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Although working as a leader at middle level within social work is an interesting research area with 
its  complex  nature,  there  is  not  much  science  regarding  this  field,  gender  issues  aside.  The 
complexity lies within the quantity of elements a leader at a middle level in social work has to relate 
to; service users’ needs, coworkers, leaders above in the hierarchy, laws and guidelines, financial 
aspects and budget, meanwhile risking the attention of media in difficult cases. This study realizes 
the complexity of the issue and aims to study which variables are requested when recruiting new 
middle level leaders in social work by answering the questions: Which variables do the persons 
responsible for recruiting new leaders at middle level search for and how can this be described by 
using Weber’s theory regarding social action? This was obtained by making a quantitative content 
analysis of 105 recent published job advertisements for leader at middle level within social work. In 
addition,  four  semi-structured  interviews  were  made  in  order  to  contribute  with  a  deeper 
supplement. The results of the study were that a degree from a school of social studies was the most  
frequent requested expressed education. Regarding experience the most common variable was an 
unspecified leadership experience. As for knowledge, laws and guidelines were demanded more 
often than other, and the variable flexibility was sought most of the qualities. It also showed that  
prioritizations  were  made,  both  in  advertisement  and  from interviewing  potential  new leaders. 
Ultimately the study showed that the job advertisements did not state the complete truth regarding 
which variables  the people responsible  for recruitment  request.  Weber’s  theory of  social  action 
proved an adequate, but not sufficient, tool for studying the scope of the survey. From the empirical 
material two new ideal types were obtained, regarding the individuals’ relationship to herself and 
the individuals’ relation to others. 
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1. Inledning

1.1 Problemformulering
Vad tänker du på när du hör ordet ”ledarskap”1? Det kanske för tankarna till de stora internationella 

politiska ledarna, till företagens ledare eller kanske till någon ledare du har stött på i ditt arbetsliv. 

Oavsett yrkeskategori är det få människor som har en arbetslivskarriär utan ha kommit i kontakt 

med en ledare någon gång under livet. Ledarskap berör därför i princip oss alla, och det är inte 

ovanligt att ha åsikter, positiva som negativa, om ledare som man på ett eller annat sätt kommit i 

kontakt med. Detta kan bero på att ledarskap inte alltid är helt enkelt och att tjänsten kan innehålla  

mer  eller  mindre  problematiska  aspekter  och  detta är  kanske  mest  utmärkande  i  människo- 

behandlande organisationer, såsom organisationer inom socialt arbete.

Ledarskap inom socialt arbete förefaller inte vara lika efterforskat som t.ex. ledarskap inom företag 

eller politik2. Detta betyder dock inte att det saknar betydelse, tvärtom, enligt Thylefors (2007) har 

ledare en nyckelroll i att skapa arbetsförhållanden som dels gynnar hög kvalitet på de tjänster och 

service som tillhandahålls, dels hög arbetstillfredsställelse hos personalen. Utmärkande med att leda 

en human service organisation är bl.a. att  de är politikerstyrda och har ett levande ”råmaterial” 

vilket innebär att organisationen arbetar med människor som de påverkar och som organisationerna 

har till uppgift att skydda. Organisationerna är ofta beroende av offentlig finansiering, samt utsatta 

för offentlig exponering. (Thylefors, 2007) Med bakgrund av den centrala roll ledare tillskrivs för 

arbetsförhållande och den service som en verksamhet tillhandahåller ter det sig en aning märkligt att 

så lite forskning inom ämnet finns att tillgå i Sverige. 

Komplexiteten som Thylefors (2007) beskriver med många personer och faktorer som en ledare på 

mellanchefsnivå ska förhålla sig till är just det som fått oss att intressera oss för området. Vi tänker  

oss att en chef på denna nivå, inom socialt arbete, ska förhålla sig gentemot brukare, medarbetare, 

chefer,  lagar,  riktlinjer,  budget  samt  offentlighet  och  att  tjänsten  i  sig  kan  innehålla  en  del 

motsättningar, svårigheter och även en del press. Den person som i slutändan rekryteras kan tänkas 

behöva  kompetenser  inom  flera  skilda  områden,  såsom  utbildning,  erfarenhet  och  personliga 

egenskaper. Detta är självklart av vikt för organisationen som rekryterar likväl som för medarbetare, 

1  Begreppet ledarskap definieras i stycke 1.4 Definitioner
2  En artikelsökning i Lunds Universitets databas Elin av ”leadership” gav 150 025 träffar medan ” leadership in 

social work” resulterade i 10 träffar, likaså gav en sökning av avhandlingar i databasen Lovisa, även den tillhörande 
Lunds Universitetsbibliotek på ordet ”ledarskap” 113 träffar medan ”ledarskap i socialt arbete” resulterade i 1 träff. 
Motsvarande i Libris alstrade 7144 träffar på sökordet ledarskap, medan ledarskap i socialt arbete ledde till 30 
träffar.
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brukare och anhöriga.

I den här studien intresserar vi oss för de individuella bakomliggande variabler som kan tänkas ha 

betydelse när en ledare ska tillsättas inom socialt arbete och vi är således intresserade av vilka 

variabler  rekryteringsansvariga frågar  efter  när  anställningsannonser  utlyses  och intervjuer  hålls 

med de sökande individerna.

1.2 Syfte och frågeställningar
Denna studie avser att studera vilka variabler som söks av rekryteringsansvariga vid rekrytering av 

ledare inom socialt arbete. För att studera detta har vi valt att utgå från två följande huvudsakliga 

frågeställningar med tillhörande underfrågor:

1. Vilka variabler efterfrågas i utlysta platsannonser av ledartjänster på mellannivå inom socialt 

arbete? 

• Finns det variabler som inte utannonseras men som eftersöks av 

rekryteringsansvariga?

• Hur prioriteras de olika variablerna vid en anställning av en ny ledare inom socialt 

arbete?

2. Hur kan efterfrågan av ledare på mellannivå inom socialt arbete förklaras utifrån Webers 

teori om socialt handlande?

• Hur kan de variabler som efterfrågas beskrivas med hjälp av Webers idealtyper för 

socialt handlande?

• Är det möjligt att utifrån inhämtad empiri utläsa någon ytterligare idealtyp?

• Hur kan  urvalsprocessen  av  ledare  inom socialt  arbete  förklaras  utifrån  Webers  

begrepp socialt urval?

1.3 Avgränsning
Vi har valt att inte studera manligt och kvinnligt ledarskap3 då detta i sig är ett stort område och som

inkluderar teorier, begrepp samt värderingar om vad som är manligt och kvinnligt beteende och 

agerande. Därtill vill vi inte att detta blir en styrande faktor i vår urvalsprocess. Däremot kommer vi 
3  För intresse se stycke 1.5 Tidigare forskning
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att presentera kön som en variabel när det framkommit i vår empiri, antingen utifrån de annonser 

som ingår eller utifrån de intervjuer som genomförts.

