordskoder har framställts. Valet av att använda sig av 

enordskoder och inte flera ord eller meningar är för att lättare kunna tyda vad intervjupersonerna 

har sagt. Ur de meningsbärande enheterna har ord som chefskap, arbetsgrupp och upplevelser 

utvunnits. Många koder går att återfinna i samtliga intervjuer. Detta är ett tydligt tecken på att 

liknande erfarenheter finns oberoende på vilken socialtjänst som intervjupersonerna arbetar vid. 

 

5.2.2 Framtagning av kategorier 

Hsieh och Shannon (2005) skriver att koder skapar kategorierna och kategorierna bildar en 

samling av de koder som författarna har tagit fram. Att använda sig av sammanställningen av 

koderna i kategorier underlättar för hanteringen av empirin och ger en överblick av det material 

som har inkommit. De kategorier som har framtagits är till exempel organisation, arbetsmiljö, 

ledarskapsstil och erfarenheter. Likt framtagningen av koderna har studiens författare valt att 

använda sig av kategorier som kan sammanfattas med få ord. De framtagna kategorierna har 

sedan skapat ett tema, vilket har lett till en röd tråd i studien. 

 

5.3 Etiska förhållningssätt 

Vid humanistisk samt samhällsvetenskaplig forskning har Vetenskapsrådet (2002) skrivit en 

redogörelse för de forskningsetiska principer som bör tänkas på. Vidare skriver de hur forskning 

inom dessa två ämnen är viktiga för att samhället såväl som individer ska utvecklas 

(Vetenskapsrådet, 2002). Forskningen ska vara gynnsam och tillvägagångssättet för att få 

information samt användningen av den ska vara av hög kvalité. Det är viktigt att 

samhällsvetenskaplig forskning berör aktuella ämnen. Vetenskapsrådet (2002) kallar detta för 

forskningskravet. För att forskningen ska besvara det framtagna syftet samt frågeställningarna 

har relevant litteratur samt artiklar använts i forskningsprocessen. Ledarskap inom 

socialtjänstens organisationer kommer alltid att skilja sig från organisation till organisation. 

Ledarskapet är under ständig utveckling vilket gör författarnas valda ämne högst relevant för 

samhället. 

  

Att ifrågasätta ledarskap på en arbetsplats kan vara känsligt. Detta leder till en av de viktigaste 

forskningsetiska principerna vilken är att ingen individ ska komma till skada eller uppleva 

någon slags kränkning eller förödmjukelse (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie har 

författarna haft individskyddskravet i åtanke. Frågornas utformning har inte varit kränkande 

eller förolämpande. I författarnas forskning har intervjupersonernas identitet varit central vid 

redovisning av det resultat som intervjuerna har bidragit till, dock har författarna valt att visa 
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vilka kommuner som har berörts. Detta för att resultatet ska vara så pass generaliserbart som 

möjligt. All empiri som intervjuerna har lett till har behandlats med konfidentialitet. 

Anledningen till att detta har varit av intresse för studiens författare är för att säkerställa att de 

som har varit vänliga att medverka i denna studie inte ska komma till skada (Vetenskapsrådet, 

2002). Med tanke på ovanstående information har inte intervjupersonernas bakgrund, 

arbetsplats eller namn nämnts. De har istället tilldelats nya namn i form av numreringar. Vid 

citering av intervjuerna har de medverkande socialsekreterarna refererats med benämningen 

“Socialsekreterare X”. X motsvarar den siffra som intervjun har tilldelats. Att rikta kritik mot 

en organisation där en person är anställd kan vara känsligt och att röja intervjupersonernas 

identitet känns inte värdigt då det inte påverkar resultatet. Som arbetstagare inom en 

organisation befinner den personen sig i en utsatt position. Arbetstagaren är i en så kallad 

beroendeställning till arbetsgivaren (Hasenfeld, 1992). Detta är en av anledningarna som gör 

det centralt för studiens författare som hanterar informationen att intervjupersonernas identitet 

inte ska kunna röjas. Rädslan för att röjas konfirmerade en av våra intervjupersoner då hen för 

säkerhets skull i intervjun frågade intervjuaren om hens ort kommer att presenteras i 

examensarbetet (Socialsekreterare 3). Vetenskapsrådet (2002) skriver att man i forskning ska 

ta hänsyn till individskyddskravet. Individskyddskravet delas upp i fyra olika huvudkrav vilka 

har legat till grund för hur vi har bearbetat den inkomna informationen. Samtliga deltagande i 

intervjuerna har blivit informerade om forskningens syfte och varför forskningen är viktig. 

Utöver detta så har de informerats om hur medverkan är frivillig och att de när som helst kan 

välja att inte besvara någon fråga eller avbryta intervjun helt. Intervjupersonerna har vi 

kontaktat vi våra nätverk. De har då muntligt blivit informerade om de forskningsetiska 

principerna som studien kommer att följa. För att säkerställa att ingen av intervjupersonerna har 

missat eller glömt denna information har de återigen innan intervjun påbörjats blivit 

informerade om dessa. På så sätt har samtyckeskravet uppfyllts (Vetenskapsrådet, 2002). För 

att se intervjuernas utformning se bilaga 1. 

  

Vetenskapsrådet (2002) skriver att uppgifter som studieförfattare tar in ska i högsta grad 

behandlas med sekretess, detta kallas för konfidentialitetskravet. När intervjupersonerna har 

samtyckt till att medverka i studien har de blivit informerade om konfidentialiteten. För att 

upprätthålla sekretess har vi vidtagit vissa åtgärder. Uppgifter som är av speciellt känslig 

karaktär, såsom personuppgifter och orten de arbetar på, har vi valt att göra otillgängliga för 

allmänheten då det inte påverkar resultatet. Endast författarna av denna studie har tillgång till 

denna information. Röstinspelningarna har spelat in med hjälp av telefoner och har bevarats 

sparade på telefonerna. Telefonerna har lösenord som enbart studieansvariga har tillgång till. 

Transkriberingen av intervjun har skett med hjälp av datorer. Efterhand som transkriberingar 

har färdigställts har de förts in på ett USB-minne som i sin tur varit inlåst i författarnas hem. 

Detta innebär att ljudfiler och transkriberingarna har slutligen funnits på USB-minnet och 

raderats från datorer samt mobiler. Om de intervjuade socialsekreterarna har nämnt kollegors 

namn har det skapats alias för att resultatet ska vara orört samtidigt som socialsekreterarna är 

skyddade. Sekretessen som råder har varit central för våra intervjupersoner och den har hållit 

så hög klass som möjligt (Vetenskapsrådet, 2002). Som det framkommer i intervjuguiden, se 

bilaga 1, har samtliga medverkande socialsekreterare blivit informerade om att den inkomna 
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informationen enbart ska användas i forskningssyfte. De har således blivit informerade om 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Sammanfattningsvis har samtliga medverkande socialsekreterare varit väl informerade om de 

etiska förhållningssätt som vi tagit hänsyn till, det vill säga, anonymitet, frivillighet, 

konfidentialitet samt integritet (Bryman, 2011).  
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6. Resultat 

I detta avsnitt kommer intervjupersonernas utsagor att presenteras. Deras upplevelser samt 

uppfattning av respektive organisation kommer att diskuteras. Vid presentation av 

intervjupersonerna kommer de att benämnas som socialsekreterare 1 – 6. Deras respektive ort 

kommer att för läsarna vara gömd för att inte riskera eller röja deras identitet. Tre teman 

kommer ligga till grund för presentationen av resultatet; Skillnader och likheter mellan 

socialarbetarnas organisationer, Chefen som ledare och Upplevelser av formellt kontra 

informellt ledarskap. Anledningen till att vi har valt dessa teman är för att först och främst förstå 

organisationen i dess helhet. Sedan måste vi förstå den formella ledaren, det vill säga chefen. 

