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Abstract 
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I have studied the leadership role of unit managers in social service 

organizations and their relationship to the concept of reflective approach. I 

started from a curiosity about how and if unit managers within social services 

use the concept reflective approach in their leadership role, and how their 

organizations look upon this and what the consequences are. If in the long 

term, this affects the individual receiving assistance. All the interviewed 

persons come from different places, services and organizations. The study is 

qualitative, with a number of interviews conducted with unit managers. The 

results show that the concept of reflective approach is used in different ways, 

and it does not depend on the type of organization whether or not it is used. It 

could also make a difference for the individual receiving assistance. 
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1. PROBLEMFORMULERING 
Personalgrupper kan bli utsatta för påfrestningar inom socialt arbete, genom organisationen, 

från enskilda och deras anhöriga. Jag har själv varit verksam i olika former av socialt arbete, 

på olika positioner. Jag har då iakttagit att oavsett chefens/ledarens kvaliteter, så fyller chefen 

en viktig funktion när arbetsgruppen utsätts för svårigheter. Jag har observerat att det ofta 

förefaller vara bråttom med förändringar. Beslut ska fattas och avgöras snabbt. Det är inte 

ovanligt att man inte har tillräckligt med tid att anpassa besluten till realiteten. Det tycks 

generellt sett inte finnas något inlagt utrymme för eftertanke eller reflekterande 

förhållningssätt. Thomassen (2007) skriver att med ett reflekterande förhållningssätt avses en 

process som medvetandegör och ger en större förståelse, samt en fördjupad insikt om det vi 

gör i praktiken (Thomassen 2007 s.39). I de fall som jag har märkt ett utrymme för eftertanke, 

är då den befintliga chefen/ ledaren har haft en reflekterande personlighet och även en egen 

vilja att tänka efter och fundera på arbetssätt, metoder och förändringar. Thompson och Pascal 

(2010) skriver ”The ability to ‘step back from the situation’ ,make sense of it as best we can 

and act positively and constructively upon it, is a key part of what reflective practice is all 

about” (Thompson & Pascal 2010 s. 23).  

Schön (2009) beskriver en ledares reflektion - i - handling, som att i stunden föra upp den 

intuitiva upplevelsen av en handlings konsekvenser till en mer medveten och reflekterande 

nivå, en nivå där man kan pröva handlingen, kritisera den, samt se hur den ska kunna 

återskapas. Organisationen kan starkt begränsa en ledares försök till reflektion - i - handling 

beroende på hur lärande organisationen är (Schön 2009 s. 206). 

 

I organisationer som utför socialt arbete kan akuta situationer uppstå, men de är i sig inte en 

akutverksamhet. Det finns exempel i litteraturen som uppmärksammar det akuta läget i 

sociala verksamheter. Wolmesjö (2005) citerar en enhetschef, ”- Vi hinner ju inte reflektera 

över den organisation vi är mitt uppe i, än mindre att tänka framåt” (Wolmesjö 2005 s.8). Det 

finns indikationer på att socialt arbete i organisationer kan vara belastande och att 

medmänskliga frågor försvinner i och med detta. Det kan vara svårt att utveckla rimliga och 

meningsskapande arbetsmetoder under tidspress. Att arbeta med människor som är utsatta och 

mår dåligt, kräver en stabilitet av de personer som arbetar med dessa människor. 

Organisationen behöver stärka sina medarbetare genom att skapa strukturer och mening kring 

arbetet och dess utförande. Hansson (2011) framhåller att personal som arbetar i 

människovårdande organisationer måste se sitt arbete som meningsfullt och känna en 

arbetstillfredsställelse, för att kunna ge god omsorg till människor med stora behov. Hon 
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menar att det är extra intressant att utforska betydelsen av känslomässigt engagemang 

respektive belastning, satt i relation till arbetstillfredsställelsen och kvaliteten i arbetsinsatsen  

(Hansson 2011 s. 7 - 8). Jag ser ett samband mellan ett reflekterande förhållningssätt, 

verksamhetsutveckling och arbetsplatsutveckling. En bra arbetsplats som därmed ger 

konsekvensen att ett gott arbete genomförs gentemot enskilda och deras anhöriga.  

Jag kommer att undersöka ledarskapsrollen för enhetschefer och deras förhållande till 

begreppet reflekterande förhållningssätt. Alvesson och Sveningsson (2012) menar att 

organisationer, särskilt de moderna, påverkar personalens inre, exempelvis relationer och 

samverkansformer. En modern organisation har ett brett spektra av samarbetspartners både 

inom sitt eget system och utanför det egna systemet. Det är viktigt att ha en kapacitet för att 

hantera både precist avgränsade värden och en tydlig identitet kontra social kompetens. En 

chef behöver kunna möta diskrepansen mellan relationer och krav både uppifrån och nerifrån 

(Alvesson & Sveningsson 2012 s. 12). För dem som arbetar inom socialt arbete kan det vara 

påfrestande eftersom man arbetar med utsatta människor. De möter allt från äldre som förlorat 

funktioner, funktionsnedsatta som kanske aldrig har haft vissa funktioner, människor som 

hamnat i missbruk eller ekonomiska svårigheter och så vidare. I dessa möten, där man kan 

utsättas för människors projektioner, är det möjligt att bli stressad och göra fel. Därför menar 

jag att en god arbetsmetod är viktig. Det är nödvändigt att ledaren som står närmast 

verksamheten har ett reflekterande förhållningssätt. På så sätt ökar förutsättningarna att ett 

gott ledarskap utförs. 

 

Jag väljer här att fokusera på enhetschefen i socialt arbete. Enligt Thompson och Pascal 

(2010) är personlig reflektion inte bara en inåtvänd aktivitet och angelägenhet, utan också en 

del av ett vidare sammanhang i relation till andra. Reflekterande förhållningssätt används som 

begrepp inom en rad olika professioner, exempelvis socialt arbete, sjukvården och inom olika 

utbildningsväsen. Reflekterande förhållningssätt är inte något man kan ägna sig åt när man av 

en händelse får ett par minuter över. Det är en sofistikerad process som kan integrera personal 

och professionell kunskap och är ett intelligent sätt att få en kreativ ingång till det praktiska 

arbetet (Thompson & Pascal 2010 s. 17, 15, 20).  

 

Det innebär inte med nödvändighet att man måste vara kritisk i dess negativa bemärkelse, 

bara för att man använder sig av ett reflekterande förhållningssätt. Det handlar om att skapa 

meningsbildande processer som kan vara ett verktyg för att skapa bättre arbetsmetoder och 

arbetsförhållanden.  
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Andersson (2007) för fram att en organisation behöver motarbetare, det vill säga personer i 

organisationen som är ifrågasättande, kreativa och därmed de klarsynta. Han säger vidare att i 

politiskt styrda organisationer är det vanligt att tjänstemän och chefer tvingas att arbeta på ett 

sätt som de inte själva har valt (Andersson 2007 s.185-186).  

 

Yip (2006) menar att det tycks vara så att ju djupare reflektioner som en socialt arbetande 

person innefattar sig själv i, desto djupare blir det personliga engagemanget i den 

självreflekterande processen (Yip 2006 s.779).  

 

Jag kommer att undersöka begreppet reflekterande förhållningsätt i relation till enhetscheferna 

i rollen som ledare i sociala organisationer. Jag har som mål att i min studie närmare granska 

begreppet reflekterande förhållningsätt, ledarrollen för enhetschefer, organisationen och 

därigenom få mer kunskap och insikter om hur dessa tre samspelar med varandra. Jag har valt 

att kalla brukare, klienter och övriga personer som omfattas av det socialt arbetande 

organisationernas insatser för följande samlingsnamn, den enskilde/den enskilde med bistånd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

2. SYFTE 
Syftet med denna studie är att belysa om och hur ett reflekterande förhållningsätt används på 

nivån enhetschefer i organisationer som arbetar med socialt arbete. Används ett reflekterande 

förhållningssätt för att identifiera processer som stärker arbetsmetoder och meningsskapade 

sammanhang för enhetschefer och deras personalgrupper, processer som i förlängningen 

kommer tredje man till godo? 

 

3. FRÅGESTÄLLNINGAR  
Vad innebär det att ha ett reflekterande förhållningssätt som ledare inom socialt arbete, enligt 

enhetscheferna? 

Hur prioriteras ett reflekterande förhållningssätt i respektive organisation av ledningen, enligt 

enhetscheferna?  

Hur prioriteras ett reflekterande förhållningssätt av enhetscheferna själva? 

Hur påverkar det enhetscheferna i deras ledarskap, att kunna/inte kunna använda ett 

reflekterande förhållningssätt? 
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4. TIDIGARE FORSKNING 
Min studie av begreppet reflekterande förhållningssätt berörs av skilda forskningsområden så 

som socialt arbete, organisationer och ledarskap. Därför har jag studerat varierande litteratur. 

Enligt Wolmesjö (2005) som har studerat just ledningsfunktionen i socialt arbete har 

enhetschefer en position som leder till att de hamnar i ett trängt läge i organisationen. De 

drabbas av krav från många håll och hamnar i en slags medlarroll mellan grupper och 

individer. Hon härleder delvis detta till att enhetschefer befinner sig i en politiskt styrd 

organisation (Wolmesjö 2005 s. 46). 

 

Redmond (2004) menar att graden av effektivitet som enskilda möts av i hälsovård och socialt 

arbete, har en koppling till vilka egenskaper den enskilda professionella har för att förstå och 

svara på varje enskilds behov. Det är också beroende av hur väl varje organisation kan stötta 

sina medarbetare till att arbeta tillsammans med enskilda (Redmond 2004 s. 129). 