Ytterligare en avgränsning är att studien fokuserar på de variabler som de rekryteringsansvariga 

söker  efter,  vilka  kanske  inte  är  desamma  som övrig  personal  eller  brukare  efterfrågar.  Vilka 

egenskaper och erfarenheter som personal och brukare hade önskat se hos sin nya ledare hade varit 

en intressant aspekt, men en alltför tidskrävande aspekt att tillföra den aktuella studien. 

1.4 Definitioner
Detta  stycke  avser  att  förtydliga  begrepp som är  väsentliga för  uppsatsen och återkommande i 

texten. Flera av dem har också en mångtydig innebörd och det är viktigt för uppsatsens struktur att 

dessa förstås på ett entydigt sätt.

1.4.1 Ledarskap
Ledarskap definieras inte enhetligt i litteraturen, dels kan det definieras som en auktoritetsposition 

för en enskild individ, dels som ett beteende som delas av en grupp. För det individuella ledarskapet 

krävs en person med utbildning, erfarenhet och det beskrivs ofta vara en nyckelmedlem i gruppen 

som får bära ansvaret för gruppens goda resultat eller misslyckande. Ett tredje synsätt på ledarskap 

är  att  ledarskapsprocessen  delas  mellan  en  formell  ledare  och  en  grupp.  (Kunzle  et  al,  2010) 

Gemensamt för flera definitioner är att de handlar om inflytande, över en person eller en grupp av 

människor,  för  att  nå  ett  mål  samt  att  detta  inflytande sker  med hjälp  av kommunikation.  Det 

handlar om att få underordnade medarbetare att utföra ett gott arbete och att personen själv, ledaren, 

har förmåga att utnyttja både materiella resurser samt sina personliga resurser för att kunna uppnå 

detta. Ledaren bär ansvar för organisationens resultat och innehar mer inflytande än andra, antingen 

för att utföra en enskild uppgift eller över en viss tid. Begreppet chef definieras som, förutom att det 

är ett mer formellt uttryck, en person som både kan leda och som är expert inom ett visst område. 

Ett  gott  ledarskap  kännetecknas  av  att  medarbetare  känner  att  arbetet  är  meningsfullt  och  att 

arbetsuppgifterna utförs med hög kvalitet. (Djärv et al, 1990)

I litteraturen påträffas även en diskussion om att det moderna ledarskapet skiljer sig från tidigare 

chefskap, där skillnaden utmärks av att det moderna ledarskapet inte intresserar sig för övervakning, 

kontroll och planering av folks arbete utan fokuserar på hur folk tänker och värderar. Detta är ett  

värdebaserat  ledarskap  som vill  övertyga,  engagera,  inspirera  och  stå  som förebild.  Chefskap, 

däremot, är en regeltrogen byråkrat som pekar med hela handen. (Alvesson, 2006) Ett liknande 

argument betonas av Berg et al (2007) som menar att ledarskap står för förändring och motivation 
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till skillnad från chefskap som utmärker effektivitet och riktlinjer. Därtill förs en diskussion om att 

chefskap innebär en formell hierarki medan ledarskapet är informellt till sin karaktär och inkluderar 

en större gruppkänsla. Personer som utgår från ledarskap respekterar individerna i teamet och litar 

på deras kunskap och ser dem inte som underställda i en hierarkisk organisation. (Berg et al, 2007) 

I den här uppsatsen görs ingen åtskillnad gällande begreppen chefskap och ledarskap; i de utlysta 

annonserna är det vanligt att ordet chef förekommer, däremot under intervjuerna används begreppet 

ledarskap  mer  frekvent.  I  denna  studie  förs  inte  någon  diskussion  om  användbarheten  av 

definitionerna på begreppet ledarskap i det empiriska materialet,  då detta faller utanför studiens 

syfte.  

1.4.2 Ledarskap på mellannivå
Den form av ledarskap som uppsatsen fokuserar på är ledarskap på mellannivå. Det har visat sig 

vara  problematiskt  att  benämna  denna  nivå  mer  specifikt,  då  exempelvis  titeln  enhetschef  kan 

förekomma på olika nivåer i hierarkin inom olika organisationer. Innebörden som läggs i begreppet 

mellanchef i denna uppsats är att personen på den tjänsten ska ha en ledare över sig, samt ett visst  

personalansvar. 

1.4.3 Rekryteringsansvarig
De personer som har intervjuats kallas i uppsatsen för rekryteringsansvariga, detta då deras titel har 

varierat och någon gemensam benämning baserad på deras tjänstenivå saknas. Alla personer som 

har intervjuats har dock besuttit en chefstjänst gentemot den person som de ämnar rekrytera och är 

ansvariga  för  rekryteringen av  denne.  I  flera  fall  var  intervjupersonen  inte  ensam ansvarig  för 

rekryteringen utan detta skedde i samverkan med andra rekryteringsansvariga inom organisationen.

1.4.4 Rubriker
Inom såväl teori som metod används de begrepp som är kopplade till kodningen, och betydelsen 

samt  innebörden av dessa begrepp är  inte  i  alla  sammanhang desamma.  Därför  krävs  att  detta 

noggrant förtydligas i detta avsnitt. Den primära indelningen av de variabler som framkommit i 

materialet  kallas i viss litteratur för kategorier,  men då begreppet kategorier även återkommer i 

teorin som ett samlingsnamn på egenskaper som har en viss gemensam grund (Weber, 1983) kallas 

indelningen av variabler i uppsatsen i stället för rubriker. De rubriker som används i studien är 

Utbildning, Arbetserfarenhet, Kunskap och Egenskaper, se bilaga 1. 
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1.4.5 Variabler
Under varje rubrik återfinns ett antal variabler i vilka alla markeringar som skapats i annonserna 

förts  in.  Vissa  av  dessa  har  underkoder  till  sig,  exempelvis  under  rubriken  Utbildning finns 

social/omsorg  som  i  sin  tur  har  fyra  underrubriker:  Socionomprogrammet,  Sociala  omsorgs- 

programmet, Ospecificerad samt Övrigt. Dessa benämns också variabler och tillskrivs samma vikt 

som övriga variabler under samma rubrik.  Detta då underrubrikerna enbart  är skapade för ökad 

tydlighet och de menar således inte illustrera en nivåskillnad. 