Sist redovisar vi socialsekreterarnas upplevelser av formellt och informellt ledarskap.  

 

6.1 Skillnader och likheter mellan socialarbetarnas organisationer 

Någonting som har blivit allt mer tydligt under intervjuerna är de skillnader som 

socialsekreterarna upplever rent organisatoriskt och strukturellt. Intervjupersonerna har lyft 

fram olika egenskaper som respektive organisation har. Socialsekreterare 1 beskriver 

exempelvis att de har tillförordnade chefer i form av verksamhetsutvecklare och 

metodhandläggare som ska träda i chefens plats vid dennes frånvaro: 

 

”Vi har ju liksom en enhetschef som är den formella utsagda då chefen och sen 

har vi biträdande chefer som är tre stycken och då har ju också, de är också utsagda 

som chefer. Sen har vi en verksamhetsutvecklare också, metodhandläggare och 

den personen har ju också... Där tror jag att det kanske är mer informellt ledarskap 

men samtidigt lite halvt formellt ledarskap för att hon kan ju också gå in som chef 

och ta nästan där auktoriteten men ändå inte biträdande enhetschef.” 

(Socialsekreterare 1) 

 

 Medan Socialsekreterare 2 beskriver följande: 

 

“...vi har två seniorer i gruppen och man kan säga att de är som mentorer och 

liksom de har fått den här tjänsten för att de kan lite mer och har jobbat lite längre 

och har liksom mycket erfarenhet så då kan man vända sig till de och brukar oftast 

vara även som tillförordnad när cheferna inte finns på plats på grund av att de har 

den här titeln och de kan man vända sig till.” (Socialsekreterare 2) 

 

Vissa arbetsgrupper är större som socialsekreterare 2’s. De består också av många olikt 

utbildade individer, vilket liknar socialsekreterare 6 utsaga. Hen berättade om att arbetsgruppen 

består av både biståndshandläggare, boendehandläggare samt ekonomiska rådgivare. Vidare 

berättade socialsekreterare 6 att långt ifrån alla i arbetsgruppen har socionomutbildning.  

 

”Nej, alla har olika uppgifter. Socialsekreterarna är de, oftast de som har en 

socionomutbildning, medan bidragshandläggarna jobbar mer som ekonomer och 

det finns inget krav på att de ska ha socionomutbildning och det är de som sköter 
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den ekonomiska biten, typ betalar ut till klienterna, ja handlägger ansökningar om 

det redan finns en planering och om allting är klart liksom. Medan 

socialsekreterarna har mer den här rollen att de ska fixa en planering med 

klienterna, de ska följa upp och se att klienterna sköter sin planering och så 

vidare.” (Socialsekreterare 2) 

 

Vissa organisationer har fler ärende-dragningar än andra. Detta medför att kollegial hjälp är 

mer frekvent rent strukturalistiskt inom organisationen. Socialsekreterare 6 som har två ärende-

dragningar i veckan visar exempelvis på mer distans till chefen. Organisationen som 

Socialsekreterare 4 arbetar på har flera tillförordnade chefer om ordinarie chef inte är på plats, 

medan Socialsekreterare 6 inte har samma etablerade system på hens arbetsplats. Även 

socialsekreterare 5 visar på en viss distans till chefen. Bitvis för att chefen är relativt ny, men 

också för att det finns flera andra kollegor som är mer rutinerade. 

 

”Vi har ju lite olika forum för det dels så finns alltid det här korridorsnacket om 

man tar det med ens närmsta kollegor "hur skulle du ha gjort?" sen har vi 

ärendegrupper, det är helt enkelt där möts alla handläggare och för fram sitt ärende 

och tänker liksom att jag är osäker, det finns rättsfall som säger så här men det 

känns inte rätt, jaa så får man liksom vrida och vända på det tillsammans och 

ibland så sitter chefen med för att hon också ska höra vad som pågår. Vissa beslut 

är ju chefsbeslut, det är chefen som ska ta beslut i slutändan beslutet på om vi får 

bevilja eller avslå.” (Socialsekreterare 5) 

 

Samtidigt som många skillnader framkommer mellan respektive organisation förhåller de sig 

alla till den tvingande isomorfismen som Stern (1999) beskriver. Det vill säga att de 

institutionella omgivningarna tillsammans med de socialt skapade normerna har bidragit till att 

respektive organisation ser ut som den gör (Christensen m.fl., 2005). De normativa likheterna 

som Stern (1999) beskriver som den tredje isomorfismen ger oss också förståelse för varför 

många av socialsekreterarnas utsagor liknar varandra. Den normativa och den mimetiska 

isomorfismen uttrycker sig tydligare i socialsekreterarnas utsagor än vad den tvingande 

isomorfismen gör. Vilket är förståeligt då lagar och politiska beslut inte har diskuterats i 

intervjuerna. Många av de intervjuade socialsekreterarna har arbetat vid fler än en socialtjänst 

och ofta inom olika enheter inom samma organisation.  

 

6.2 Chefen som formell ledare 

I många av de intervjuer som har gjorts med socialsekreterare har positiva respektive negativa 

erfarenheter om chefers ledarskap diskuterats. Den formella ledare är i en position som har en 

tillskriven makt via ens position. Thylefors (2016) diskuterar hur chefers inflytande skapar ett 

indirekt ledarskap. Hur chefen sedan väljer att agera skiljer sig mellan socialsekreterarnas 

utsagor. 

 

”…det finns ett intresse om att höra vad andra och vad vi tycker och att chefen 

inte bara lägger ett svar på det hela utan man tar en runda ibland och hör vad alla 
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tycker och tänker och på så sätt kan man dela med sig sina åsikter. Det finns 

möjligheter till det.” (Socialsekreterare 1) 

 

Socialsekreterare 3 upplever att den formella ledaren i deras arbetsgrupp ofta lyssnar och tar till 

sig vad som sägs. De har en relativt öppen dialog på arbetsplatsen och det finns alltid möjlighet 

att uttrycka sina känslor och åsikter. Holosko (2009) skriver att samarbetsvillighet är en av de 

egenskaper som en ledare inom socialt arbete behöver. Till skillnad från socialsekreterare 3’s 

upplevelser av chefens formella ledarskap är socialsekreterare 2’s chef inte lika samarbetsvillig. 

Socialsekreterare 2 upplever snarare att chefen bemöter medarbetarna på ett bra sätt så länge de 

inte har en annan åsikt än chefens:  

 

“Jag tycker att man blir bemött på ett bra sätt, men ibland när man kanske har 

åsikter som ledaren inte alltid håller med om så kan det bli en diskussion...” 