 

Yip (2006) anser att reflektion är en kritisk analys av situationer som man har en relation till, 

samt ens egna underliggande antaganden om hur ett utövande av det praktiska arbetet ska ta 

sig uttryck. Det är också en närmare granskning av olika delar i en situation, en inventering av 

befintlig kunskap, anspråk på förutsättningar och ett utforskande av alternativ (Yip 2006 s. 

780). 

 

Thompson och Pascal (2010) påvisar att det är viktigt att lyfta fram andra människors 

meningsskapande processer. Om vi utvecklar en reflekterande förståelse i det sammanhang 

som vi arbetar i kan vi inte endast ha tyngdpunkten på vad vi själva uppfattar. Vi måste även 

ta hänsyn till vad andra personer som ingår i sammanhanget upplever. De anser att ett 

fenomenologiskt perspektiv får oss att inse hur vi ska förstå andra människors perspektiv, som 

vi behöver för att överväga vårt eget utövande (Thompson & Pascal 2010 s.20). 

 

Schön (2009) konstaterar att en person som tar till sig en reflekterande praktik och 

konfronteras med ett problem försöker både att förstå problemet i situationen och att förändra 

situationen (Schön 2009 s. 120 - 121). Schön beskriver också hur en praktiker kan använda 

sig av reflektion - i - handling för att skapa sina egna handlingsteorier, detta för att kunna ha 

planer för sitt handlande i olika situationer (Schön 2009 s. 266). 

Även begreppet kritiskt reflekterande förhållningssätt är vanligt förekommande. Gardner 

(2009) lyfter fram att kritisk reflektion både kan vara en teoretisk ingång och en process. Den 
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kan vara en hjälp för anställda i en organisation att identifiera sitt eget värde och vad som är 

meningsfullt i deras yrkesutövande. Gardner skriver att om professionella i en organisation 

tillstår vad som är det riktigt väsentliga, kan det blir tydligare hur man ska göra anspråk på 

organisatoriska arbetssätt. Det vill säga hur man ska arbeta enligt en metod som faktiskt 

tillvaratar erfarenheter på ett meningsfullt sätt. Gardner menar att kritisk reflektion som både 

är en process och en teoretisk ingång i arbetet, kan leda till att de som arbetar i en 

organisation engageras i vad som är viktigt, värdefullt och meningsfullt i deras utövande av 

arbetet. Vidare hävdar Gardner att det finns en stor variation på hur begreppet kritisk 

reflektion definieras och hur processerna används. Det finns dock en samstämmighet i att 

begreppet huvudsakligen uppmuntrar till en grundlig utforskning av professionellt 

yrkesutövande och dess erfarenheter kan komma till bruk för både lärande och forskning. 

Enligt Gardner möjliggör det för anställda att formulera underliggande förutsättningar och 

värden på ett sätt som leder till en djupare förståelse av deras individuella reaktioner i 

kontexten sociala organisationer (Gardner 2009 s.181).  

 

En organisation behöver till en början identifiera betydelsen av mening för dem som arbetar 

professionellt i den (Gardner 2009 s.187). Vet man vad som är riktigt betydelsefullt i det 

arbete man utför, kan man tydligare utmana organisationen i hur man ska arbeta på ett 

meningsfullt sätt (Gardner 2009 s.181). Vidare ger Gardner exempel på hur kritiskt 

reflekterande förhållningsätt kan användas i praktiken. Hur det exempelvis kommit till 

användning i en workshop där socialarbetare arbetat med barn som riskerat att hamna i 

missbruk och deras familjer, där personalen var stressad och frustrerad och inte hanterade sitt 

arbete. Personalen satte sig då ner och reflekterade under en period och påminde sig själva om 

varför de arbetade med hjälp till familjer som riskerade att hamna i missbruk. Det ledde till att 

de kunde stå eniga och vara mer fokuserade i sitt arbete och följaktligen gjorde de ett bättre 

arbete för barnen och deras familjer (Gardner 2009 s.183). 

 

Andersson (2007) har forskat på ångest i organisationer. Han lyfter fram att dagens människa 

lider av historielöshet och bristen på möjliga forum där vi kan tillgodose våra existentiella 

behov. Han menar att det är viktigt att ha en helhetssyn, ett holistiskt synsätt. Andersson 

undrar också hur en ledare ska hantera att inte kunna leva upp till organisationens alla krav. 

Han hävdar att vi i dagens postmoderna samhälle lever med en form av normupplösning som 

skapar ångest både hos individer och organisationer. Andersson för fram att det inte är mjuka 

frågor som betonas i organisationers ledarskap, såsom kompetensutveckling, rekrytering, 
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personalfrågor eller teamutveckling. Ledaren kan i dagens turbulenta arbetsliv bli kluven och 

vilsen av de krav som ställs (Andersson 2007).  

 

Tomassen (2007) har en beskrivning av handlingsteorin, att handlingar påverkar omgivningen 

och det leder till olika konsekvenser och förändringar som inte alltid sammanfaller med 

aktörens intentioner. Hon nämner också i sin bok reflektionen i handlandet. Reflektionen 

formar vårt handlande och vårt sätt att tänka under det att vi utför själva handlingen. Genom 

reflektionen och att vi verkligen tänker på vad vi gör, utvecklas också själva handlingen 

(Thomassen 2007 s.189 - 190). 

 

Lima (2007) skriver om ledarskapsteorier och teorier inom organisationer. Han lyfter fram 

ledarskapet som en relation. Ledarskap kräver ett samspel och en ömsesidig påverkan (Lima 

2007 s. 124). Lima tar också upp handlingar och vikten av dessa. Han menar att det inte går 

att skilja på handlingar som människor och organisationer gör. När vi agerar så skapas det 

något av vårt agerande (Lima 2007 s. 39). Vidare skriver Lima (2007) att begreppet 

organisering i första hand tillhör handlingsnivån, på så sätt att handlingarna är dubbelt 

beroende och samordnade i tid och rum (Lima 2007 s. 53).  

 

Det som jag kan urskilja i den tidigare forskningen är att den kretsar kring några centrala 

punkter. Människor har behov av att känna en mening i sina uppgifter och behöver uppleva att 

deras handlingar leder till något och att de som individer i en organisation värdesätts. 

Samtidigt kan en organisation sätta stor press på sina anställda, inte minst verksamhetsnära 

chefer. Ett reflekterande förhållningssätt skapar processer som genererar genomtänkta 

handlingar, som i sin tur bidrar till en fungerande organisation, med fungerande arbetsmetoder 

och anställda. De kan då lättare möta ångest och andra svårigheter i sitt arbete, eftersom de 

värdesätts som medarbetare och inte verkar i en auktoritär miljö. En organisation behöver 

samspel för att fungera. 
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5. TEORETISK ANSATS 
Jag utgår från teoretiska ansatser i organisationsteori, handlingsteori och även lärande 

organisationer. Min studie rör organisationer och organisationers beteende. Beträffande 

enhetschefens handlingsutrymme, gällande reflekterande förhållningssätt och i förlängningen 

påverkan på personalgruppen och deras sätt att bemöta den enskilde. Följaktligen studeras 

organisationens påverkan på individer både inom och utom organisationen. Jag studerar också 

om organisationen har möjlighet att låta sig påverkas av handlingar och lärande. 

Reflekterande förhållningssätt är både en handling/process och ett lärande/processande. 

Därför är handlingsteorin och perspektivet lärande organisationer tillämplig som ett redskap 

för det som jag undersöker.  

5.1 Organisationsteori och organisationsbeteende 

En organisation innebär att organisationens medlemmar har gemensamma mål. Genom regler 

och rutiner samordnas medlemmarna för att leva upp till målen. Organisationen är ett 

konstruerat system (Jacobsen & Thorsvik 2002 sid 10). 

 

Organisationsteori beskriver hur organisationer fungerar. Organisationsbeteende som är en del 

av organisationsteorin, har sin tyngdpunkt kring individer och grupper i organisationen. Fokus 

är på lärande, beslutsfattande, motivation och ledarskap (Alvesson & Sveningsson 2012 s. 

13). Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver organisationsbeteende som innehållande två 

delar, människors attityder och handlingar. Enligt dem så brukar människor anta att det finns 

ett samband mellan dessa båda. De menar att vi vanligtvis tror att personer skapar ett mål och 

därefter väljer handlingar för att nå målet. Det centrala i organisationsteorin är att man utgår 

från att människors handlande och attityder formas, skapas och påverkas av de egenskaper 

som organisationerna har. Organisationer är produktionssystem som bör producera produkter, 

tjänster eller inom offentliga förvaltningar, beslut som ska verkställas (Jacobsen & Thorsvik 

2002 s. 13 - 14). Jacobsen och Thorsvik (2002) hävdar att en organisation som ska förändras 

och lära sig inte bara behöver ny kunskap, utan den behöver även avprogrammeras från 

tidigare handlingsmönster (Jacobsen & Thorsvik 2002 s. 409). 

 

En av de vinklingar som jag har i min studie och som kommer fram i resultatet är att det 

ibland saknas samstämmighet gällande målen mellan organisationen och dess medlemmar. 

Det blir då en konfliktsituation mellan individen, i detta fall enhetschefen och organisationen. 

Ytterligare en tanke som jag tar upp i problemformuleringen är organisationens påverkan på 

ledaren, personalgrupper och enskilda med bistånd, som också framkommer i resultatdelen. 
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5.2 Handlingsteori 

Handlingsteori har sitt ursprung både i systemteori och organisationsteori. Huvuddragen i 

denna teori är att man tolkar betingelserna som är i samklang med ens handlingar och att vi 

även kan förhålla oss till den egna delaktigheten i socialt samspel. Kontexten för handlingarna 

är betingelseaspekten. Betingelser är alltid lokala enligt handlingsteorin. Aspekten av 

betingelserna kan även tolkas som kontexten för handlingarna (Lima 2007 s. 42 - 43).  