1.5 Ämnesorientering
Organisations- och ledarskapsfrågor kan studeras utifrån olika perspektiv, och nedan följer ett urval 

av  tidigare  forskning  som  gjorts  i  relaterade  ämnesområden.  Webers  rationalitetsbegrepp  har 

använts i Kullbergs (1994) avhandling ”Socialt arbete som kommunikativ praktik: Samtal med och  

om klienter”; en avhandling som studerar socialsekreterarens arbetssituation samt hur deras arbete 

utförs  utifrån  besökssamtal  och  beslutssammanträden.  I  Kullbergs  avhandling  framgår  att  det 

målrationella handlandet inte är tillräckligt för att förklara socialsekreterares beslutsprocesser då det 

är emotionella argument som i flera fall används för att motivera ett beslut. När det gäller ledarskap 

kan  nämnas  Richards  (1997)  avhandling  ”I  första  linjen  –  Arbetsledarens  mellanställning,  

kluvenhet och handlingsstrategier i tre organisationer” som studerar ledare bl.a. inom hemtjänsten 

och hur de sköter situationer när olika regler står i konflikt med varandra samt hur de hanterar 

mängden  oplanerade  och  akuta  arbetsuppgifter.  Eftersom mellannivåchefer  är  underställda  sina 

högre chefer men samtidigt överställda sina underordnade måste de besitta förmågan att hantera och 

relatera till olika regelsystem samtidigt. Ytterligare en avhandling som berör hemtjänsten och dess 

organisation är Nordströms (1998) ”Yttre villkor och inre möten – Hemtjänsten som organisation” i 

vilken författaren skiljer på den praktiska världen, d.v.s. utförarnivån, och idévärlden, som befinner 

sig på ledningsnivån, och att hemtjänstassistenterna rör sig mellan dessa två nivåer som förmedlare 

vilka förväntas ta med sig idévärldens förevisningar till utförarnivån. En markant skillnad mellan 

världarna är att idévärlden påverkas betydligt mer av värderingar och utveckling i samhället än den 

praktiska nivån där riktlinjer och värderingar skapas genom interaktion mellan människor. Därtill 

diskuteras  språkanvändningens  betydelse  på  arbetsplatsen  i  avhandlingen.  Språkbruket  har 

betydelse då det påverkar hur verkligheten uppfattas och genom att normer och värderingar når 

verksamheten och därigenom påverkas även handlingarna på arbetsplatsen. Nordström menar att 

användningen av ett professionellt språk skapar en distans mellan verksamheten och klienter och att 

det finns en möjlighet att klienter objektifieras. Eftersom olika nivåer inom en organisation inte 

använder  sig  av  samma  begreppsterminologi  finns  risk  för  kommunikationsproblem  inom  en 
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verksamhet.

Djärv et al (1990) menar att det inte finns några teorier om ledarskapet som ser till dess helhet utan 

att  de  är  uppdelade  i  tre  olika  former:  egenskapsteorier,  ledarstilsteorier  och  situationsanpassat 

ledarskap. Författarna betonar att ledare har blivit mer synliga och deltagande och att de i större 

utsträckning  arbetar  tillsammans  med  andra  i  grupp.  Den  första,  egenskapsteorier,  betonar 

personliga egenskaper,  kunskap och erfarenhet  för  att  kunna vara en bra ledare.  När det  gäller 

egenskaperna i sig har forskningen inte gett något enhetligt resultat vilket kan vara en följd av att 

organisationer  och  deras  behov  ser  olika  ut.  Återkommande  egenskaper  är  bland  annat 

övertalningsförmåga och förmågan att kunna entusiasmera. Den kunskap som refereras till är främst 

kurser i ledarskap, både för blivande och redan tillsatta ledare. Erfarenhet får individen dels genom 

att själv vara ledare då individen lär sig utifrån olika situationer, dels inhämtas erfarenhet genom 

kontakt med andra ledare, inte nödvändigtvis enbart genom yrkeskarriären. Utifrån dessa kontakter 

och erfarenhet från ledare utvecklas en bild av hur en ledare bör vara och som personen i  sig 

försöker efterlikna. 

Den andra kategorin ledarskapsteorier är ledarstilsteorier, som växte fram då egenskapsteorierna 

inte gav tillräcklig hjälp att identifiera bra ledare. Ledarstilsteorierna utgår istället från hur ledare 

utövar ledarskapet. Inom denna kategori teorier finns flera sätt att se på sättet en ledare utför arbetet, 

exempelvis hur auktoritärt eller demokratiskt det är. Häri finns en historisk aspekt och det sägs att 

ledarstilen har gått från att ha varit auktoritär till att bli mer demokratisk. Ytterligare en ledarsstil 

betecknas som ”låt gå ledarskap” vars innebörd är en passiv ledare som inte deltar i diskussioner, 

inte hjälper gruppen att organisera sig samt har svårt för att ta initiativ och fatta beslut. En annan 

ledarstilsteori  betecknas  som  ”konsideration-strukturering”  vilken  innebär  att  ledaren  skapar 

struktur i gruppen, organiserar arbetet med bl.a. regler, rutiner och utrustning och tar hänsyn till 

gruppmedlemmarna och deras resurser, känslor och mål. Struktureringen och konsiderationen är 

dock  inte  beroende  av  varandra,  d.v.s.  en  ledarstil  kan  vara  strukturerad  utan  att  vara 

hänsynstagande. (Djärv et al, 1990)

Den  sista  kategorin  ledarskapsteorier  är  situationsanpassat  ledarskap,  som,  precis  som  namnet 

indikerar, ser till den situation och tidpunkt inom vilken ledaren utför sitt ledarskap. Inom denna 

teoribildning återfinns bland annat åtta ledarstilar: 1) undvikande, 2) missionerande, 3) auktoritär, 4) 

kompromissande,  5)  byråkratisk,  6)  människoutvecklande,  7)  välmenande  auktoritär  samt  8) 

professionell och situationen bestämmer vilken ledarstil som är mest effektiv. Det poängteras att 
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ingen ledarstil  är  bättre än någon annan utan att det helt  och hållet  är beroende av situationen. 

(Djärv et al, 1990) 

Ledarskap ur ett genusperspektiv har bl.a. studerats av Berg (2000) som studerat varför kvinnor blir 

kvar på mellanchefsnivå eller hoppar av karriären, därtill hur organisationsförändringar påverkar 

mellanchefsnivån samt om män och kvinnor har olika organisationsideal. Denna studie visar att 

män  i  högre  grad  än  kvinnor  skiljer  mellan  det  privata  och  yrkeskarriären  och  att  kvinnors 

yrkesstrategier i högre grad styrs av familjen. Kvinnor med barn uttrycker en ambivalens till arbetet 

och upplever det som betungande. Författaren beskriver vidare att kvinnor söker de tjänster de tror 

de klarar av utifrån familjesituation och kompetens medan män söker de jobb de vill ha, och det 

som verkar intressant. Annan intressant forskning inom området har  Bosak  och  Sczesny (2008) 

tagit  fram i  artikeln  Am  I  the  Right  Candidate?  Self-Ascribed  Fit  of  Women  and  Men  to  a  

Leadership Position  där  de undersökt  huruvida 186 tyska studenter,  både kvinnor  och män,  på 

managementutbildningar  anser  sig  vara  lämpliga för  olika ledarskapstjänster.  Det  visade sig att 

kvinnorna ansåg sig vara lämpade för tjänsterna i mindre utsträckning än männen. Detta trots att 

kvinnor idag innehar ledande positioner i samhället i allt större utsträckning.