(Socialsekreterare 2). 

 

De egenskaper som en chef behöver inom socialtjänsten är ännu relativt outforskat (Gustafsson 

& Kaze, 2018). Lawler (2005) menar på att ledarskapets förutsättningar baseras på vissa 

färdigheter. Något som många av socialsekreterarna har lyft är behovet av att bli hörd som 

anställd. 

 

”…hon är ju som sagt väldigt, väldigt mån om att man ska trivas på jobbet och 

tycker liksom ofta att vi ska hitta på saker tillsammans, går liksom på afterworks. 

På sommaren så brukar hon ha liksom en sommarlunch hemma hos henne och 

såna saker så att hon vill liksom att vi liksom ska ha bra sammanhållning i guppen, 

att man ska trivas och jag tycker också att hon när vi har liksom våra veckovisa 

möten när man drar ärenden så är det liksom att hon är så här, hon lyssnar och är 

lyhörd och hon har alltid svar och hon öppnar upp för diskussion när man liksom 

ska hjälpa varandra så att det känns inte så liksom hierarkisk på det sättet att hon 

är liksom så här överman som kan allt liksom och ingen annan når upp till hennes 

nivå utan hon är väldigt så här vad tycker ni? Vad tror ni blir bra? och såna saker 

så väldigt demokratisk ledare på så sätt.” (Socialsekreterare 4) 

 

Chefer som har en förmåga att kommunicera och förmedla förståelse uppfattas ofta som bättre 

ledare. Exempelvis upplever Socialsekreterare 5 att chefen på sin arbetsplats är mindre bra på 

att kommunicera med gruppen, dock är denna chef duktig på att lyssna och anpassa sig: 

 

”Jag tycker att det är jättebra, för att det finns också ödmjukhet i det att hon inte 

vet bara för att hon är chef utan hon är också ödmjuk för att hon har inte jobbat 

med det här området förut och vi... hon är chef men vi har väldigt mycket och 

komma med, vi kan vårt jobb, vi kan liksom lyfta de frågorna som är viktiga för 

oss och ge henne idéer och förslag på hur man ska styra verksamheten vidare.” 

(Socialsekreterare 5) 
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Socialsekreterarna upplever, precis som både Shanks (2016) och Gustafsson och Kaze (2018) 

beskriver, behovet av att öppet diskutera med medarbetarna och informera dem om de för- och 

nackdelar som chefskapet innebär är en egenskap som uppskattas av medarbetarna. Precis som 

Holosko (2009) skriver finns det en tydlig avsaknad av studier kring vad ledarskap i socialt 

arbete är. Vidare lyfter Holosko (2009) vilka egenskaper som efterfrågas hos ledare i socialt 

arbete. Ett exempel på det är att ledaren ska vara lösningsorienterad och lyhörd. Precis som 

Holosko (2009) så har Henning (2000) konstaterat att det är viktigt att ledare inom offentlig 

sektor är lyhörda. Dessa egenskaper som både Henning (2000) och Holosko (2009) tar upp 

återfinns i utsagorna från socialsekreterarna. Antingen beskrivs egenskaperna som att det är en 

avsaknad av dem eller att de faktiskt finns. Något som också tydligt framkommit i 

socialsekreterarnas utsagor är det faktum att chefer som aktivt arbetar med att förbättra 

arbetsmiljön ses som bättre ledare, vilket Tafvelin (2013) konfirmerat i sin studie. 

 

6.3 Upplevelser av formellt kontra informellt ledarskap  

Anledningen till att vi har valt att presentera Chefen som formell ledare och Upplevelser av 

formellt kontra informellt ledarskap i separata rubriker är för att belysa chefernas olika 

egenskaper i den ena och mer konkreta upplevelser i den andra. 

 

Hur socialsekreterarna upplever skillnader i det formella och informella ledarskapet skiljer sig 

i socialsekreterarnas utsagor. 

 

“...jag tror att i varje arbetsgrupp där jag har varit så finns de här informella 

ledarna mer eller mindre och det är oftast de som har det här inom sig för att de 

gärna vill leda och styra lite så och känna sig trygga i det, men som sagt det finns 

alltid olika nivåer på det hela.” (Socialsekreterare 3) 

 

Enligt Lister (1982, refererad i Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) återfinns olika roller 

inom arbetsgrupperna. Den formella ledarens roll är givetvis chefens. Det finns också formella 

ledare som inte är chefer i socialsekreterarnas arbetsgrupper. I många intervjuer har det kommit 

fram att chefen väljer ut en individ som ska agera chef vid dennes frånvaro. I vissa fall kan detta 

vara den informella ledaren, men så behöver inte vara fallet. Den formella ledarrollen som 

Lister (1982, refererad i Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008) beskriver, en ledare som via 

makt har tilldelats en roll, blir väldigt tydlig inom respektive organisation. Det är också den 

ledarskapet som samtliga socialsekreterare tydligt uppfattat. Det informella ledarskapet har 

enligt många av intervjupersonerna varit oklar. Vid en intervju berättade socialsekreterare 4 att 

hen tidigare inte tänkt på det informella ledarskapet, men vid intervjun skapades rum för 

socialsekreterarens tankar och hens upplevelser blev allt mer tydliga. 

 

De organisationer som lyfter fram det informella ledarskapet mer är ofta de som har mer distans 

till sina formella ledare i form av chefskap. Det vill säga att inom vissa organisationer är 

avsaknaden av en chef som ledare tydligare, samtidigt som vissa socialsekreterare upplever att 

chefen tar ett steg bak och låter gruppen vara mer självstyrande. Socialsekreterare 3 upplever 

till exempel att det saknas en tydlig gränsdragning om vem som är chef och vem som är 
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medarbetare. Chefen i Socialsekreterare 3’s arbetsgrupp tillåter att flera små informella ledare 

skapas inom gruppen, vilket inte alltid är uppskattat. Det finns alltså både positiva och negativa 

upplevelser av informellt och formellt ledarskap. 

 

”Jag tycker att det är i vårt fall så har det varit väldigt positivt ändå. Jag kan förstå 

att det kan bli väldigt negativt om det blir liksom för stor makt eller att ledaren är 

negativ att den liksom drar tvärtemot verksamheten eller att den, eller att det 

skulle finnas spänningar inom arbetslaget eller vad jag ska kalla det för, att man 

drar emot vissa grupper istället men jag har inte upplevt det.” (Socialsekreterare 

5) 

  

Upplevelserna av det formella och informella ledarskapet framkommer som minst sagt 

ambivalent hos många av socialsekreterarna. Exempelvis så sa socialsekreterare 3: 

  

“...jag tycker det är jättebra att en chef är involverad i arbetsgruppen och så, men 

det blir lite för mycket när medarbetarna hörs mer än chefen. Ibland tror jag ändå 

det är viktigt att man, att man liksom visar och markerar rollerna, att det är skillnad 

på chef och medarbetarna. Jag tycker ändå att det är viktigt att ha det i åtanke, 

men jag tycker ändå att alltså ju mer chefen är involverad i arbetsgruppen och 

insatt och så, så är det bättre men hon ska ändå, alltså, de här gränserna mellan 

chef och medarbetare ska inte suddas ut för att det känns som att, det kan kännas 

som att det finns flera små chefer i arbetsgruppen och det, det gillar jag inte.” 