 

Schön (2009) skriver om en handlingsteori som han och en av hans kollegor, Argyris, kommit 

fram till. De kallar den för handlingsteori modell 2. De menar att en person som vill leva upp 

till denna modell behöver ansluta sig till vissa värderingar exempelvis: 

 Ge och ta giltig information, komma fram till och ge andra korrekt fakta. 

 Skapa förutsättningar för andra att göra ett fritt val, försöka klargöra för sig själv och 

andra vad ett beslut i en fråga verkligen handlar om, så att inga slentrianmässiga beslut 

fattas. 

 Medvetenhet om gränserna för sin egen kapacitet. 

 Öka viljan att följa fattade beslut och försöka skapa förutsättningar för sig själv och 

andra att vara förpliktigande. Dessutom att utföra en handling så att de känner en 

grundläggande tillfredsställelse i att utföra den och inte för att det ligger straff eller 

belöning i förutsättningarna för utförandet.  

Schön menar vidare att följer man denna handlingsteori, så uppfattas man inte som så offensiv 

av andra och ger ett intryck av att verkligen vilja lära sig. Han anser också att den 

praktiserande kan välja förmedlarrollen, men också handlingsteori modell 2, där reflektionen i 

handling ökar förståelsen för rollen som förmedlare (Schön 2009 s. 197 - 201). 

 

Jag anser att denna teori har relevans för att analysera resultatet genom de handlingar som 

enhetscheferna gör i sin roll som ledare. De handlingar som de utför både uppåt och neråt i 

organisationen påverkar arbetet och det resultat som arbetet ger. De gränser som de har eller 

upplever sig ha, får betydelse för den personal som de leder och dem som personalen arbetar 

för. 

5.3 Lärande organisationer 

Baldwin (2004) skriver om behandlande organisationer. De kan ändra sitt sätt att arbeta 

genom reflektion över tidigare erfarenheter och ta till sig helt nya arbetsmetoder genom att 

lära sig. En organisation ökar inte sitt lärande genom att några få individer lär sig, eftersom de 

inte har makt att påverka hela organisationen. Det är nödvändigt att länken mellan individen 
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och organisationen utforskas (Baldwin 2004 s.44). Baldwin beskriver hur lärande 

organisationer är konstruerade på ett bredare och plattare sätt än hierarkiska organisationer. 

Han menar att människor i lärande organisationer har lättare att fullfölja sina egna mål, än i 

organisationer där man bara följer de förutbestämda rollerna. Han uttrycker också att kritisk 

reflektion är en nödvändighet för att kunna använda sin antagna arbetsteori i verkligheten 

(Baldwin 2004).  

 

Taylor (2004) skriver om tre stadier av lärande i organisationer:  

 att utröna var den utarbetade kompetensen finns, att lära från praktiken.  

 att utöka den teoretiska kunskapen och skapa insikter om hur man ökar kunskapsnivån 

genom att utforska. 

 att befästa vilken betydelse det har att bygga både på en teoretisk och praktisk grund 

och vad det bidrar till i organisationens utveckling och lärande (Taylor 2004 s. 81). 

Jag menar att lärande i organisationer är centralt för att kunna använda sig av ett reflekterande 

förhållningssätt. I mina intervjuer märks tydligt hur lärandet i olika organisationer kan skilja 

sig åt och hur det får betydelse i enhetschefernas arbete. Lärandet behövs både för en 

teoretisk, praktisk och mental utveckling. 

Organisationen har ett övergripande mål som ska utföras. En organisation är uppbyggd för att 

prestera något. Den består ofta av flera underorganisationer med medlemmar/anställda. För att 

målet ska uppfyllas behöver individerna i organisationen sträva mot samma mål. Individerna 

behöver känna sig delaktiga i organisationen och målet, känna att ett sammanhang finns. De 

handlingar som utförs i organisationen ska gagna målet. Men en organisation kan fastna i 

felaktiga mönster. Därför behöver en organisation förmågan att lära sig genom sina 

medlemmar. De som utför organisationens arbete behöver reflektera över praktiken för att 

kunna utgöra meningsfulla handlingar som tillför organisationen, dess medlemmar och de 

som organisationen arbetar för något väsentligt. Ett reflekterande förhållningsätt syftar till att 

reflektera och lära sig av sina handlingar och lära sig nya arbetsmetoder, för att hela tiden 

kunna uppfylla organisationens uppdrag. 
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6. METOD 
Jag har genomfört en kvalitativ studie (Bryman 2011 s. 340 ff.), vilken innehåller en 

litteraturstudie och fyra semistrukturerade intervjuer, detta för att undersöka begreppet 

reflekterande förhållningssätt i ledarskapsrollen för enhetschefer inom sociala organisationer. 

Semistrukturerade intervjuer har som utgångspunkt att intervjupersonens egna subjektiva 

perspektiv ska framkomma (Kvale & Brinkmann 2009 s. 43). Mina intervjuer med fyra 

enhetschefer syftar till att få kunskap från flera organisationer. För att uppnå detta har jag 

spridit mina intervjuer både geografiskt och inom skilda verksamhetsområden av socialt 

arbete. Som jag nämnde tidigare, så är det reflekterandet och hur det används i socialt arbete, 

som jag vill veta mer om.  

Det urval som jag har gjort är ett bekvämlighetsurval, se under rubriken Urval. Jag kontaktade 

mina potentiella intervjupersoner via telefon. De som ville medverka informerade jag om hur 

jag har tänkt gå till väga med intervjuerna, exempelvis berättade jag kort om ämnet som jag 

skrev om, att jag skulle spela in intervjuerna och att jag skulle skicka ut ett brev till dem. 

Därefter avtalades tid och plats för intervjun. Efter telefonkontakten skickade jag ett 

informationsbrev till var och en av dem. Intentionen med intervjufrågorna, är att de ska ringa 

in begreppet reflekterande förhållningssätt och dess användning. Intervjupersonerna kan ha ett 

praktiserande perspektiv av ett reflekterande förhållningssätt, men sakna kopplingen till det 

teoretiska begreppet. Eftersom jag också vill att enhetscheferna ska kunna berätta om hur 

ledningen i deras respektive organisationer ställer sig till reflekterande förhållningssätt, anser 

jag det betydande att intervjupersonerna är konfidentiella. 

 

Jag spelade in mina intervjuer och därefter transkriberade jag dem. Därefter läste jag igenom 

det transkriberade materialet och valde ut de delar som hade relevans för mina 

frågeställningar. Jag läste igenom texten ytterligare en gång och valde ut det som beskrev och 

besvarade det som jag ville undersöka. Hela processen har varit ett sätt att göra en 

meningskoncentrering av de insamlade svaren (Kvale & Brinkmann 2009 s. 221 - 224). 

Eftersom jag har arbetat med en meningskoncentrering så har jag avstått från att beskriva 

kroppsspråk, tonfall och liknande, utom på ett ställe där jag har ansett det vara väsentligt för 

min redovisning. Nästa steg var att se vilka teman som gick att utläsa i svaren. När jag 

funderade på vilka teman som skulle kunna var lämpliga för min studie, utgick jag ifrån mina 

frågeställningar och min problemformulering. Eftersom mina svar under intervjuerna ibland 

överlappar varandra och går in i varandra, så har jag fyra frågeställningar och fem teman. 

Enligt min uppfattning underlättar detta tillvägagångssätt möjligheten att redovisa resultatet 
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på ett tydligt sätt. Jag samlade sedan delar av resultatet runt mina fem teman, som utgår från 

mina frågeställningar och gjorde sedan analyser och teoretiska kopplingar inom varje 

temaavsnitt (Bryman 2011 s. 528 - 529). Jag har genom att ha ett reflekterande 

förhållningssätt gentemot litteraturen och mina intervjusvar kommit fram till resultatet. 

6.1 Urval 

Urvalet har skett enligt riktat urval/målstyrt urval, det innebär att jag riktar mitt urval till 

enhetschefer inom socialt arbete och inte några andra grupper (Bryman 2011 s.350 - 351). Jag 

har även gjort ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet innebär att jag väljer att intervjua 

dem som jag får tag på och inte enhetschefer inom vissa inriktningar i socialt arbete, det vill 

säga ett riktat urval (Bryman 2011 s.194). Jag har valt denna urvalsmetod eftersom tiden är 

knapp och det kan vara svårt att hitta intresserade kandidater för en intervju. Därför har jag 

inventerat vilka enhetschefer som jag själv har en aning om och vilka personer i min 

omgivning som kan tipsa mig om troliga kandidater. Jag har inte valt ut enhetschefer 

beroende på ett specifikt intresse för reflekterande förhållningssätt, utan beroende på om 

intresse finns att delta i en intervju. Min tanke är att det är intressant att få intervjua fyra 

enhetschefer från fyra olika organisationer inom socialt arbete. Jag vill veta om några av de 

verksamhetsområden som jag kommer att undersöka inom det sociala arbetet, är mer bekant 

med begreppet reflekterande förhållningssätt än andra. Därtill för att jämföra hur enhetschefer 

inom olika organisationer tillämpar begreppet. Jag kan dock inte räkna med att få ett 

generaliserbart svar på mina frågor.  

 

Jag har valt att intervjua enhetscheferna och inte några andra, eftersom jag anser att 

undersökningen skulle bli mindre sammanhållen om man splittrar den på flera kategorier. 