Gummer (2002) tar  upp flera  aspekter  på  rekrytering  i  artikeln  Notes  from  the  management  

literature -  Finding  and  Retaining  Employees:  The  Best  versus  the  Best  Suited.  Författaren 

resonerar  bland  annat  kring  hur  ”war  for  talent”  (Gummer,  2002  s.  83)  vid  rekrytering  i  en 

organisation kan ha negativa följder i form av att klimatet kan bli hämmande och att fokus i vissa 

sammanhang bör läggas på att främja gemensamma insatser. Gummer tar även upp olika aspekter 

på rekrytering inom och utanför organisationen, och menar att det är vanligare med antagandet att 

den bäst lämpade för tjänsten finns utanför organisationen, trots att vi som människor identifierar 

oss mer med människor som vi delar en social identitet med. Detta är av intresse för den aktuella 

studien  då  det  visat  sig  att  olika  organisationer  och  företrädare  för  dessa  har  en  mycket  skild 

inställning  till  intern  och  extern  rekrytering  och  att  detta  kan  komma  att  påverka  urvalet  i 

rekryteringen.

1.6 Uppsatsens framställning
Uppsatsen inleds med en metodologisk framställning av de två använda metoderna i uppsatsen, den 

följs  av ett  teoretiskt  avsnitt  som presenterar  Webers  teori  kring socialt  handlande vilka vi  har 

använt  oss  av som verktyg för  att  analysera vår  empiri.  Det empiriska avsnittet  inleds  med en 

redovisning av det material som framkom i den kvantitativa innehållsanalysen, bestående av 105 
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annonser,  och  följs  av  en  redogörelse  för  de  fyra  intervjuer  som genomförts.  Dessa  redovisas 

tematiskt i empirin. Vidare följer vår analys i vilken empirin kopplas samman med de teoretiska 

ansatserna samt tidigare forskning och där vi ger uttryck för våra egna tolkningar av det empiriska 

materialet. Uppsatsen avslutas med en slutdiskussion i vilken vi presenterar svar på frågeställningar 

samt de mest centrala slutsatserna av studien.
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2. Metod
Vi har genomfört en fallstudie, det vill säga att vi har undersökt ett socialt fenomen i sitt samtida 

sammanhang. Då målet har varit att skapa oss en helhetsbild av ämnesområdet idag, valde vi att 

använda  oss  av  metodtriangulering  där  vi  inkluderat  kvantitativ  innehållsanalys  och 

semistrukturerade intervjuer. (Gillham, 2008)

Den huvudsakliga delen av undersökningen bestod av kvantitativ innehållsanalys (May, 2001) av 

105 utlysta anställningar till tjänster på mellanchefsnivå. Annonserna har erhållits från kommuners 

hemsidor  samt  på  Arbetsförmedlingens  hemsida4.  De  har  kodats  (Aspers,  2007)  med  hjälp  av 

färgpennor, siffror och markeringar enligt ett kodschema, se bilaga 1. Mallen för schemat gjordes 

innan vi började koda men kodschemat har varit ett aktivt verktyg i processen och kategorier har 

lagts till,  tagits bort och slagits samman allt eftersom vi har arbetat oss igenom annonserna. En 

utförligare  diskussion  gällande  huruvida  koderna  som  använts  har  framkommit  induktivt  eller 

deduktivt  förs  i  kapitel  4.1,  detta  då  kodningen,  som  även  är  en  del  av  den  metodologiska 

framställningen, i vårt fall även utgör själva empirin. Dock har vi gått igenom samtliga annonser en 

slutlig gång efter att kodschemat färdigställdes för att säkerställa att alla annonser följer samma 

schema och därmed definitioner. Det kodade materialet har därefter analyserats utifrån Webers teori 

kring socialt handlande, vilken presenteras under avsnitt 3. Teori. 

Denna del av undersökningen kan anses vara av kvantitativ natur då frekvensen av vissa givna 

variabler  är  det  som  huvudsakligen  analyseras.  Esaiasson  et  al  (2005)  vill  dock  nedtona  att 

skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ enbart skulle innebära ett likhetstecken med skillnaden 

mellan att räkna och att tolka. Med detta menas att tolkning är en viktig del även i den kvantitativa 

forskningen för att kunna kategorisera de inhämtade enheterna i de klasser som sedan kvantifieras 

och kodas (Aspers, 2007). Vi menar att metoden är adekvat då den tillåter oss att insamla ett större 

antal analysobjekt, vilket vi anser ger en mer rättvis bild över forskningsfältet som helhet, det vill 

säga ökade möjligheter till generalisering, än vad en kvalitativ studie hade kunnat erbjuda. 

Som komplement till den kvantitativa empirin har vi genomfört fyra semistrukturerade intervjuer 

med personer  som ansvarar  för rekrytering.  Dessa intervjuer var kvalitativa då vi eftersökte en 

djupare förståelse till varför de framkomna variablerna är av vikt, hur de prioriteras samt att vi ville 

undersöka huruvida det finns fler variabler än de som uttryckts i de utlysta annonserna. Därtill var 

4  Sökord återfinns under 2.1 Urval
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vi  intresserade  av  huruvida  det  finns  faktorer  på  arbetsplatsen  som  påverkar  valet  av  ledare. 

Intervjuerna har även gett oss en unik möjlighet att diskutera annonserna och få förtydligande och 

större förståelse av annonserna. Intervjuerna gjordes därför medvetet efter att en stor del arbetet 

med kodningen var genomfört. 

Det  centrala  för  semistrukturerade  intervjuer  är  att  samma  frågor  ställs  till  samtliga 

intervjupersoner,  att  frågor  följs  upp  av  fördjupande  och  förtydligande  följdfrågor  som  leder 

intervjupersonen vidare och som säkerställer  att  likartade företeelser inkluderas i  varje intervju, 

samt att ungefär lika lång intervjutid avsätts till varje intervjutillfälle. Detta bidrar till att ge samtliga 

intervjuer en viss struktur. Vidare kännetecknas intervjuformen av flexibilitet genom att frågorna är 

öppna och att sonderande frågor tillåts när intervjuaren bedömer att den intervjuade har mer att 

berätta  inom  en  viss  fråga.  Samtidigt  som  frågorna  bör  följa  en  viss  utvecklingslinje  för  att 

garantera att fokus behålls på ämnet. Ytterligare en aspekt på metodens flexibilitet är att den tillåter 

att intervjuaren avslutar diskussionen med att fråga den intervjuade om den har några ytterligare 

kommentarer till det som har diskuterats och därmed lämnar öppet för viktiga perspektiv som inte 

har  behandlats  tidigare.  Fördelarna  med  den  här  intervjumetoden  är  alltså  att  den  är  flexibel 

samtidigt som den inrymmer en struktur vilket tillsammans bidrar till  en god empirisk kvalitet. 