(Socialsekreterare 3) 

  

Socialsekreterare 3 upplevde samtidigt följande: 

  

“...det är positivt på så sätt att när hon, chefen, inte är på plats att man har någon 

kanske som är mer ledande och liksom kan ta lite större ansvar än andra anställda. 

Så det kan kännas rätt skönt för vissa liksom att känna att man har en sådan ledare 

och få stöd, men jag tror också att det kan vara en nackdel för att jag vill liksom 

inte känna att en anställd är chef över mig när jag vet att jag har en chef och tyvärr 

så gör man det ibland...” (Socialsekreterare 3) 

  

Inte bara socialsekreterare 3 har ambivalenta upplevelser av det informella samt formella 

ledarskapet. Socialsekreterare 6 ansåg att det fanns både för och nackdelar med det formella 

respektive informella ledarskapet. Shanks (2016) har lyft chefers arbetsbörda som en av 

nackdelarna med att vara chef inom socialt arbete. Detta var något som även Socialsekreterare 

6 ansåg vara fallet. Hen upplevde att chefens ledarskap påverkades mycket beroende på vad 

chefen hade att göra. Vidare beskrev Socialsekreterare 6 att arbetsbördan vanligtvis medför att 

chefen inte är på arbetsplatsen, vilket skapat utrymme för en informell ledare. Socialsekreterare 

6 benämner också vikten av att alla grupper behöver en ledare. Shanks (2016) skriver också om 

hur chefer i större utsträckning behöver hantera situationer som uppstår akut. Detta skapar en 

viss frånvaro som är tydlig i socialsekreterarnas utsagor. Vissa chefer är dock mer benägna att 

öppet diskutera deras arbetsbörda vilket enligt Lawler (2005) uppmärksammat som en viktig 
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egenskap hos ledare inom socialt arbete. En annan egenskap som Lawler (2005) har diskuterat 

är ledarnas förmåga att kommunicera. Det anses vara viktigt att man som chef och ledare inom 

socialt arbete ska kommunicera, vilket de intervjuade socialsekreterarna också anser. 

 

”Nej det kan jag tycka att hon inte är för att hon försöker ofta vara eller är väldigt 

diplomatisk så då kan man nästan hamna i samma fråga som "vad menade hon 

nu?". Hon är väldigt tydlig i vissa frågar, ibland så kommer det här diplomatiska 

överslätande fram och då är hon inte lika tydlig.” (Socialsekreterare 5) 

 

Denna otydlighet leder till att socialsekreterarna måste ställa följdfrågor för att få fram de svar 

som de behöver. 

 

”Ja man får ställa följdfrågor och försöka liksom... eh... försöka få henne att vara 

tydlig med vad hon menar med det. Vårt jobb kan verka väldigt oroligt.” 

(Socialsekreterare 5) 

 

Enligt den strukturellt funktionalistiska rollteorin skapas roller i sociala sammanhang i mötet 

mellan människor (Payne, 2008). Svedberg (2016) beskriver händelsen då individer delas in i 

grupper och hur det förekommer individerna klassificerar varandra och antar olika roller i 

gruppen. På ett sådant sätt syns det hur det informella ledarskapet skapas i socialsekreterarnas 

arbetsgrupper. En av rollerna som individerna har möjlighet att anta är den informella 

ledarrollen. Svedberg (2016) beskriver de förväntningar som skapas på respektive roll. 

  

“Jag tycker det är jättebra att en chef är involverad i arbetsgruppen och så men 

det blir lite för mycket när medarbetarna hörs mer än chefen. Ibland tror jag ändå 

det är viktigt att man, att man liksom visar och markerar rollerna, att det är skillnad 

på chef och medarbetarna... ju mer chefen är involverad i arbetsgruppen och insatt 

och så, så är det bättre men hon ska ändå, alltså, de här gränserna mellan chef och 

medarbetare ska inte suddas ut för att det känns som att, det kan kännas som att 

det finns flera små chefer i arbetsgruppen och det, det gillar jag inte.” 

(Socialsekreterare 3) 

  

Sett till Socialsekreterarnas ambivalenta upplevelser av ledarskap inom socialtjänsten, finns det 

tvivel kring respektive rolls funktion. Broberg (2013) skriver om den förvärvade rollen, vilket 

i detta fall kan diskuteras som chefsrollen, samtidigt som den informella rollen snarare blir en 

social roll. Denna sociala och informella roll liknar mycket den coachande ledaren som Stoker 

(2008) skriver om i relation till självstyrande grupper. En mer närvarande ledare som hjälper 

medarbetarna (Stoker, 2008). Det Stoker (2008) beskriver stämmer väldigt bra överens med 

socialsekreterare 6’s upplevelse av informellt kontra formellt ledarskap. Socialsekreterare 6 

upplever att den informella ledare på sin arbetsplats är betydligt mer närvarande än chefen, 

vilket liknar det som Socialsekreterare 4 har upplevt. Hens chef har tillåtit den informella chefen 

att ta mer plats, men samtidigt bibehålla den respekt och det ansvar som chefen som ledare har. 

Det finns en förförståelse hos socialsekreterarna att deras chefer har mycket att göra. Detta har 

som tidigare nämnt bekräftats av Shanks (2016). Socialsekreterare 1 och 5 upplever att den 
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formella ledaren hjälper till bäst hen kan, samtidigt som Socialsekreterare 1 och 5 är mer 

benägna att vända sig till sina kollegor. Det förekommer ofta i intervjuerna att 

Socialsekreterarna i många fall söker stöd av varandra. 

  

Socialsekreterare 4 berättade till exempel om hur en medarbetare agerar som informell ledare. 

Denna informella ledaren har haft chanser att bli den formella ledaren, men avböjt. Detta 

fenomen är något som tidigare forskning också har bevisat förekomma: “Genom 

forskningsarbetet har vi mött ett antal chefspar som söker vägar för att formalisera sina 

informella samledarskap eller hierarkiskt likställa sina medledarskap.” (Döös m.fl., 2005, s. 

61). Med andra ord är det inte ovanligt att de informella ledarna faktiskt blir formella ledare i 

framtiden, eller i alla fall som i Socialsekreterare 4’s utsaga, blir tillfrågad om att bli det. 

  

Sammanfattningsvis upplever Socialsekreterarna 1-6 formellt och informellt ledarskap som 

både positivt och negativt. Det finns fördelar såsom att medarbetare har möjligheten att vända 

sig till någon annan än den formella ledaren då denna inte är på plats. Det skapar enligt 

majoriteten av socialsekreterarna ytterligare en trygghet på arbetsplatsen. Det negativa som 

socialsekreterarna upplever kan bland annat vara såsom Socialsekreterare 1 beskriver:  

 

“...om man själv har valt att vara den informella ledaren kan det också vara till en 

nackdel att man kanske försöker ta annan roll som andra i gruppen inte har 

accepterat och det kan skapa konflikter i gruppen då till exempel.” 