Genom att intervjua fyra personer på samma position men i helt skilda verksamheter, med 

olika arbetsuppgifter och personalgrupper, så genereras det största och mest intressanta 

jämförelsematerialet anser jag. 

 

En potentiell intervjuperson tackade nej till intervjumedverkan. Gällande två andra 

presumtiva intervjupersoner var inte en intervju möjlig av olika skäl. Fyra personer tackade ja 

till medverkan.  

 

6.2 Validitet och reliabilitet 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver om att validitet i första hand är knutet till kvantitativ 

forskning. De menar vidare att man kan tolka begreppet i ett utvidgat perspektiv, då i 
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betydelsen att validiteten är att man faktiskt undersöker det som man hade för avsikt att 

undersöka (Kvale & Brinkmann 2009 s. 264). 

 

Gällande reliabiliteten, så menar Kvale och Brinkmann (2009) att den kvalitativa 

forskningsintervjun är mycket lämplig för att bekräfta reliabiliteten. De hävdar att de ledande 

frågorna i intervjuformen är ett sätt att pröva tillförlitligheten i svaren och de används för lite 

inom kvalitativ forskning (Kvale & Brinkmann 2009 s. 188). Bryman (2011) menar att det 

inte är helt enkelt att översätta begreppen validitet och reliabilitet från det kvantitativa till det 

kvalitativa forskningsområdet. Han visar på ett alternativ till dessa båda begrepp, 

tillförlitlighet. Begreppet tillförlitlighet är indelat i fyra underkategorier: trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Brymans synsätt medför 

också att det inte går att hävda att man finner en absolut sanning, utan den sociala 

verkligheten kan beskrivas på flera olika sätt (Bryman 2011 s. 351 - 356). 

 

Beträffande min egen studie, så var avsikten att undersöka ett antal olika enhetschefers 

uppfattning och praktiserande av begreppet reflekterande förhållningsätt i skilda 

organisationer, med den gemensamma nämnaren socialt arbete, det har jag genomfört. 

Jag menar också att den del av den sociala verkligheten som jag valde att studera har blivit 

beskriven genom mina intervjuer, enligt Bryman (2011) trovärdighetskravet (Bryman 2011 s. 

354). Den som så önskar skulle kunna göra om intervjuerna med mina frågor. Beroende på att 

det då är en annan person som ställer frågorna, så kommer svaren att bli annorlunda än de 

svar som jag fått. Jag vill ändå påstå att jag har försökt att säkerställa trovärdigheten på grund 

av att mina specifika frågor har blivit besvarade i det särskilda sammanhang som mina 

intervjupersoner befinner sig i (Bryman 2011 s. 355). Jag menar också att jag inte har låtit 

mig påverkats på något otillbörligt sätt när jag gjort mina intervjuer och det säkerställer 

möjligheten att styrka och konfirmera. Trots mitt bekvämlighetsurval av intervjupersonerna, 

så var tre av dem personer som jag inte kände. Gällande den fjärde intervjupersonen hade jag 

en viss tidsbegränsad koppling till denna person för ett antal år sedan. Därför anser jag inte 

heller att några band till intervjupersonerna har påverkat intervjuförfarandet (Bryman 2011 s. 

355). Eftersom min undersökning är kvalitativ, så är själva grundintentionen att studera 

företeelser på djupet och inte på bredden (Bryman 2011 s. 355).  
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6.3 Studiens begränsningar 

Vad har då denna studie för begränsningar? Självklart kan inte en studie baserad på fyra 

individers beskrivningar, ge en heltäckande bild av ämnet som jag har fördjupat mig i. Mina 

intervjupersoner valdes ut till en intervju på grund av ett allmänt intresse för att intervjuas och 

inte för att jag kände till i fall de hade ett intresse för det reflekterande förhållningssättet. Om 

svaren speglar verkligheten bättre eller sämre beroende på detta förhållande, är svårt att 

avgöra. Min uppfattning är att intresset för ämnet var oväntat stort. Jag får utgå från att de 

svar som jag har fått ger en rättvisande bild av dessa fyra individer och deras tolkning av 

ämnet.  

 

 

 

.  
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7. ETISKA ÖVERVÄGANDEN  
Eftersom jag inte har intervjuat minderåriga eller utsatta målgrupper, så har jag inte behövt 

överväga etiska krav utifrån den grupp som jag har intervjuat.  

Följande etiska hänsyn har tagits: 

 Jag har informerat mina intervjupersoner, enhetscheferna inom socialt arbete, om vad 

jag studerar och hur jag ska gå till väga och hur materialet ska användas. Jag anser att 

detta följer öppenhetskravet (Socialhögskolan 2011). 

 

 Mina intervjupersoner har informerats om att det står dem fritt att medverka och att de 

kan dra tillbaka sin medverkan eller avbryta den närhelst de vill. Därmed uppfylls 

självbestämmandekravet (ibid). 

 

 Konfidentialitetskravet är uppfyllt under min studie. Intervjupersonerna är 

konfidentiella och inga personuppgifter avslöjas. Personliga uppgifter i materialet 

kommer att förstöras efter att uppsatsen är klar och inte delges någon annan under 

arbetets gång. Det är en förutsättning för att de enhetschefer som jag har intervjuat ska 

känna sig fria att yttra sig om sin organisation och dess ledning (ibid). 

 

 Jag har informerat intervjupersonerna om att informationen jag får, endast kommer att 

användas i min studie och ingen annanstans. I och med det uppfylls även 

autonomikravet (ibid). 
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8. RESULTAT OCH ANALYS 
Intervjuerna har gjorts med fyra olika enhetschefer inom olika sociala verksamhetsområden. 

En enhetschef är chef för flera små enheter, som till exempel familjerådgivning, en för 

socialpsykiatri, en för ett äldreboende och en för försörjningsstöd gällande unga vuxna. 

Intervjuerna har gjorts i tre mindre kommuner och en större. Jag kommer nedan att beteckna 

intervjupersonerna och deras organisationer som Johanna, Cim, Kerstin och Marie. Jag har 

sammanfattat svar från intervjuerna och varvat detta med en del direktcitat. Jag har använt 

frågor både från intervjuguiden och frågor som spontant uppkommit i intervjusituationen. Jag 

betecknar mig själv som I och intervjupersonerna med respektive begynnelsebokstav på deras 

namn, vid citerade intervjuavsnitt. 

8.1 Kort presentation av intervjupersonerna 

Johanna är socionom och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i fyra år, varav två som 

enhetschef. Hon är chef för flera små enheter, exempelvis familjerådgivning och några andra 

mindre verksamheter, totalt 10 personer. Johanna har inte arbetat som chef tidigare. Hon 

arbetar i ett kommunalförbund, som styrs av en politiskt vald direktion, en förbundschef och 

under det enhetscheferna, en platt organisation. 

 

Cim är socionom och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats i fyra år som enhetschef och är 

chef för en enhet som är till för socialpsykiatriska insatser, totalt 15 personer. Cim har inte 

arbetat som chef tidigare, men varit arbetsledare på tidigare arbetsplatser. Organisationen är 

en platt organisation, med politisk nämnd, socialchef, enhetschefer. 

 

Kerstin har gått social omvårdnadslinje och har arbetat som enhetschef på sin nuvarande 

arbetsplats sedan 2012 och är chef för vårdbiträden och undersköterskor. De arbetar med 

omvårdnad av äldre på ett boende, där det även finns korttidsvistelse, totalt 38 personer. 

Kerstin har tidigare arbetat som chef för äldreboende och hemtjänst och började med detta år 

2000. Mer om denna organisation kommer nedan. 

 

Marie är socionom och har arbetat som enhetschef på sin nuvarande arbetsplats i ett och ett 

halvt år. Arbetsplatsen är en enhet som arbetar med ekonomiskt bistånd för ungdomar 

18 - 25 år. Totalt är hon chef för 8 personer. Enheten har ett helhetsansvar för sin åldersgrupp, 

missbruk, psykisk ohälsa, arbetslöshet och språksvaghet. Socialsekreterarna är nischade efter 

intresse. Marie har tidigare arbetat som vikarierande chef på somrarna. Organisationen består 

av socialförvaltningen, med en socialchef, avdelningschef och under det enhetschefer. 
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8.2 Teman 

Jag kommer här att presentera valda delar av materialet från intervjuerna efter följande teman:  

 Organisationen - som i huvudsak anknyter till frågeställningarna: 

Hur enhetscheferna anser att organisationen prioriterar ett reflekterande förhållningssätt. 

Hur de påverkas i sitt ledarskap av att kunna/inte kunna använda ett reflekterande 

förhållningssätt. 

 Enhetschefens reflekterande - som i huvudsak anknyter till frågeställningarna: 

Vad anser enhetscheferna att ett reflekterande förhållningssätt som ledare inom socialt 

arbete innebär. 

Hur de själva prioriterar ett reflekterande förhållningssätt. 

Hur de påverkas i sitt ledarskap av att kunna/inte kunna använda ett reflekterande 

förhållningssätt. 

 Enhetschefens ledarskap - som anknyter till alla frågeställningarna. 

 

 Personalen - som i huvudsak anknyter till frågeställningarna: 

Vad enhetscheferna anser att ett reflekterande förhållningssätt som ledare inom socialt 

arbete innebär. 

Hur de själva prioriterar ett reflekterande förhållningssätt. 

Hur de påverkas i sitt ledarskap av att kunna/inte kunna använda ett reflekterande 

förhållningssätt. 

 

 Den enskilde med bistånd - som i huvudsak anknyter till samma frågeställningar som i 

tema Personalen.  

 

Inom varje tema gör jag analysdelar och knyter temat till teorierna. Den litteratur och de 

teorier som jag hänvisar till i analyserna, är beskrivna tidigare i uppsatsen. 