(Gillham, 2008)

 

För att säkerställa att vi ställde samma frågor till intervjupersonerna framställdes en intervjuguide 

(Gillham,  2008),  se  bilaga  5,  med  olika  teman  som vi  fann  centrala  för  studien.  Intervjuerna 

spelades in efter godkännande av intervjuperson och transkriberades samma dag eller dagen därpå, 

dock uteslöts interjektioner och uttryck som ”hm” och liknande då de inte tillförde meningen något 

(ibid). 

2.1 Urval
Annonserna kommer från hela Sverige. Inledningsvis sökte vi annonser i Skåne, Halland, Blekinge, 

Småland och Västergötland på respektive kommuns hemsida, men då vi fann att detta material inte 

var tillräckligt letade vi oss till kommuner längre norrut. Där stötte vi på svårigheten att gå igenom 

kommun för kommun utan att finna en enda annons  och därför använde vi Arbetsförmedlingens 

sökmotor Platsbanken som möjliggör att söka utlysta tjänster i hela landet ämnesvis. Följaktligen 

sökte vi under ”Yrkesvis” och därefter ”Ledningsarbete”. Under fliken ”Ledningsarbete” finns en 

rad uppdelningar mellan olika områden men det som har varit intressant för vår studie är ”Chefer 

för  mindre  enheter;  vård  och  omsorg”,  ”Verksamhetschefer  inom  offentlig  förvaltning”  samt 
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”Verksamhetschef inom vård och omsorg”. Slutligen bestod vårt material av 105 annonser utlysta 

under  tidsperioden  2010-03-17  till  2010-05-08,  med  ett  upptagningsområde  som  täcker  hela 

Sverige.

De personer som vi har intervjuat har vi hittat genom de utlysta annonserna. Därmed vet vi dels att 

de är rekryteringsansvariga för ledare inom socialt arbete, dels arbetar med detta just nu och kan 

således bidra med en aktuell bild av fältet. Av praktiska skäl är intervjupersonerna verksamma i 

Skåne. Det kan anses som något problematiskt med ett urval som inte skett slumpmässigt då detta 

kan innehålla systematiska fel. Samtidigt menar vi att då vi genomfört en metodtriangulering, inom 

vilken våra huvudsakliga analysobjekt  dessutom står för en god reliabilitet,  så har vi  på så vis 

kompenserat för de förbehåll som detta kan medföra. 

2.2 Begränsningar
Metodens begränsningar är att annonserna kan tänkas vara något tillrättalagda eftersom de samtidigt 

ska representera organisationen utåt och vi kan således inte vara helt säkra på att det verkligen är de 

egenskaper  som  eftersöks  som  presenteras.  Det  kan  tänkas  rimligt  att  det  exempelvis  finns 

organisationer som söker efter en ledare som pekar med hela handen, men som i annonsen snarare 

tycks eftersöka ett demokratiskt ledarskap. I en kvantitativ studie kan det också vara problematiskt 

om det i annonsen skrivs ut flera närbesläktade begrepp som uppfattas som positiva av läsarna, 

såsom ”motivera” och ”uppmuntra” medan de kanske bara väljer att skriva ut enbart en benämning 

på  egenskaper  som  inte  uppfattas  som  lika  positiva.  Dock  är  dessa  egenskaper  kanske  lika 

eftersökta av rekryteringsansvarig.

Ytterligare en begränsning, eller tillgång, är att det sociala arbetet är ett brett verksamhetsområde i 

vilket vi inte för denna studie har gjort några avgränsningar, därmed använder vi oss av annonser 

från  skilda  verksamheter  och  våra  intervjupersoner  representerar  skilda  områden  inom  socialt 

arbete, och det är kanske inte omöjligt att olika verksamhetsområden eftersöker olika kvalitéer när 

det gäller kraven på sina respektive ledare.  

2.3 Tillförlitlighet
I  all  form av forskning är det viktigt  att  ifrågasätta validitet  och reliabilitet  i  arbetet  samt dess 

utförande.  Med validitet  menas ett  mått  på huruvida metoden verkligen mäter det som den gör 

anspråk  på  att  mäta,  medan  reliabilitet  innebär  huruvida  samma resultat  hade  framkommit  om 

undersökningen hade utförts av en annan forskare. (Bergström och Boréus, 2005) 
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I  undersökningar  med  innehållsanalys  som  tillvägagångssätt  finns  alltid  utrymme  för  kritik 

angående forskarens tolkningar samt undersökningens slutliga grad av godtycklighet. Kritiken är 

berättigad och problemet är svårt att undkomma och det är viktigt att man som forskare gör vad som 

är möjligt för att minimera risken för att forskningen ska bli avhängig vem som genomför den. Att 

vi  genomför  en  metodtriangulering,  i  vilken  en  kvantitativ  innehållsanalys  kombineras  med 

kvalitativa  intervjuer,  bidrar  till  en  högre  tillförlitlighet  då  vi  fått  möjlighet  att  utmana  våra 

förutfattade meningar samt tillfälle att ställa frågor om oklarheter och begrepp vid tillfällen då vår 

tolkning kan uppfattas som godtycklig.

För  att  åstadkomma  god  reliabilitet  krävs  dels  att  de  enheter  som  ingår  i  analysarbetet  är 

uttömmande, det vill säga att det finns en lämplig kod för allt material, och att inget upplevs falla 

utanför de koder som finns (May, 2001). För att uppnå detta har vi genomgående varit öppna för att 

tillföra nya koder när vi har upplevt ett behov av att utöka och komplettera vårt material. Vi har 

även tillsatt en rubrik som vi benämnt Övrigt, vilken har till uppgift att fånga upp alla variabler som 

inte platsar under andra rubriker. Det krävs även att materialet är ömsesidigt uteslutande, vilket 

innebär att det finns en tydlig gränsdragning mellan koderna samt att en variabel inte kan placeras i 

flera koder.. Slutligen är det krav på att materialet inte ska bero på godtycke, det vill säga att det  

skulle kategoriseras på samma sätt även av nästa forskare. (May, 2001) För att åstadkomma detta 

har  vi  valt  att  ha  en  enskild  empiridel  där  vi  är  transparenta  med  vårt  material  så  att  vidare 

diskussioner i analys och slutsats kan följas och granskas av läsaren. Vi är även två personer, med 

skilda bakgrunder och erfarenheter, och genom detta fångar vi upp många oklarheter som kanske 

inte hade upptäckts om undersökningen hade genomförts av en person. Genom diskussioner har vi 

resonerat oss fram till en lösning som vi gemensamt funnit lämplig. Detta kan exemplifieras av att 

vi tidvis under kodningen hade en rubrik som vi kallade Vana. Genom resonemang kom vi fram till 

att  denna var svår att  skilja från rubriken  Kunskap och att  vi  snarare upplevde vana som olika 

underrubriker till Kunskap, som exempelvis att ha god datorvana. Vi har dessutom tydligt definierat 

och förklarat våra indelningar samt skillnader mellan dessa. Dessa aspekter anser vi även ger en god 

validitet då tydliga definitioner och väl underbyggt resonemang minskar risken för systematiska fel, 

vilket  också  avhjälps  med  den  genomförda  metodtrianguleringen  inom  vilken  vi  har  olika 

angreppssätt på de frågeställningar som ingår i studien (Esaiasson et al, 2005).