(Socialsekreterare 1) 

 

Även Socialsekreterare 3 uppmärksammar liknande fenomen. Socialsekreterare 3 berättade om 

hur informellt ledarskap kan vara bra så länge medarbetarna inte känner sig under den 

informella ledaren i hierarkin. Slutligen har ledarskapet precis som både Thylefors (2016) och 

Socialsekreterare 3 beskriver, olika nivåer av inflytande. Detta påverkar hur mycket både den 

formella och informella ledaren kan påverka en arbetsgrupp. Socialsekreterarna upplever att 

både för- och nackdelar förekommer med det informella och formella ledarskapet. 

 

6.4 Sammanfattning av resultat 

Socialsekreterarna arbetar inom liknande organisationer och har således ofta liknande 

upplevelser och erfarenheter gällande ämnet. Samtliga socialsekreterare menar att det finns 

formellt och informellt ledarskap inom deras organisationer. Vissa socialsekreterare anser att 

det informella ledarskapet uttrycker sig mer beroende på vilken organisation man är inom. Det 

vill säga att vissa socialsekreterare upplever tydligare formellt ledarskap, vissa upplever 

tydligare informellt ledarskap och vissa känner en större avsaknad av ledarskap generellt inom 

organisationerna. Det råder ambivalenta upplevelser av formellt kontra informellt ledarskap. 

Samtliga socialsekreterare har lyft både för- och nackdelar med informellt och formellt 

ledarskap. De har alla upplevt denna ledarskapsform som positiv och negativ. I vilken kontext 

som den informella ledaren finns är det som spelar störst roll för socialsekreterarna. 
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Tidigare forskning visar att det krävs mer forskning som berör ledarskap inom socialt arbete. 

Utöver forsknings så behövs det inkorporeras mer ledarskapsfokuserade kurser inom 

utbildningen för att främja det sociala arbetets utveckling. Det har visat sig vara viktigt att öppet 

diskutera vad det innebär på arbetsplatsen att vara chef och att kommunicera med medarbetarna 

vilka arbetsuppgifter som cheferna hanterar.  
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7. Analys och slutdiskussion 

I det här avslutande avsnittet förs diskussioner som är baserade på den tidigare forskningen 

samt den framställda empirin som legat till grund för denna studie. För att tolka empirin har de 

teoretiska utgångspunkterna använts som redskap i diskussionen. Det som presenteras nedanför 

i detta avsnitt är författarnas tolkningar i relation till empiri och tidigare forskning. 

  

Studiens författare har haft en förförståelse samt egna erfarenheter av att arbeta vid 

socialtjänstens kontor. Den medvetenhet som författarna har haft, har både bidragit till djupare 

förståelse, men också riskerat att partiskhet har förekommit. Studiens syfte har legat till fokus 

för det genomförda arbete och socialsekreterarnas upplevelser har varit centrala i denna studie. 

Tidigare forskning har synliggjort den bristvara ledarskapsstudier inom offentlig sektor faktiskt 

är (Henning, 2000). När det kommer till ledarskap i offentlig sektor har författarna arbetat 

utifrån ett begreppsligt odefinierat ämne. Precis som Lawler (2005) har uppmärksammat finns 

det ingen faktisk förklaring av ordet ledarskap när det kommer till socialt arbete. Detta fenomen 

har visat sig väldigt tydligt i socialsekreterarnas utsagor. Det visade sig till och med vara svårt 

för socialsekreterarna att definiera ledarskapet som de upplever på arbetsplatsen. 

Nyinstitutionell organisationsteori har varit ett bra hjälpmedel då författarna har behövt 

uppmärksamma organisationerna i dess helhet i relation till samhällets och politikens påverkan 

(Stern, 1999). Rollteorin har sedan använts för att på djupare nivå förstå och tolka 

socialsekreterarnas utsagor. Kunskapen som studien har tagit fram skapar goda förutsättningar 

för att forska vidare kring ledarskap i offentlig sektor. 

  

Rent organisationsteoretiskt har nyinstitutionell organisationsteori bidragit till att skapa 

förståelse för hur socialsekreterarnas organisationer ser ut i praktiken. Deras utsagor har 

bekräftat att socialsekreterare påverkas på ett eller annat sätt av de tre isomorfismerna. Sterns 

(1999) tre beskrivningar av isomorfismer visar tydligt på hur organisationen påverkas av olika 

variabler. Det blir tydligt hur den normativa isomorfismen blir en förklaring av varför många 

likheter i upplevelserna har presenterats. Samtliga socialsekreterare arbetar i dessa 

institutionella omgivningarna som påverkas av kulturellt och socialt skapade normerna externt 

från samhällets sida (Christensen m.fl., 2005). Detta ser man tydligt i socialsekreterarnas 

utsagor. Samtidigt som den tvingande isomorfismen som Stern (1999) skriver om visar på de 

variabler som ligger utanför socialsekreterarnas händer. Även den mimetiska isomorfismen 

beskriver likheter som finns organisationerna emellan (ibid). Den mimetiska isomorfismen talar 

i många fall mer för New Public Management, men är även applicerbart socialtjänstkontor 

emellan. Dessa isomorfismer uttrycker sig inom samtliga organisationer. Ser man till den 

handlingsfrihet som nyinstitutionella organisationer präglas av samt hur de sociala och 

kulturella kraven begränsar organisationerna, är det svårt att argumentera mot användningen av 

just den nyinstitutionella organisationsteorin (Johansson, 2007). Socialsekreterarnas 

organisationer är inte helt identiska, även om de förhåller sig till samma isomorfismer kan det 

finnas olikheter inom liknande organisationer (Stern, 1999). En del av de berörda 

organisationerna har exempelvis fler ärende-dragningar än de andra, vilket många 

socialsekreterare diskuterat i deras utsagor. Detta kan vara ett tecken på den mimetiska 

isomorfismen, men även ett bevis på att institutionella organisationer aldrig kan ses som 
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identiska. Olika normer, regler och ideal skapar unika arbetsplatser. Sammanfattningsvis har de 

organisationsteoretiska utgångspunkterna skapat en tydlig ram för hur organisationerna i sig 

arbetar. De har på makronivå givit insikt på hur de mänskliga ramarna skapar förutsättningarna 

inom respektive organisation. 

 

Ledarskap tas ofta förgivet. Oberoende på arbetsplats finns där ledare. Det kan vara i form av 

en formell ledare som har rollen på grund av hierarkiska strukturer inom organisationen eller 

kan det vara informella ledare som har skapats inom grupperna. De formella ledarna kommer 

ibland att formaliseras, eller kan organisationerna försöka att formalisera dem (Shanks, 2016). 