8.2.1 Organisationen 

I detta avsnitt beskrivs hur enhetscheferna ser på sin organisation och organisationens 

påverkan på deras arbete och ett reflekterande förhållningssätt.  

Enligt Johanna finns det tydliga samband mellan hur högsta ledningen beter sig i en 

organisation och hur bemötandet sedan tar sig ner genom en organisations alla led. 
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Hon berättar om hur enhetscheferna uppmuntras till reflektion och lärande av organisationen. 

Johanna anser också att om man själv blir bemött på ett reflekterande sätt, så bemöter man sin 

personal på samma sätt. ”Reflektion är en kedjereaktion.” (Johanna). 

 

Beträffande organisationen som Cim arbetar i, så framgår det att Cim anser det vara av vikt 

med metodutveckling och meningsskapande. Initiativet till denna aktivitet är dock inte 

initierad av organisationen, även om den inte lägger hinder i vägen. 

All personal har rätt att uppleva sitt arbete som meningsfullt, annars så är det något fel på 

organisationen. Jag anser att man på chefsnivå har ansvar för att utveckla metoder, men 

att det i praktiken sker i dialog med personalen. Jag ser inte att det kommer på initiativ 

uppifrån i organisationen (Cim). 

 

I Kerstins organisation finns en uppenbar diskrepans mellan organisationens sätt att 

organisera sig på och vad hon förväntar sig av den. Kerstin berättar att det relativt nyligen 

skett en omorganisation. Intentionen med detta var att organisationen skulle bli platt och utan 

stuprör, så att samarbete mellan olika sektorer i kommunen skulle främjas. De mjuka 

verksamheterna skola, vård och omsorg skulle komma närmare varandra. Organisationen 

skulle bli mer genomlyst och beslutsvägarna skulle kortas. Man valde att ta bort socialchefen 

och nämnderna, men tillsatte en övergripande verksamhetschef, under detta tre boxchefer och 

därefter kommer enhetscheferna. Det har alltså inte blivit färre led i beslutsgången efter 

omorganiseringen. Hon är kritisk till detta och menar att det blivit tvärtom istället för vad som 

var intentionen med omorganiseringen. 

Organisationsbeteende handlar om individer och grupper i organisationer. Utgår man ifrån att 

människor i organisationer formas av organisationen i sina handlingar, så inser man att både 

Cim och Kerstin till viss del lever i konflikt med sina respektive organisationer. (Jacobsen & 

Thorsvik 2002, Alvesson & Sveningsson 2012). Beträffande Cim kan det tolkas som att Cim 

vill arbeta enligt ett reflekterande förhållningsätt och även om det inte är förbjudet, så lägger 

organisationen ett hinder i vägen genom att inte bejaka detta sätt att arbeta. 

 

I Maries hierarkiska organisation är det den starka regleringen som är själva 

grundförutsättningen för ett reflekterande förhållningssätt. 

I: Uppmuntras enhetscheferna i organisationen till reflektion och lärande?  
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M: Vi uppmuntras till reflektion i och med att vi måste stå för de beslut vi tar. Jag ska 

kunna förklara vilket beslut jag tar om jag gör ett avsteg och även i dokumentationen. Gör 

man ett undantag ska man kunna redovisa det och varför. Man måste verkligen tänka till 

och blir beslutet överklagat måste vi kunna skriva ett yttrande där vi förklarar oss (Marie). 

Marie tar också upp att de har utbildningar som är riktade till enhetscheferna där de diskuterar 

och reflekterar tillsammans.  

 

Det som framkommer om organisationerna och deras beteende är att det inte är avgörande 

vilken organisationstyp som verksamheten tillhör, hur möjligt och tillåtet det är med 

reflektion, metodutveckling och lärande. Här framkommer att två av organisationerna, 

Johannas och Maries uppmanar till ett reflekterande förhållningssätt och ett lärande. De två 

organisationerna skiljer sig mycket åt i sättet de är organiserade på, en platt och en hierarkisk 

organisation. Båda enhetscheferna från respektive organisation uppger att de uppmuntras till 

reflektion och lärande. Gällande Kerstins organisation är det tydligt att enhetschefen inte är 

nöjd med den organisationsförändring som relativt nyligen skett. Det är mindre samarbete och 

långa beslutsvägar, något som skulle kunna vara hinder för reflektion, lärande och 

metodutveckling. Enligt organisationsteorin bör organisationens medlemmar ha ett 

gemensamt mål och detta avspeglar sig i Johannas och Maries organisation (Jacobsen & 

Thorsvik 2002). 

 

8.2.2 Enhetschefens reflekterande 

Följande avsnitt handlar om hur enhetscheferna reflekterar både själva och tillsammans med 

kollegor i relation till organisationen de arbetar i. 

För Johanna är det centralt att som chef reflektera, lyssna in sina medarbetare, exempelvis 

genom att vara ett bollplank, diskutera dilemman och ibland handleda. 

I: Är det viktigt att du som chef får tänka efter?  

J: Jag tycker att man ska tänka efter mycket när man ska göra något nytt och reflektera 

tillsammans gärna flera gånger och ta in hur andra har gjort, exempelvis göra studiebesök. 

Det är också viktigt att följa upp ändringar och se hur det blev och varför (Johanna). 

Sådant som enligt Johanna kan vara hindrande i reflektionen är att det ibland är mycket att 

göra. Hon har gått samma ledarskapsutbildning som några kollegor. Efter utbildningen har de 

tillsammans beslutat att träffas ett antal gånger per år för att inte tappa bort den kunskap de 

fått. På dessa träffar brukar de reflektera över ledarskapsrollen. 
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Cim har många intressanta tankar kring reflektion och hur den påverkar en organisation. 

Synsättet är också att ett reflekterande förhållningssätt, de facto är en egen metod, något som 

går att finna stöd för i litteraturen. Enligt Thompson och Pascal (2010), så är ett reflekterande 

förhållningssätt en intelligent och sofistikerad process (Thompson & Pascal 2010).  

I: Är du bekant med begreppet reflekterande förhållningssätt? 

C: För mig innebär begreppet reflekterande förhållningssätt att man omprövar och tittar 

på sina tankar. Man kan även reflektera över det man har reflekterat över. Det innebär att 

man inte låser sig vid något utan är öppen. 

I: Är du på något sätt begränsad när det gäller att reflektera kring dina arbetsuppgifter och 

i förlängningen stötta din personal? 

C: Nej det tycker jag inte. Inte begränsad, men vi har en lagstiftning att följa. Jag tror 

egentligen inte att reflekterande förhållningssätt och reflekterande i en grupp är så 

tidskrävande. Utan det är en metod i sig, i hur man möter omvärlden (Cim). 

Cim har inte något forum för att diskutera reflektion och lärande processer med sina kollegor. 

Däremot så finns det en kollega som det går att tala med på ett djupare plan, men deras samtal 

är på ett helt eget initiativ. Som en följd av detta finns inte heller något uppmuntrande klimat i 

organisationen till reflektion och lärande. Det är inte prioriterat på något sätt. Cim tycker att 

det är en brist att detta synsätt inte finns och tror att det hade varit lättare att få 

genomslagskraft hos den enskilde om detta synsätt hade haft en genomslagskraft i 

organisationen. 

Kerstin anser också att ett medvetet reflekterande är ett viktigt arbetsredskap gällande 

utveckling av arbetet, både för sig och personalen. Det är en metod som tillförsäkrar att de 

äldre på boendena i kommunen ska få bästa möjliga omhändertagande. Hon menar att det 

enda hindret för ett reflekterande förhållningssätt är att det tidvis är en för hög 

arbetsbelastning. Kerstin tycker att ett reflekterande förhållningssätt är oerhört viktigt att ha, 

inte minst som en kvalitetssäkring. Det är nödvändigt att fundera på hur man arbetar för att ha 

möjlighet att kunna utveckla sitt arbetssätt, detta förhållningssätt diskuteras mycket vid 

medarbetarsamtalen. När något ska något utvecklas eller förändras, så tar man lärdom av 

tidigare erfarenheter och hur andra har gjort, en diskussion tillsammans. Hon lägger vikt vid 

att även för egen del i rollen som ledare, reflektera själv om det visar sig att något inte 

fungerar ute i verksamheten. Kerstin berättar att de är fyra enhetschefer som träffas ibland och 

fikar och talar om vad de själva har lyckats med och vilka goda idéer som deras personal har 

fört fram. Dessa fikaträffar är inget som initieras uppifrån, utan de har börjat med dem på eget 

initiativ 
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Marie menar att enhetscheferna i organisationen uppmuntras till reflektion och lärande. De får 

utbildningar och de diskuterar och reflekterar tillsammans på sina möten varje vecka. De tar 

även upp svårlösta ärenden. Hon tror att orsaken till att enhetscheferna inte träffas oftare kan 

härledas till tidsbrist. Marie anser sig vara en reflekterande person, på gott och ont och tycker 

sig även ha god hjälp av reflekterandet i arbetet. Reflekterande är något som brukar tas upp i 

medarbetarsamtalen. Eftersom medarbetarna reflekterar mer eller mindre, så brukar vikten av 

ett reflekterande förhållningssätt diskuteras. Marie menar att ett reflekterande förhållningssätt 

innebär att man funderar igenom konsekvenserna av sina beslut, så att de inte blir förhastade. 

Hon menar även att reflekterandet är en läroprocess, hur man gör saker och samtidigt 

reflekterar och att därefter lära sig något av det. ”Reflektion är både före och efter.”(Marie). 