Gällande annonserna kunde vi samla in ett närmast totalt urval över ett stort geografiskt område, 

vilket inte enbart leder till god generaliserbarhet utan även god reliabilitet då vi minskar risken för 

att resultatet beror på enskilda tillfälliga egenskaper hos våra analysobjekt (Esaiason et al, 2005). 

16



2.4 Etiskt resonemang
Eftersom de rekryteringsansvariga som vi  har intervjuat har varit med i rekryteringsprocessen av 

mellanchefer inom den egna verksamheten har vi valt att avidentifiera både rekryteringsansvariga 

och de arbetsplatser de representerar för att det inte ska vara möjligt att identifiera vilka nuvarande 

mellanchefer som därmed diskuterats. Detta görs för att ge de berörda personerna i studien, det vill 

säga  både  mellanchefer  och  rekryteringsansvariga,  konfidentialitet  och  undvika  att  de  känner 

obehag (Vetenskapsrådet, 2002). Risken att individer oavsiktligt identifieras finns men förefaller låg 

då varken geografiskt område eller verksamhetsområde för insamling av intervjuerna tillkännages i 

studien.

De utlysta annonserna som ligger till  grund för kodningen av eftersökta variabler har dock inte 

avidentifierats,  vilket  motiveras  med  att  de  är  utlysta  på  kommunernas  hemsidor  alternativt 

Arbetsförmedlingens hemsida och därmed offentliga.

2.5 Arbetsfördelning
Då vi är två som har arbetat med den här uppsatsen har vi lagt upp arbetsfördelningen på följande 

sätt:  kodschema,  kodning av  annonser  samt  genomförande och transkribering  av  intervjuer  har 

gjorts gemensamt. Vi har var för sig bidragit med text, men först efter långa diskussioner om vad vi 

vill inkludera i de olika avsnitten, vi har därefter utbytt texter och lagt till och tagit bort i varandras 

texter, bett om förklaringar och diskuterat oss vidare till ett slutresultat. Vår prioritet har varit att 

använda  tiden  till  att,  förutom  inhämta  empiri  gemensamt,  diskutera  empiri,  litteratur,  text, 

frågeställningar, analys och slutsatser. Eftersom vi båda arbetat med allt textmaterial kan vi inte 

urskilja att någon av oss specifikt ansvarar för ett visst avsnitt i studien, uppsatsen är således ett 

gemensamt resultat.
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3. Teori
Valet av teori var inte självklart. Möjligheten att luta oss mot organisationsteorier diskuterades och 

framför  allt  Human  Resource  teorin  eller  det  strukturalistiska  perspektivet.  Den  förstnämnda 

betonar att  människor och organisationer ömsesidigt behöver varandra för att  utvecklas och där 

ledarskapet,  i  form  av  en  person  eller  ett  delat  ledarskap,  är  nödvändigt  för  att  utveckla  en 

gemensam känsla och ansvar samt att påverka effektivitet och tillfredsställelse. Det strukturalistiska 

perspektivet antar en överindividuell ansats och fokuserar på vad som kan kallas det sociala arbetets 

arkitektur. Ledarskap diskuteras här utifrån samordning och tydlig arbetsfördelning. (Bolman och 

Deal, 2003).  Båda dessa teorier hade kunnat fungera som verktyg om det varit den sammantagna 

verksamheten som vi hade intresserat oss för. Då fokus istället ligger på vilka individer som faktiskt  

eftersöks till  ledare inom socialt  arbete idag ansåg vi att  en sociologisk teori  kunde erbjuda en 

djupare förståelse och ett mer passande redskap för en analys av området. Det upplevs även mer 

användbart då uppsatsen har formen av en fallstudie och ämnar analysera ett socialt problem i en 

samhällelig  kontext.  Utgångspunkten  för  uppsatsen  är  därför  Webers  (1983)  teori  kring  socialt 

handlande, vilket omfattar begreppen idealtyper, socialt handlande samt socialt urval. 

3.1 Idealtyper
Weber (1983) beskriver hur forskare i en analys av socialt handlande kan använda sig av så kallade 

idealtyper, det vill säga en konstruktion där analysobjekt kategoriseras utifrån att fokus läggs på 

vissa egenskaper som är särskilt utmärkande, samtidigt som avkall görs på andra egenskaper. Detta 

innebär att det är orimligt att analysobjekten verkligen har exakt de egenskaper eller agerar på det 

sätt som idealtypen beskriver, då det är ett teoretiskt verktyg som syftar till att kunna kategorisera 

analysobjekten. Med idealtyper avses således inte ett ideal i betydelsen något eftersträvansvärt eller 

perfekt,  utan  snarare  i  betydelsen  renodlad.  Syftet  med  att  använda  idealtyper  i  sociologiska 

sammanhang är att skapa en modell som är entydig och som kan förstås omgående, det vill säga att 

de gör en komplex verklighet hanterbar.

Weber (1983) identifierar fyra idealtyper för socialt handlande:  traditionellt, i  vilken handlingen 

beror  på  tradition  eller  innötta  vanor,  affektuellt,  i  vilken  handlingen  beror  på  känslotillstånd, 

värderationellt i vilken värdet av handlingen är styrande samt målrationellt i vilken analysobjektet 

kalkylerar hur handlingar på bästa sätt och mest effektivt kan nå ett visst mål. Traditionellt och 

affektuellt  beteende  befinner  sig  ofta  bortom  gränsen  för  vad  som  anses  vara  meningsfullt 

orienterat. Weber menar dessutom att det ofta ligger bortom den medvetna nivån. Skillnaden mellan 
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dessa beskrivs i att den traditionella handlingen baseras på en närmast automatisk respons till ett på 

förhand känt stimuli, exempelvis om en person lämnar småpengar till en hemlös på väg till tåget 

varje dag utan att längre reflektera över det medan den affektuella kan bestå av en okontrollerad 

reaktion på ett stimuli som är ovanlig för personen.  Exempel på detta kan vara att en nybliven 

mamma lämnar pengar till en hemlös eftersom denne har bilder på sina barn framför sig och den 

nyblivna  mamman  reagerar  mycket  starkt  på  detta. Mycket  av  våra  vardagliga  handlingar  är 

traditionella  och bestäms således  av  ingrodda vanor.  Det  värderationella  handlandet  baseras  på 

pliktkänsla, heder eller för att handlingen har ett egenvärde i sig,  vilket kan illustreras av att en 

person lämnar pengar till en hemlös eftersom denne tycker att det är det rätta att göra. Detta skiljer 

sig från det målrationella genom att ingen hänsyn tas till de följder som kan förutses i relation till 

handlingen.  Gällande  målrationella  handlingar  så  kalkyleras  vilka  mål  som kan uppnås  genom 

handlingen, exempelvis om en person lämnar pengar till en hemlös för att personen vill förmedla en 

viss bild av sig själv inför den person som den har sällskap med. De två senare handlingstyperna är 

alltså rationella, och rationaliteten måste ses utifrån aktörens kunskap och inte från betraktarens 

kunskap. Enligt Weber är en handling rationell: 