Även i dessa självstyrande grupper är grupperna i stort behov utav en ledare (Barry, 1991). Det 

ser vi även i socialsekreterarnas utsagor. De lyfter ofta behovet av att ha en trygghet på 

arbetsplatsen. Den informella ledaren har ofta en betryggande karaktär. Det går lite hand i hand 

med den coachande rollen som Stoker (2008) beskriver. Trots att man tar ledarskap förgivet har 

samtliga socialsekreterare uttryckt ett stort behov av just ledarskap. Socialsekreterarna i dessa 

självstyrandegrupperna behöver ledare. Om ledarskapet kommer från en formell ledare, som 

till exempel en chef, eller från en informell ledare spelar inte så stor roll. Ett exempel på det här 

är Socialsekreterare 5’s upplevelser av informellt och formellt ledarskap. Hen beskriver hur 

chefen fungerar bra på grund av att den informella ledaren kompletterar det formella 

ledarskapet. Samtidigt som hen uppskattar det informella ledarskapet önskas det att den 

formella ledaren hade tagit större ansvar för gruppen. Sådana här liknande fall kan utläsas i 

socialsekreterarnas utsagor. Att man vill ha det bästa av båda världar är normalt, men det medför 

en ambivalens som socialsekreterarna uttrycker. I en utopi fungerar de båda ledarna som 

perfekta komplement till varandra, men i verkligheten är det inte så. Som majoriteten av 

socialsekreterarna beskrivit finns där positiva respektive negativa aspekter av detta två delade 

ledarskap. Vid kluvenheten uppkommer ambivalenta känslor. 

 

Genom socialsekreterarnas utsagor beskrivs den informella ledaren ofta som en individ som har 

mycket erfarenhet samt har en stark personlighet. Rollteorin berättade om hur roller kommer 

och går, vilket studiens författare har tyckts uppleva i vissa av utsagorna (Svedberg, 2016). Det 

är inte alltid samma informella ledare, rollen kan förändras och vem som antar den är aldrig 

definitivt. Som Goffman (2009) säger har alla människor ett val och kan påverka vilken 

information som förmedlas. De socialsekreterare som tar sig an denna informella ledarskapsroll 

måste efterleva vissa krav som närmiljön ställer (Svedberg, 2016). De som är informella ledare 

tenderar att bli formella ledare (Shanks, 2016). Med andra ord har de rollteoretiska 

utgångspunkterna även bekräftats genom studien. Om man antar en ledarroll är det i sig 

naturligt att man kan gå från en informell ledarroll till en formell ledarroll. Detta stämmer också 

bra överens med det som det Döös m.fl., (2005) har skrivit gällande de chefer som väljer att 

formalisera deras informella ledare. 

  

En del socialsekreterare upplever att de sällan vänder sig till sin/sina chefer för att få hjälp. 

Detta beror på att kollegial hjälp frekvent förekommer. Den kollegiala hjälpen är en nyckel till 

organisationens framgång (Tafvelin et al, 2014). Allt kan dock inte lösas med hjälp av ens 

kollegor. Socialsekreterarna menar att det finns en del beslut som är på chefsnivå, vilket innebär 

att det enbart är chefen som har mandaten att fatta ett sådant beslut. De berättade också att 
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medarbetarna brukar oftast hjälpa varandra genom att först diskutera sina svåra ärenden 

tillsammans och därefter presenteras idéen om hur ärendet ska lösas till chefen. Bland annat 

Shanks (2016) har bevisat att chefer inom socialt arbete har större arbetsområde. Det cheferna 

arbetar med och måste hantera varje dag är ofta inte märkbart för medarbetarna. Om chefen inte 

är så närvarande eller att medarbetarna känner sig som bördor är det bara naturligt att man söker 

sig till andra forum för att få den hjälp man behöver. I vissa av socialsekreterarnas utsagor så 

framkommer det att om chefen kommunicerar väl och berättade att hen har mycket att göra 

eller att hen ska iväg på möten hela dagen skapar det en förståelse hos medarbetarna. Mycket 

tidigare forskning har ju bevisat behovet av att lyfta för- och nackdelarna som kommer med 

chefskapet (Lawler, 2005). Att ambivanelns förekommer när osäkerhet råder är självklart. Vet 

socialsekreterarna inte var de ska vända sig så kommer olika känslor att skapas. Att de känner 

trygghet i den ledaren som är närvarande talar för sig självt. Därför är ofta en informell ledare 

sedd som positiv. Dock vill många socialsekreterare ha mer närhet till den formella ledaren, 

samtidigt som de vet att denna ofta har andra arbetsuppgifter som gör att hen inte kan vara på 

plats. 

  

I socialsekreterarnas utsagor kan man se att formellt och informellt ledarskap finns på samtliga 

arbetsplatser. Några socialsekreterare upplever de mer än andra, några socialsekreterare anser 

det vara övervägande positivt och vissa är mer ambivalenta än andra. Enligt vår empiri har de 

flesta socialsekreterarna inte ens spekulerat över de informella ledarna som finns i 

arbetsgruppen. Dock har dessa socialsekreterare i större grad under intervjuernas gång 

uppmärksammat det informella ledarskapet. De har sedan berättat om deras faktiska upplevelser 

under intervjuerna. Det har i samtliga utsagor visat sig finnas skillnader liknande det som 

Holmberg och Henning (2003) diskuterat i relation till ledarskap och chefskap. Chefen behöver 

nödvändigtvis inte vara ledaren för gruppen (ibid). I vissa utsagor anses det snarare att den 

informella ledaren är den som är den faktiska ledaren. Vid bearbetning av empirin har det 

framkommit en tydlig ambivalens av det formella och informella ledarskapet. Som anställd är 

det en trygghet att ha en informell ledare som finns på plats när den formella ledaren/chefen 

inte är där. Samtidigt som socialsekreterarna upplever positivitet med informella ledare så vill 

de inte att den informella ledaren ska anse sig själv vara chef över medarbetarna. Här har vi 

funnit tydliga skillnader mellan ledarskap och chefskap. Socialsekreterarna har gärna en ledare 

som är av coachande karaktär, men så fort denna ledare, som är en medarbetare och har 

likvärdig anställning, försöker styra över medarbetarna så uppstår konflikt. Socialsekreterare 

3’s utsaga förklarar detta fenomen väldigt bra. Hen beskriver hur det finns olika nivåer av 

informellt ledarskap och hur hen anser det informella ledarskapet är bra med vissa restriktioner. 

Hens beskrivelser av nivåer av det informella ledarskapet synliggör hur behovet av en informell 

ledare behövs, samtidigt som man inte vill att den informella ledaren ska anses som högre upp 

i organisationens hierarki.  

 

Sammanfattningsvis upplever socialsekreterare en ambivalens när det kommer till informellt 

och formellt ledarskap. Det beror mycket på arbetsplatsen i sin helhet. Det finns situationer där 

det enbart anses vara positivt. Holmberg och Henning (2003) beskriver hur den informella 

ledaren är likställd en medarbetare. Några socialsekreterare upplever att skapandet av den 

informella ledaren, som inte har någon bestämd hierarkisk rang, kan skapa konflikter då hen 
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anser sig stå över medarbetarna. När det gäller dessa självstyrande grupper är en coachande 

ledare som Stoker (2008) beskriver väldigt bra att ha som komplement till den strukturella 

ledaren. De socialsekreterare som har berättat vägande positiva upplevelser har gett 

beskrivningar av en coachande ledare. Den coachande ledare tar inte beslut åt medarbetarna. 

Den fungerar istället som ett komplement till det formella ledarskapet (Stoker, 2008). I dessa 

situationer är det informella ledarskapet positivt. 