 

Som framgår ovan, så anser alla fyra enhetscheferna att ett reflekterande förhållningsätt är 

viktigt och betydelsefullt. Däremot så har de olika praktiska förutsättningar för att arbeta 

reflekterande. Baldwin menar att lärande organisationer är plattare än hierarkiska 

organisationer (Baldwin 2004). Ser man på organisationerna som representeras här, så är två 

traditionellt platta, en är hierarkisk och en säger sig vara platt, fast nya led kom till när andra 

togs bort i beslutkedjan. I Cims organisation framgår det att enhetschefen gärna reflekterar 

och understödjer ett lärande i den del av organisationen som är påverkbar utifrån 

enhetschefens position. Både Cim och Kerstin reflekterar över den bristande reflektionen i 

organisationen, men samtidigt framgår det att de båda två är reflekterande. Gällande 

tidsaspekten för att kunna reflektera, så hänvisar Johanna och Kerstin till att det ibland kan 

vara arbetstoppar som hindrar möjligheten att reflektera. Cim menar att det finns andra hinder 

för reflektion än tidsbrist. Det är i en av de platta organisationerna Johannas, samt i den 

hierarkiska organisationen Maries som lärandet tycks uppmuntras mest. Även forum för att 

reflektera över metoder och handlingar förefaller ha det största utrymmet i dessa två. Enligt 

Lima (2007) så ska betingelserna och handlingarna vara i samklang, samt att varje individ har 

en delaktighet i det sociala samspelet (Lima 2007). I dessa två organisationer går det att 

uppfatta förutsättningar för ett reflekterande förhållningsätt, trots de organisatoriska 

olikheterna. 

8.2.3 Enhetschefens ledarskap 

Här beskrivs och återberättas hur enhetscheferna utövar sitt ledarskap och hur de använder 

reflektiva metoder i detta. 

Johanna vill att personalen ska känna en tillhörighet och försöker därför hitta gemensamma 

nämnare för sina olika verksamheter. Ett led i detta är att skicka ut ett veckomail om vad som 
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hänt sen sist och hur man kan nå sin chef i kommande vecka. Vilket behov som personalen 

har av att ha kontakt med sin chef ser mycket olika ut. Förbättringsförslag kan komma både 

från chefen och från personalen. Johanna är stolt över sin personal och har ett stort förtroende 

för dem och deras kapacitet, detta försöker hon förmedla till dem i sitt ledarskap. 

 

Cim försöker att vara en närvarande ledare. Det är viktigt att förstärka styrkor hos personalen, 

exempelvis när de arbetar som det är tänkt och även att se varje individ i personalgruppen. 

Förankring av beslut innan de verkställs är något som har betydelse i arbetet, men som inte 

alltid fungerar. Orsaken till att förankringen kan brista härrör inte främst ifrån tidsbrist, utan 

från den mänskliga faktorn. Cim önskar att det funnits mer mentalt utrymme för en förankring 

av beslut. 

 

Kerstin tar ett exempel från sitt eget ledarskap. Där framgår det hur en reflektion över en brist 

kan leda till en förändring, som först genererar motstånd, men sedan visar sig vara bra både 

för personalen och den enskilde. 

K: Det har varit många förändringar sen jag kom. Frukosten är ändrad från färdiga 

mackor på ett fat till att man nu dukar fram allt och alla får bestämma själva vad de ska 

ha. Det var motstånd i början från personalen, inte minst med tanke på det hygieniska… 

Jag har varit med och dragit igång detta och nu är frukostarna den trevligaste stunden på 

dagen. 

I: Hur kom det sig att du började med den här förändringen?  

K: Att jag tyckte att frukostarna var bedrövliga när jag kom hit (skratt) (Kerstin). 

 

Gällande ett reflekterande förhållningssätt och ledarskap menar Marie att det är angeläget att 

betona värdet av arbetet för personalen, samt hur betydelsefull deras målgrupp är som 

samhällsmedborgare. Varje medarbetare får arbeta utifrån intresse. Det stärker också 

motivationen och övrigt motivationsarbete sker löpande. Marie lyfter fram betydelsen av att 

ledaren betonar att arbetet är värdefullt och månar om målgruppen. Hon leder genom att 

betona vikten av personalens arbete och betydelsen av målgruppen som de arbetar med. 

Dessutom genererar arbetet som de utför en skillnad för målgruppen.  

 

I: Är det viktigt för dig att uppmuntra din personal till ett genomtänkt sätt att arbeta på? 

M: Ja och det blir ofta att jag uppmuntrar dem som reflekterar och att jag pushar dem som 

reflekterar mindre till att göra det mer. Många unga medarbetare har ett reflekterande sätt, 

men en del vill ha ramar och det känns tryggt och då får man utmana dem lite, stimulera 
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till att vara mer kreativ och inte ta första bästa lösning. Det är tryggt att det finns färdiga 

svar och beslut för många, nu gör vi så här med allihop. Då behöver man ingen social 

utbildning, då kan alla vara administratörer (Marie).  

Hänvisar man till organisationsbeteende, så är det tydligt hur Marie har med delarna, handling 

och attityd i sitt ledarskap. Genom att betona vikten av arbetet och genomföra arbetet, så finns 

både attityden och handlingen. Organisationsteorin menar att organisationen påverkar 

individen (Jacobsen & Thorsvik 2002). I Maries organisation väcks då frågan om 

organisationen har påverkat henne och andra medlemmar i organisationen till reflektion och 

genomtänkta handlingar. 

 

Alla fyra enhetscheferna framhåller att det är viktigt att de som ledare uppmuntrar och visar 

sin uppskattning för personalgrupperna och deras arbete. Enhetscheferna Johanna och Kerstin 

menar att förslag till olika förändringar både kommer från dem själva och från personalen. 

Gällande Enhetscheferna Cim och Marie framgår detta inte lika tydligt. Johanna säger sig 

motivera och stödja sin personal genom att ha förtroende för dem. Enhetscheferna Cim, 

Kerstin och Marie uttrycker på olika sätt betydelsen av att vara närvarande som ledare. Lima 

(2007) tar fram ledarskapet som en relation med en ömsesidighet (Lima 2007). Det går bland 

annat att se denna relation i Enhetscheferna Cim, Kerstin och Maries ledarskap. Kerstin 

menar att personalen är positiva till förbättringar. Samtidigt har Kerstin själv kommit med 

många förbättringar/förändringar sedan hon började på sin nuvarande arbetsplats. Både 

Enhetscheferna Cim och Marie tycker det är av vikt att understödja det som är positivt hos 

personalen, men samtidigt stötta och leda i rätt riktning när det behövs. Cim saknar ett större 

mentalt utrymme för förändringar uppifrån. Det går att se att alla fyra enhetscheferna även 

utforskar sina medarbetares kompetens och lär från praktiken (Taylor 2004).  

 

8.2.4 Personalen  

Här kommer det att framgå hur personalen påverkas av organisationens beteende och 

enhetschefernas ledarskap. 

Johanna brukar åka iväg ett par gånger om året med sin personal. Många arbetar i stor 

utsträckning ensamma och ställs inför olika problem. Då har man utbyte av varandra och kan 

lära sig saker av varandra. Hon menar att det finns tid till att utveckla genomarbetade metoder 

för arbetet som personalen utför. Personalen har även sina yrkesdagar som de brukar åka på. 

Beträffande övrig fortbildning, så fattas beslut om den högre upp i organisationen. Johanna 

framhåller att personalen är specialister och behöver mer än endagsföreläsningar för att det 
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ska ge dem något. Hon upplever det som ett dilemma att inte kunna bestämma vad de ska få 

för fortbildningar. Trots detta säger hon att organisationen ser det som viktigt med 

fortbildning och är frikostig med fritidsstudier.  

 

Cim menar att det är viktigt att tänka igenom saker och vara förberedd, att använda strategier, 

samtidigt som man måste situationsbedöma sina handlingar. Det går i linje med vad Schön 

(2009) skriver om sin handlingsteori modell 2, att inte slentrianmässigt fatta beslut (Schön 

2009). Även att skapa egna handlingsteorier genom reflektion – i handling, för att ha en 

handlingsberedskap för kommande situationer (Schön 2009). Cim vill ha en tydlig 

verksamhet med tydliga regler och samtidigt betona att man inte kan generalisera i mötet med 

människor. Att Cim framhåller att man bör ha ett regelverk att följa, men att man samtidigt 

inte får vara låst i detta, härleder till organisationsbeteendet att individers handlande har med 

organisationen att göra (Jacobsen & Thorsvik 2002). Däremot så betonar Cim att den egna 

personalgruppen är reflektiv och därför kan man anta att enhetschefens reflektiva hållning 

färgar av sig på personalgruppen, kontexten för handlingarna (Lima 2007). 

Cim anser att personalen är bra på hur de ska agera i olika ärenden. Enhetschefen och gruppen 

diskuterar sådant både i grupp och individuellt, denna dialog är ett sätt att motivera 

personalen. Cim är av åsikten att ett reflekterande förhållningssätt är en hjälp i arbetet och 

försöker att förstärka detta i personalgruppen.  

 

Kerstin anser att ett reflekterande förhållningsätt kan vara till stor hjälp för att få en god 

kvalitet i arbetet, både för sig själv och för personalen. Hon menar att man inte kan ha en god 

kvalitet utan att ha ett reflekterande förhållningssätt. Om man aldrig funderar på huruvida 

något är bra eller dåligt, så går det inte att göra det bättre. Det är också möjligt att komma 

fram till att det man gör är på bästa möjliga sätt, vilket är minst lika viktigt och får personalen 

att växa. 