”om den dels är orienterat efter ett medvetet och entydigt formulerat mål och värde, dels begagnar de medel  

som enligt tillgänglig kunskap bäst leder till förverkligandet av målet och värdet”

(Weber, 1983 s. XXX) 

Dessa idealtyper för socialt handlande utvecklade Weber för ca 100 år sedan och det kan anses vara 

en berättigad fråga huruvida dessa är användbara idag.  Weber menar dock att  idealtyperna kan 

användas dels ur ett historiskt perspektiv när unika företeelser inom en viss tidsepok studeras, dels 

kan de användas utifrån en mer generaliserande utgångspunkt oberoende av den historiska aspekten. 

Exempel på det förstnämnda är studier inom en viss tidsepok, t.ex. renässansen medan studier som 

inte är tidsbundna blir mer sociologiska till sin karaktär och studerar en idealtyp t.ex. idealtypen för 

”byråkrati”. (Weber, 1983)

Vi har valt att använda oss av de två senare idealtyperna; värderationell och målrationell då dessa 

enligt Weber är speciellt vanliga i affärsrelationer. De valda idealtyperna representerar dessutom två 

olika tänkbara synsätt gällande ledarskap inom socialt arbete; tanken om att vissa handlingar i sig är 

ett självändamål, eller att uppfyllandet av organisationen uppsatta mål är mest eftersträvansvärt. 

Viktigt att betona är dock att vi inte ser dessa två idealtyper som motpoler till varandra, där den ena 

skulle vara mer positiv än den andra, utan som två olika sätt att agera i ledarskapet. 
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Webers begrepp bör betraktas som redskap i studier av verklighetens mångfald, idealtypen i sig är 

orealistisk och kan inte förklara verkligheten men den kan lyfta fram avvikelser som kan bidra till  

att  nya  hypoteser  och  teorier  skapas  (Weber,  1983).  Vi  har  därför  valt  att  använda  oss  av 

idealtypsbegreppet som verktyg, för att se om fältet tycks efterfråga vissa variabler som i renodlad 

form är adekvata för en analys av de frågor vi gör anspråk på att besvara. 

3.2 Socialt handlande
Weber  (1983) menar  att alla  former  av handlande som är  orienterat  gentemot  andras  beteende 

antingen i dåtid, nutid eller vad som kan komma att förväntas i framtiden är socialt handlande. Med 

uttrycket orienterat gentemot menas att handlingen inte är oberoende av andra människors beteende. 

Weber skiljer på en enskild individs handling och en social handling. Med handling för individen 

menas inre eller yttre förhållningssätt som har mening för den individ som utför handlingen. Att 

något  har  mening  innebär  en  strävan  att  förstå  innebörden  och  begreppen  ”meningsfull”  och 

”förståelse” förutsätter varandra och kan inte separeras, d.v.s. för att kunna förstå en handling måste 

den ha en  mening och när  vi  förstår  meningen kan aktörens  motiv  lyftas  fram.  Detta  är  dock 

komplext då ett beteende kan ha uppstått ur en konflikt av flera motiv, en person kan ha omedvetna 

motiv samt att individen kan ta miste på sina medvetna motiv. Tolkning kan därmed leda till att 

meningen med handlingen inte är densamma för aktören och den utomstående observatören. 

Socialt handlande sker mellan personer i en social relation. Det sociala handlandet kan enligt Weber 

uttryckas i grundsatser, så kallade maximer, vilka innebär en förväntning på att motparten ska bete 

sig  mer eller  mindre efter  vissa premisser,  beroende på relationens natur.  Detta  gäller  specifikt 

värderationellt och målrationellt beteende, och i högre grad gällande affärsmässiga relationer än 

exempelvis  känslomässiga  relationer.  Baseras  dessutom  relationen  på  en  legitim  ordning,  där 

aktörerna ser ordningen som ett föredöme, så ökar sannolikheten för att aktörerna ska orienterar sitt 

handlande efter de förväntningar som ligger i relationen. Förväntningarna kan också skapas genom 

en  överenskommelse,  och  vid  värderationellt  handlande  behandlas  den  egna  delen  av 

överenskommelsen som en plikt jämfört med målrationellt handlande då personen kan vara mer 

eller mindre trogen överenskommelsen beroende på vilka mål denne har. (Weber, 1983)

Weber anser att  en social  relation kan indelas i  samhörighet och association; det förra avser en 

subjektiv känsla av samhörighet och det senare i det typiska fallet avser en relation baserad på en 

rationell överenskommelse, som exempelvis en affärsrelation eller relationen mellan arbetskollegor. 
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För en associerad social relation så gäller även att beteendet ska bero på en intressekompromiss 

eller  en  intressegemenskap,  samt  att  dessa ska  vara  värderationella  eller  målrationella.  (Weber, 

1983)

3.3 Socialt urval
Vissa beteenden eller personliga egenskaper kan ibland vara av vikt eller rent av avgörande för att 

nå en viss social relation, som exempelvis en viss position eller tjänst. Denna process kallas för 

socialt urval. Sociala relationer kan dessutom förändras genom att en kategori avsiktligt gynnas 

framför en annan. Denna form av inriktning kan ske både mellan individer och inom organisationer. 

Tillsättande av ledningen och de medarbetare som ingår i stabens funktioner inom en organisation 

kan antingen ha approprierats, det vill säga att de har tillägnat sig organisationens önskemål, eller 

skett  enligt  organisationens  regler  där  de  väljs  efter  vissa  egenskaper  eller  procedurer.  (Weber, 

1983)

Vi är intresserade av att se om Webers teori kring socialt urval är applicerbart på ämnesområdet, det 

vill säga om vissa variabler efterfrågas i större utsträckning än andra. Urvalsprocessen handlar om 

att selektera, att göra ett val och för att kunna göra detta måste prioriteringar göras av det valbara. 