   

Gällande socialsekreterarnas upplevelser av informellt och formellt ledarskap inom 

socialtjänsten går det inte att säga något definitivt. Det enda definitiva som kan konstateras är 

att det råder en ambivalens hos socialsekreterarna. Det finns tydliga exempel på situationer där 

det informella ledarskapet uppfattas som väldigt bra, samtidigt som några socialsekreterare 

benämner det som negativt och att det påverkar chefens ledarskap negativt. Vi som författare 

av denna studie, som har fått ta del av samtliga utsagor, uppfattar det informella ledarskapet 

som positivt med restriktioner. Denna ambivalens uttrycker sig mer hos vissa socialsekreterare 

än andra, men i samtliga intervjuer så återfinns dessa blandade känslor. Slutligen anser studiens 

författare att den brist på ledarskapsstudier inom offentlig sektor som Henning (2000) belyst är 

på väg att minska. Många artiklar har bevisat två huvudsakliga faktorer som behövs på fältet. 

Chefer ska kommunicera med sina medarbetare samt att de måste diskutera för- och nackdelar 

med chefskapet (Gustafsson & Kaze, 2018). Avslutningsvis måste forskningen utvecklas 

avseende ledarskap inom socialt arbete och de måste även utökas inom socionomutbildningarna 

precis som Lawler (2005) har konstaterat.  
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8. Metoddiskussion 

I kapitlet metoddiskussion har författarna av denna studie reflekterat över den valda metoden 

samt varför studiens författare valt denna metod. Författarma har diskuterat de för- och 

nackdelar som finns vid användning av den konventionella kvalitativa innehållsanalysen. 

Vidare har författarna reflekterat över hur mängden av intervjudeltagare kan ha påverkat 

studien. 

  

Något som studiens författare ständigt haft i åtanke under forskningsprocessen är den 

förförståelse som författarna har. Studien är induktiv, vilket betyder att författarnas teorier inte 

ska ligga till grund för studien (Molander, 2003). Som tidigare nämnt i metoddelen har samtliga 

av studiens författare försökt att representera tomma blad för att inte påverka arbetet och dess 

resultat. Det vill säga att författarnas förförståelse avseende ledarskap inom socialtjänsten har 

inte påverkat resultatet. En förförståelse som fanns inför arbetet är den brist av tid som 

socialsekreterarna har och medvetenheten om detta effektiviserades intervjuerna samtidigt som 

all information för att besvara syfte samt frågeställningar inhämtats. En annan förförståelse är 

att det råder skillnader när det gäller ledarskapet beroende på vilken organisation man är inom. 

Även inom samma organisation skiljer sig ledarskapet ibland som natt och dag, men det finns 

en gemensam nämnare när det gäller socialtjänsten, det finns formellt och informellt ledarskap. 

På vissa platser mer och på andra mindre. Denna kunskap skapade och formade studien syfte 

samt frågeställningar. Som ovan nämnt har studiens författare försökt att dämpa denna 

förförståelse under intervjuerna då socialsekreterarna har berättat om deras upplevelser och 

erfarenheter. En av fördelarna med den valda metoden, den konventionell kvalitativa 

innehållsanalysen, är att bearbetningen av det insamlade materialet förenklas. Bland annat har 

kodningen samt kategoriseringen underlättats med hjälp av denna metod. Intervjudeltagarna är 

alla socialsekreterare som varje dag stöter på någon form av ledarskap. Mer specifikt så stöter 

samtliga socialsekreterare på formellt och informellt ledarskap på respektive arbetsplatser, dock 

skiljer sig deras upplevelser av detta ledarskap vilket vi har försökt redovisa i denna studie. 

  

Genom de semi-strukturerade intervjuerna fick socialsekreterarna en tid och plats för att fritt 

berätta om deras upplevelser och erfarenheter. Socialsekreterarnas unika upplevelser kunde 

framhävas i kodningsprocessen och i deras berättelser har många likheter framträtt, men också 

en del olikheter. Det finns både för- och nackdelar med denna studie. Författarna har använt sig 

av den konventionella kvalitativa innehållsanalysen. Vid användning av en sådan analysmetod 

så gör författarna tolkningar utifrån det material som samlats in. Detta kan både anses vara 

positivt och negativt. Det positiva är författarna ges möjlighet att tolka den empiri som samlas 

in, vilket i sin tur skapar studiens slutsats. Det negativa med att använda sig av den här 

analysmetoden är den bias och de mänskliga feltolkningar som riskerar att följa med dessa 

tolkningar. Författarna har i denna studie försökt i sina empirinära tolkningar vara så när de 

faktiska orden som har sagt. Denna bearbetningsprocess är väsentlig för att studiens författare 

ska kunna tolka det insamlade materialet (Olsson & Sörensen, 2007). För att sedan 

säkerställandet att tolkningarna är så nära verkligheten som möjligt har meningsbärande enheter 

noggrant blivit utvalda följt av koder och kategorier som representerar det som 

socialsekreterarna har berättat i deras intervjuer. I bilaga 1 återfinns de frågor som har legat till 



 - 32 -  
 

grund för intervjuerna. Uppföljande frågor har använts för att de intervjuade socialsekreterarna 

har benämnt något för studien viktigt. Uppföljningsfrågorna har varit av en sådan karaktär som 

finns i bilaga 1. 

  

Studiens författare hade avsikten att intervju åtta socialsekreterare och reflektioner kring hur 

slutsatsen kunde ha påverkats av att ha fler intervjupersoner har förekommit hos författarna. 

Det har under studiens gång visat sig att socialsekreterare inte har mycket tid, vilket har 

påverkat både längden av intervjuerna, men också antal intervjudeltagare. Författarna hade 

redan en förförståelse av detta och förväntade sig att någon eller några av intervjupersonerna 

skulle avböja förr eller senare. Slutligen kan det konstateras att studiens syfte har besvarats väl 

genom analys av empiri samt tidigare forskning. Inhämtning av information samt analys har 

skett i enighet med Brymans (2011) alla lärdomar. 

 

Vad gäller studiens helhet samt validiteten som Bryman (2011) beskrivit så har författarna till 

denna studie kritiskt granskat innehållet i enighet med Kvale och Brinkmans (2014) 

redogörelse. De har genom hanteringen av insamlat material samt redovisningen skapat en 

rättvis bild av det upplevda ledarskapet. Vid tankarna kring studiens reliabilitet som Kvale och 

Brinkman (2014) redovisat har författarna diskuterat deras egna tolkningars påverkan 

(Molander, 2003). Mer specifikt så kan resultat skilja sig lite mellan studierna om samma studie 

skulle göras igen. De hermeneutiska tolkningarna kan skapa skillnader, men det bör bli snarlika 

resultat. Att reliabiliteten är hög talar också för att generaliserbarheten ökar. Det finns tydliga 

samband hos intervjupersonerna vilket förespråkar att man kan generalisera resultatet 

(Backman, 2008). Vår studie går bitvis att generalisera. Den går att generalisera till liknande 

arbetsgrupper, men små skillnader kan förekomma. 
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9. Slutsatser 

Under detta avslutande avsnitt kommer de mest väsentliga slutsatserna att presenteras med 

utgångspunkt i samtliga delar av det inhämtade materialet. 