 

I Maries organisation är det betydelsefullt med både metodutveckling och att de metoderna är 

genomarbetade. De har utbildningsgrupper, som samlar in vad hela avdelningen har för behov 

och intresse beträffande fortbildning. Det förs upp till ledningen, som ofta ser till att de får 

önskad utbildning. Marie framhåller också att personalen är nischade och har utbildning efter 

intresseområde. Arbetsplatsen har också en metodutbildning på gång i samtalsmetodik, något 

som hela avdelningen ska delta i för att få ett samlat synsätt. Två gånger om året är det 

planeringsdagar då de går igenom vad de tycker behöver göras. Nästa planeringsdag 
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utvärderas vad som bestämdes och resultatet av det. Nyligen har ett konsultföretag anlitats, 

som ska jobba med just flöden och processer.  

Marie vill även lyfta hur betydelsefullt det är att ha ett ständigt lärande i arbetet och att hela 

tiden se kärnan i arbetet. 

I: Finns det utrymme att tänka efter och förankra ett beslut i hur det ska utföras innan det 

verkställs?  

M: Ja, det finns. Vi har våra ärendediskussioner. Där får man feedback av gruppen och 

chefen. Man försöker hitta konsensus. Det är ett lärande, särskilt bra för att få insikt om 

man är ny på arbetsplatsen. Det är bra att diskutera etiken och vad socialt arbete 

egentligen är och vad vi håller på med, då vi måste värna om de som är utsatta (Marie). 

 

Återigen går det att se att två helt olika organisationer den platta, Johannas organisation och 

den hierarkiska, Maries organisation har många likheter. Personalen får åka iväg för att 

diskutera verksamheten och ta upp frågor som rör den. Man får i båda organisationerna 

samtala med varandra och lära av varandra. De båda enhetscheferna anser också att det finns 

tid till metodutveckling och att tänka igenom saker innan de verkställs för personalen och dem 

själva. I Maries organisation är det också frikostigt med utbildningar av olika slag till 

personalen. Något som är mycket centralt i lärande organisationer är att öka kunskapsnivån 

(Taylor 2004). Även Johannas organisation tycker att utbildning är viktigt, men låter 

medarbetarna i större utsträckning ta egna initiativ till förkovran på fritiden. Johanna uttrycker 

ett dilemma i att å ena sidan vilja ge sin personal bra fortbildning och å andra sidan inte ha 

makten att besluta och bevilja detta för personalen. Kerstin menar att ett reflekterande även 

kan leda till att man kommer fram till att det sätt som man arbetar på är det optimala just nu. 

Kerstin betonar betydelsen av att personalen får komma fram till att de är bra. Vidare anser 

hon att personalen måste förstå meningen med det de gör och inte bara göra som de blir 

tillsagda. Det anknyter till lärande i organisationer enligt Taylor (2004), både hur den 

praktiska och den teoretiska förståelsen av lärandet bidrar till en organisations utveckling 

(Taylor 2004). Även i Thompson och Pascal (2010) lyfts vikten av mening för att utveckla en 

reflekterande förståelse för sammanhanget som vi arbetar i (Thompson & Pascal 2010).  

8.2.5 Den enskilde med bistånd 

I följande avsnitt beskrivs hur enhetscheferna anser att organisationen och arbetsmetoderna 

påverkar den enskilde. Likaså hur meningsskapande processer kan ha inverkan på hur den 

enskilde med bistånd bemöts. 
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Johanna berättar om att det finns tid och utrymme för att utveckla genomarbetade 

arbetsmetoder. Organisationens kvalitetssäkring revideras två gånger om året och det pågår ett 

ständigt arbete med att förbättra arbetsmetoderna. Johanna uppfattar detta som positivt för den 

enskilde, eftersom det är behoven som styr förbättringen och utvecklingen i organisationen.  

 

Cim lyfter att det är betydelsefullt för den enskilde som är beviljad bistånd, hur utveckling av 

arbetsmetoder och förankring av beslut genomförs, allt för att det ska bli en förståelse för den 

enskilde. Cim understryker att reflektion och struktur står i relation till varandra och att detta 

genererar trygghet till fördel för den enskilde. Cim ser ett klart samband mellan att personalen 

upplever sitt arbete som meningsfullt och hur de bemöter den enskilde. Upplever man något 

positivt så färgar det av sig. 

 

Enligt Kerstin, så är det av betydelse för den enskilde som är beviljad bistånd, hur utveckling 

av arbetsmetoder och förankring av beslut genomförs. Hon menar att ska man bedriva god 

vård, så måste det vara förankrat. Även graden av meningsfullhet i arbetet för personalen är 

av vikt för bemötandet av den enskilde, anser Kerstin. Ju mer mening i arbetet som 

personalen upplever, desto bättre bemötande får den enskilde. Då finns viljan och energin att 

göra det så bra som möjligt. Man gör det där lilla extra som betyder så mycket.  

 

Marie ser sambandet mellan utveckling av arbetsmetoder, förankring av beslut och betydelsen 

för den enskilde som mycket tydligt. Man ska ha en hållning i ärenden som sedan kan prägla 

hur man bemöter nästa individ som kommer och har en liknande situation. Då blir 

diskrepansen inte så stor. Marie framhåller också att meningsskapande i personalgruppen 

även faller väl ut för den enskilde. 

I: Anser du att det finns ett samband mellan att personalen upplever sitt arbete 

meningsfullt och hur de bemöter den enskilde?  

M: Ja, till 100 procent. Om man trivs med sitt arbete och känner att det är meningsfullt, 

då är ju individen också viktig och det arbete jag kan utföra för den individen (Marie). 

 

Lima (2007) menar att det inte går att skilja på handlingar som människor gör och 

organisationer. När vi agerar så skapas något av agerandet (Lima 2007). Enhetscheferna 

Kerstin och Marie beskriver hur just handlingarna skapar ett gått bemötande av den enskilde. 

Man omvandlar teorin till verkliga handlingar, som också appellerar till Thomassen (2007) att 

genom reflektionen och att vi verkligen tänker på vad vi gör, utvecklas också själva 
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handlingen till en metod (Thomassen 2007). Johannas organisation arbetar med 

kvalitetssäkring och har en ständig utvärdering för att bli bättre i det de gör. Det påverkar den 

enskilde på så sätt att behoven styr utvecklingen. Det anknyter återigen till Taylor (2004) och 

utforskandet av kompetensen i organisationen (Taylor 2004). Baldwin (2004) menar att en 

organisation som ser på tidigare erfarenheter kan ta till sig helt nya arbetsmetoder (Baldwin 

2004). Det kan gagna dem som använder en organisations tjänster och kan resultera i ständiga 

utvärderingar av arbetet och tillika nya mål för verksamheten. Enhetscheferna Cim, Kerstin 

och Marie menar alla att det är av stor betydelse hur personalen trivs med sitt arbete och om 

de upplever det meningsfullt, samt att det i förlängningen leder till att de utför ett gott arbete 

gentemot den enskilde med bistånd. 
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9. SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION 
En ingång till denna studie var min egen erfarenhet av ett bristande reflekterande 

förhållningssätt inom socialt arbete, men även upptäckten av hur viktig enhetschefen är i sin 

ledarroll för en personalgrupp, både på gott och ont. Jag hade uppfattningen att attityden hos 

organisationernas ledning och tillgången på tid stod i relation till i hur stor utsträckning ett 

reflekterande förhållningssätt användes på en arbetsplats.  

 

Utifrån den litteratur som jag har studerat och de tankar som jag hade inledningsvis har 

resultatet delvis motsvarat min förförståelse, men även visat att delar av resultatet motsäger 

min ursprungliga uppfattning. Att ett reflekterande förhållningsätt är av stor betydelse i 

ledarskap inom socialt arbete, är forskare och mina intervjupersoner eniga om. Detta är också 

en av de utgångspunkter som jag hade i början av arbetet och som blivit väl underbyggda. 

Finns förutsättningarna att ställa sig utanför arbetsuppgifterna och betrakta dem, stanna upp 

och reflektera, se vad som är bra, vad som kan utvecklas och göras bättre, så är det mycket att 

vinna för både ledaren, personalen i arbetsgrupperna och den enskilde. Det är något som alla 

de intervjuade enhetscheferna bekräftar. Alla intervjupersonerna visade sig vara insatta i vad 

ett reflekterande förhållningsätt innebär. De fyra enhetscheferna tycks även prioritera att 

använda sig av det reflekterande förhållningssättet.  

 

Reflekterande förhållningsätt är ett begrepp som kan uppfattas på olika sätt, även begreppet 

kritiskt reflekterande förhållningssätt tangerar begreppet. Båda finns på en flytande skala och 

helt säker på vad människor som man möter lägger in i dessa begrepp, kan man inte vara. När 

mina intervjupersoner enligt egen utsago under intervjuerna har sagt att de känner till vad 

begreppet reflekterande förhållningssätt innebär, har jag fått utgå ifrån att det stämmer. Jag 

har trots detta uppmärksammat att en diskrepans i förståelsen av begreppet lyst igenom 

mellan mina intervjupersoner, från att tänka efter lite i största allmänhet till att betrakta det 

reflekterande förhållningssättet som en metod för kvalitetssäkring, meningskapande, lärande 

och utveckling, ett arbetsredskap. Precis så som reflekterande förhållningssätt 

uppmärksammas i litteraturen, bland andra av Thomassen, Lima och Schön. 

 

Tre av intervjupersonerna tar upp att bristen på tid ibland kan hindra dem i arbetet och i att 

reflektera fullt ut, särskilt i tider av hög arbetsbelastning. Det stärker den tanken som jag hade 

i början av arbetet om att det inte alltid finns tid för ett reflekterande förhållningsätt. Den 

fjärde intervjupersonen Cim menar att tiden inte är det egentliga problemet bakom bristen på 

reflektion. Problemet är snarare att det i människovårdande arbete kan vara svårt att hitta 
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gemensamma strategier, eftersom alla i personalen är individer och gör saker på sitt sätt i 

mötet med människor, utifrån sin egen individuella personlighet. 

Cim är väl införstådd med begreppet reflekterande förhållningsätt och dess 

användningsområde, men har inte möjlighet att använda denna metod i sin personalgrupp fullt 

ut, eftersom organisationen inte har tagit till sig detta.  

 

Däremot så har andra delar av min undersökning fått blandade och inte helt förväntade svar. 

Jag föreställde mig att organisationer som bedrev verksamhet, så som äldreomsorg eller 

försörjningsstöd, skulle använda sig av ett reflekterande förhållningsätt i lägre grad än övriga 

verksamheter. Jag tänkte mig då att det inte fanns så stort utrymme inom äldreomsorg och 

försörjningsstöd att reflektera och arbeta på olika sätt, eftersom själva grunduppgiften inom 

verksamheten är relativt förutsägbar och tydlig. Där kom jag fram till att jag hade fel i min 

ursprungliga tanke på två sätt. Dessa båda verksamheter är inte förutsägbara och innehåller så 

mycket mer än själva grunduppdraget, exempelvis vardagliga rutiner som går att påverka och 

att arbeta med etik och människosyn. Dessutom tycks det vara så att formen för verksamheten 

kräver ett mycket mer omfattande reflekterade, beroende på att man måste förankra allt man 

gör ytterst noga. Det behövs förankring i tvingande lagstiftningar, samt stöd för förändringar 

och arbetsmetoder inte endast i organisationen och personalgruppen, utan även hos de 

enskilda och deras anhöriga. De övriga två verksamheterna, socialpsykiatrin och 

kommunalförbundet, har förvisso också en lagstiftning att följa, men där framstår 

arbetsuppgifterna som mer föränderliga och anpassade efter de behov som uppstår inom 

organisationen och verksamheternas målgrupper.  

 

Det är olika hur enhetscheferna upplever stödet för ett reflekterande förhållningssätt från 

organisationens ledning. Två av dem, Johanna och Marie, upplever att de har ett stort stöd i 

detta och de anser att det genomsyrar deras arbete och färgar av sig på personalgrupperna och 

den enskilde. De övriga två enhetscheferna Cim och Kerstin, beskriver inte stödet uppifrån 

som så påtagligt, men de betraktar sig själva som reflekterande och sätter det högt. Att initiera 

många och ganska stora förändringar på arbetsplatsen som Kerstin har gjort, kräver inte bara 

ett reflekterande förhållningssätt, utan det kan även kräva mod att våga sticka ut och faktiskt 

ändra och förbättra det som inte är så bra på en arbetsplats. Det kräver en förmåga att förankra 

saker i personalgruppen, så att den känner det meningsfullt och motiverat att arbeta enligt de 

nya direktiven. Vet man vad som är riktigt betydelsefullt i det arbete man utför, kan man 

tydligare utmana organisationen i hur man ska arbeta på ett meningsfullt sätt (Gardner 2009 
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s.181). Både Cim och Marie vågar påverka sin personal till mer reflektion. Det enklaste skulle 

vara att ge en medarbetare ett färdigt svar eller en tydlig instruktion. Ett ledarskap som törs 

driva fram egna tankar hos sina medarbetare ter sig i mina ögon som mer kvalitativt och 

genomtänkt. Det implicerar också en större mening och motivation i arbetet. Enhetscheferna 

Kerstin och Marie framhöll också vikten av att prioritera ett reflekterande förhållningssätt vid 

medarbetarsamtalen för att skapa bättre arbetsmetoder. 

 

Reflektion utmanar till ett aktivt tänkande och kan leda till att chefer, organisationer och 

medarbetare tvingas att förankra metoder, tänka om och värdera sitt arbete, se vad som är bra 

och att omvandla det dåliga genom en lärande process. Som Marie säger ”Reflektion är både 

före och efter.”(Marie). Det handlar om en arbetsmetod som finns både före, under och efter 

handlandet, ett sätt att arbeta som genomsyrar en arbetsplats, en organisation och människors 

sätt att tänka.  

 

Ledningen i de fyra olika organisationerna som jag intervjuade har olika betydelse för de 

intervjuade. I två av organisationerna verkar inte ledningen initiera något reflekterande 

förhållningssätt, även om de i praktiken inte hindrar detta arbetssätt. I två organisationer 

beskriver enhetscheferna att ledningen både initierar reflektion och uppmuntrar till detta. 

Jag har kommit fram till att reflekterande förhållningsätt är ett begrepp som används, men att 

förutsättningarna i skilda organisationer kan vara mycket olikartade. Oberoende av dessa 

förutsättningar, så betyder det mycket för enhetschefens ledarskap att kunna motivera 

personalgrupperna till att utföra ett gott arbete, för att höja deras nivå av mening i uppgifterna 

och öka förståelsen för de utförda insatserna. Den enskilde med bistånd kan i och med det 

tillförsäkras en högre grad av rätt insatser med hjälp av reflektion, enligt intervjupersonerna. 

 

Jag anser att jag har fått en avsevärt djupare förståelse för den reflekterande ledarrollen i 

sociala organisationer och att mina frågeställningar har blivit besvarade. En del saker som har 

framkommit under arbetets gång har varit oväntade men positiva, exempelvis det omfattande 

reflekterandet inom äldreomsorgen. Även att det pågår reflektion inom socialt arbete i sociala 

organisationer, så tror jag att det finns luckor att fylla inom detta område. Som Cim säger ”Jag 

tror egentligen inte att reflekterande förhållningssätt och reflekterande i en grupp är så tidskrävande, 

utan det är en metod i sig.”(Cim).  Det borde alltså gå att ha ett systematiskt reflekterande 

förhållningssätt i det sociala arbetet både teoretiskt och praktiskt, att använda det 

reflekterande förhållningssättet som en arbetsmetod bland andra.  
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9.1 Framtida forskning 

Efter att ha fördjupat mig i ämnet ledarollen och reflekterande förhållningssätt inom 

organisationer som ägnar sig åt socialt arbete under en tid, så har jag kommit till insikt om att 

ämnet är oerhört stort. Det finns många olika perspektiv som man skulle kunna belysa vidare. 

Exempel på detta är; att utöka och fördjupa den vinkling som jag har haft i detta arbete, att 

studera hur man skulle kunna implementera det reflekterande förhållningssättet i ledarrollen 

generellt i det sociala arbetets organisationer; att närmare granska vilken betydelse det har för 

personal som arbetar i sociala organisationer; hur kan man säkerställa enskildas bistånd på en 

rätt nivå med hjälp av ett reflekterande förhållningssätt?  

Något som jag blivit ytterligare nyfiken på är om resultatet av att använda det reflekterande 

förhållningssättet som en arbetsmetod, kan bidra till att kvalitetssäkra det sociala arbetet. 
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11. BILAGA 

11.1 Intervjufrågor 

Inledande frågor 

Hur länge har du arbetat på denna arbetsplats? 

Vilka är du chef för? 

Har du arbetat som chef innan du började arbeta på din nuvarande arbetsplats? 

Vilken utbildning har du? 

Berätta om organisationen som du arbetar i. 

 

Huvudfrågor 

1. Finns det tid till att utveckla genomarbetade metoder för arbetet som din personal utför? 

 Vad leder det till som du ser det? 

 Påverkar det den enskilde? 

 

2. Vem initierar metodutveckling inom verksamheten, du, ledningen, personalen eller annan?  

Hur brukar det gå till?  

 

3. Finns det utrymme att tänka efter och förankra ett beslut i hur det ska utföras, innan det 

verkställs?  

Hur går det till? 

Om det inte finns, hur tar sig det uttryck? 

 

4. Anser du att det är betydelsefullt för den enskilde som är beviljad bistånd, hur utveckling 

av arbetsmetoder och förankring av beslut genomförs?  

Hur? 

 

5. Hur motiverar du din/dina personalgrupper till att utföra ett bra arbete? 

 

6. Har du och din personal möjlighet att revidera arbetsmetoder på ett metodiskt sätt?  

Hur brukar ni göra då?  

 

Anser du att det är viktigt med utrymme för eftertanke innan du utför/verkställer nya arbetsuppgifter/beslut?  

Anser du att det är viktigt med utrymme för eftertanke innan din personal utför/verkställer nya 

arbetsuppgifter/beslut?  
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7. Är du bekant med begreppet reflekterande förhållningssätt? 

Vad innebär begreppet för dig? 

Kan du sätta din roll som ledare i relation till begreppet reflekterande förhållningsätt?  

 

8. Är du på något sätt begränsad när det gäller att reflektera kring dina arbetsuppgifter och i 

förlängningen stötta din personal? 

På vilket sätt? 

 

9. Uppmuntras enhetscheferna i organisationen till reflektion och lärande?  

På vilket sätt?  

Får det betydelse i ditt och din personals arbete? 

 

10. Tror du att ett reflekterande förhållningsätt kan vara en hjälp för att få en god kvalitet i 

arbetet både för dig som chef/ledare och för din personal? 

 

11. Brukar du tillsammans med andra enhetschefer diskutera och arbeta med lärande 

processer och meningsskapande processer? 

Hur gör ni då?  

 

12. Anser du att det finns ett samband mellan att personalen upplever sitt arbete meningsfullt 

och hur de bemöter den enskilde? 

Hur tänker du dig detta samband? 

 

13. Är det viktigt för dig att uppmuntra din personal till ett genomtänkt sätt att arbeta på? 

Varför anser du att det är viktigt/inte viktigt? 

 

 

 

 

 

 