 

Det material som författarna till denna studie har inhämtat visar på att socialsekreterarna har 

ambivalenta upplevelser av informellt och formellt ledarskap. Enligt det insamlade materialet 

visas det att upplevelserna är situationsbundna. I vissa av fallen anses det informella ledarskapet 

vara fantastiskt, medan i andra fall anses det informella ledarskapet inskränka på det formella 

ledarskapet. Det finns olika nivåer av informellt ledarskap. När det formella ledarskapet är 

hälsosamt kompletterar den informella ledaren den formella ledaren. Enligt empirin vill 

socialsekreterarna inte att en medarbetare utan tillskriven titel, Det vill säga en informell ledare, 

ska agera chef som den formella ledaren. I de situationer där den informella ledaren inte längre 

anses vara en medarbetare, utan istället anses vara av mer styrande karaktär, kan konflikt 

uppstå. Den informella ledarens karaktär bör vara av en coachande art. Vid fall där det 

informella ledarskapet har varit mindre synligt har chefen oftast varit en ledare som ger 

arbetsgruppen trygghet.  

 

Sammanfattningsvis har samtliga socialsekreterare uppmärksammat behovet av ledarskap i 

deras arbetsgrupper. De behöver en formell ledare som kan styra organisationen mot ett 

gemensamt mål. Att ytterligare ledare skapas, i form av det informella ledarskapet, kan fungera 

som ett substitut till det formella ledarskapet. I vissa fall kan det finnas ett behov ett styrande 

ledarskap som den formella ledaren kan bidra med. I andra fall behövs en informell ledare som 

kan pusha gruppen och dess medarbetare. Empirin har visat att socialsekreterarna har 

ambivalenta upplevelser av formellt och informellt ledarskap. Det finns en situationsbundenhet 

som socialsekreterarnas utsagor har bevisat. För att det informella ledarskapet ska vara positivt 

bör den informella och den formella ledaren komplettera varandra. Det negativa uppstår när 

den informella ledaren anser sig själv stå över medarbetarna. Det krävs också vidare forskning 

som berör ledarskap i socialt arbete. Organisationerna kan alltid utvecklas och i många fall 

behöver de utvecklas. Det behövs bland annat utökade ledarskapsutbildningar på universitetet, 

men framför allt krävs det att de formella ledarna har en hälsosam dialog med sina medarbetare. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Frågeformulär 

• Information inför mötet: Informera intervjupersonerna om vad informellt och formellt 

ledarskap innebär. 

• Berätta om vårt syfte. 

• Informera om sekretess, anonymitet, användning av informationen samt att intervjun 

kan avbrytas när intervjupersonen behagar det. 

 

Organisation 

• Hur länge har du arbetat inom organisationen? 

• Hur ser er arbetsgrupp ut och hur många består den av?  

• Känner du dig trygg i att be chefen om hjälp? 

• Känner du dig bekväm i att dela med dig av dina åsikter med chefen? 

• Berätta om hur ni i grupp bemöts av er ledare på arbetsplatsen? 

 

Ledarskap 

• Vill du med dina egna ord och beskriva hur ledarskapet ser ut inom er organisation?  

• Vem anser du vara ledaren i er arbetsgrupp? 

• Hur arbetar chefen på din arbetsplats för att skapa en bra miljö i gruppen? 

• Hur tror du att er arbetsbörda påverkar ledarskapet? 

• Får ni den hjälp ni behöver av er chef? 

• Ser du chefen som en strikt och bestämd ledare eller mer som en demokratisk ledare 

som är öppen för förslag?  

• Om du känner dig upprörd över något på jobbet, söker du stöd hos kollegor eller chefen?  

• Om du ska ta ett svårt beslut eller behöver hjälp med ett ärende, hur går du tillväga för 

att lösa problemet?  

• Upplever du att din chef är tydlig med kommunikationen till gruppen?  

 

Upplevelser av formellt kontra informellt ledarskap? 

• När chefen inte är på plats, finns det då någon indirekt ledare eller har ni någon tilldelad 

ledare? 

• Om du upplever att det finns en informell ledare i gruppen, tycker du i så fall att det är 

positivt eller negativt? 

• Om du behöver hjälp av chefen men ser att han eller hon är upptagen eller inte är 

tillgänglig, väntar du tills chefen blir tillgänglig eller vänder du dig till någon annan för 

att få hjälp?  

 

Uppföljningsfråga för att säkerställa om intervjupersonen lyfter fram något som särskilt 

viktigt 

• Exempel 1: Menar du att det existerar formellt och informellt ledarskap i din 

organisation? 

• Exempel 2: Jag uppfattar ditt svar som att du upplevt informellt och formellt ledarskap. 

Har jag uppfattat dig rätt? 

• Exempel 3: Kan du berätta mer om dina upplevelser av formellt och informellt 

ledarskap? 

• Exempel 4: Om det råder tveksamhet, vart vänder du dig då? 
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Bilaga 2 

Kodningsschema 

 
Meningsbärande enheter Kod Kategori Latent tema 

… socialsekreterarna är uppdelade i två 

grupper kan man säga så varje grupp, grupp ett 

har en enhetschef och grupp två har en annan 

så de här två cheferna har liksom varsin 

grupp… 

Arbetsgrupp Organisation  

Jag tycker att man blir bemött på ett bra sätt, 

men ibland när man kanske har åsikter som 

ledaren inte alltid håller med om så kan det bli 

en diskussion, speciellt kan jag tycka att den 

ena biträdande har lite lättare för att ta emot 

liksom ens åsikter eller bemöta en på ett bättre 

sätt än vad den andra gör. 

Bemötande Arbetsmiljö  

Ibland tror jag ändå det är viktigt att man, att 

man liksom visar och markerar rollerna, att det 

är skillnad på chef och medarbetarna. 

Chefskap Formella ledare  

…jag tror att i varje smågrupp så finns det 

säkert informella ledare, alltså som har den 

karaktären… 

Roller Informella 

ledare 
Upplevelser av 

formellt kontra 

informellt 

ledarskap. 
På ett sätt det finns för och nackdelar med det 

tänker jag. En informell ledare kan ju vara bra 

utifrån att när chefen inte finns på plats att man 

kan vända sig till den personen som man vet 

besitter på den kunskapen men sen är det om 

man själv har valt att vara den informella 

ledaren kan det också vara till en nackdel att 

man kanske försöker ta annan roll som andra i 

gruppen inte har accepterat och det kan skapa 

konflikter i gruppen då till exempel. 

Upplevelser Erfarenheter  

Vi brukar ha ärendedragningar en gång i 

veckan, så många gånger om jag har ett svårt 

ärende som jag behöver liksom få hjälp med i 

hur jag ska går tillväga så brukar jag ta upp det 

under våra ärendedragningar… 

Hjälp Forum  

nej jag ser faktiskt vår nuvarande chef som 

väldigt öppen för förslag och hon är ganska ny 

också så hon är väldigt så här "jaha funkar det 

här så här? Ja men då gör vi så eller aa har ni 

ett bättre förslag vi kanske ska prova det" Hon 

är liksom väldigt öppen fortfarande och lyhörd 

för våra åsikter.  

Lyhörd Ledarskapsstil  

 