Medvetna prioriteringar framhäver vissa kategorier på bekostnad av andra. Den här urvalsprocessen 

har en nära koppling med begreppet idealtyper då rekryteringsansvariga i ett läge av att tvingas göra 

prioriteringar måste ta hänsyn till vad det är som faktiskt ska prioriteras och därmed samtidigt väljer 

bort  vissa  kategorier  till  förmån  för  att  andra  får  framträda.  Detta  är  ett  sätt  att  renodla  i  

urvalsprocessen och i förhållande till idealtyper innebär det urskiljandet av vissa renodlade drag. 
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4. Empiri
I  det  här  avsnittet  redovisas  den  inhämtade  empirin  till  uppsatsen.  Vi  har  använt  oss  dels  av 

platsannonser av ledare inom socialt arbete, dels av intervjuer med rekryteringsansvariga av ledare 

inom  socialt  arbete  för  att  undersöka  vilka  variabler  som  idag  efterfrågas  av  ledare  på 

mellanchefsnivå. Materialet redovisas var för sig under avsnitten 4.1 och 4.2. Då den kvantitativa 

delen av empirin enligt definition kan kvantifieras så blir den mindre omfattande i utrymme än den 

kvalitativa,  vilket  kan  upplevas  stå  i  kontrast  till  den  signifikans  och  även  arbetsinsats  vi  har 

tillskrivit vårt kvantitativa material i uppsatsen.

4.1 Kodning
Det kodade materialet består av 105 dokument som består av platsannonser angående ledare inom 

socialt arbete. För att få ihop ett tillräckligt antal annonser till kodning har arbetstiteln varierat något 

mellan annonserna. Kravet har dock varit att ledarskapet skall vara inom socialt arbete och det ska 

vara  en  ledare  på  mellanchefsnivå,  d.v.s.  denna  ledare  är  underställd  en  områdeschef  eller 

verksamhetschef samt har ett personalansvar.

Inledningsvis  ställdes  fyra  rubriker  upp och under  varje  rubrik  ett  antal  kategorier,  t.ex.  under 

rubriken  Utbildning listades  de utbildningar som kunde tänkas finnas med i  annonserna.  Under 

arbetet med materialet har kategorierna fyllts på då något nytt har uppkommit som inte har kunnat  

placeras in i de redan utsatta kategorierna. Inom rubrikerna Utbildning, Erfarenhet och Kunskap har 

åtskillnad gjorts på om det som efterfrågas i annonserna har varit krav, meriterande eller upp till  

tolkning,  se  bilaga  8.  I  tabellen  nedan  redovisas  resultatet  av  kodningen,  därefter  följer 

förtydligande av vissa kategorier under varje rubrik, komplett kodanvisning finns i bilaga 2-4. Det 

är av vikt att belysa att vid en sammanräkning av koderna i tabellen fås en summa som överstiger 

105, det vill säga det antal analysobjekt som har kodats. Detta beror på att det i en och samma 

annons efterfrågas flera olika variabler under en och samma rubrik, och alla dessa har redogjorts för 

i empirin. Under rubriken Utbildning har variablerna 1a, 1b, 2 - 4 och 9 erhållits via deduktion, det 

vill  säga  genom  vår  föreställning  om  vilka  koder  som  var  adekvata.  Detsamma  gäller  för 

variablerna  1c  och  2  -  5  inom  rubriken  Arbetserfarenhet.  Övriga  variabler  inom  rubrikerna 

Utbildning och Arbetserfarenhet, samt alla variabler i Kunskap och Egenskaper har inducerats från 

materialet. (Aspers, 2007)  
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Tabell 1: Kodade variabler
Utbildning Arbetserfarenhet Kunskap Egenskaper

1. Social a) Socionom 61 1. 
Ledare

a) Socialt arbete 24 1. Socialt arbete 7 Flexibel 49

b) Sociala 
omsorgs-
programmet

33 b) Vård 2 2. Administration/system 8 Ser medarbetare som 
resurs

36

Lyhörd/Lyssnar 35

c) 
Ospecificerad

9 c) Ospecificerad 56 3. Lagstiftning/riktlinjer 27 Samarbetsförmåga 33

d) Övrigt 1 d) Övrigt 15 4. Data 7 Entusiasmera m.m. 33

5. Uppföljning 2 Vill förändra 29

2. Sjukvård 17 2. Socialt arbete 16 6. Ekonomi 5 Ledaregenskaper 26

3. Beteendevetare 5 3. Administration/system 5 7. Organisationskunskap 3 Tydlig 25

Kommunikativ 23

4. Ekonomi 0 4. Ekonomi 1 8. Dokumentation 3 Trygg 22

5. Pedagogik 6 5. Egen organisation 0 9. Specifika grupper 16 Få medarbetare att växa 18

6. Ledarskap 10 6. Vård 0 10. Metoder 2 Självständig 17

7. Metoder 3 7. Specifika grupper 34 11. Tal och skrift 12 Intresserad av målgrupp 15

8. Specifika grupper 3 8. Metoder 2 12. Ospecificerad 1 Har engagemang 15

9. Ospecificerad 87 9. Ospecificerad 10 13. Övrigt 9 Målinriktad 12

10. Övrigt 8 10. Övrigt 24

Totalt 243 Totalt 189 Totalt 102 Totalt 388
Av tabell 1 framgår de femton vanligaste egenskaperna, som totalt uppgår till 388. En komplett sammanställning av  

samtliga egenskaper finns i bilaga 6.

4.1.1 Utbildning

Som framgår av tabell 1 har vi  utgått från tio kategorier under rubriken  Utbildning.  Skillnaden 

mellan Ospecificerad och Övrigt är att den ospecificerade syftar till de gånger annonser först skriver 

ut några utbildningar och därefter skriver ”motsvarande”, ”likvärdig” eller ”liknande”. Däremot är 

variabeln Övrigt antingen en ospecificerad utbildning i uttryckt kombination med en annan variabel 

eller en specifik utbildning som skrivs ut men som inte kan inrymmas under någon av de andra 

kategorierna.  Skillnaden  mellan  Ospecificerad  och  Övrigt  kan  illustreras  av  annons  93  från 

Stockholm där det står formulerat: 

”Vi  söker  dig  som har  högskoleexamen  från  socionom-  eller  psykologprogrammet  eller  är  legitimerad 

sjuksköterska, alternativt har annan högskoleexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig”

Psykologprogrammet  är  då  en  övrig  utbildning,  eftersom  det  är  en  specifik  utbildning  som 

efterfrågas men som inte fått en egen kategori då den bara eftersöks i en annons, medan annan 

högskoleexamen kategoriseras  som ospecificerad  då det  inte  står  uttalat  vilka utbildningar  som 

arbetsgivaren hänvisar till.
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Social omsorg nämns i flera annonser och detta är en utbildning som lades ner 2007. Variabeln 

Specifika grupper avser när utbildning om en viss målgrupp efterfrågas, detta gäller t.ex. annons 44 

som är en utlyst tjänst som Enhetschef i Munkedals kommun och som frågar efter en person som 

”har utbildning inom BBIC”. Ett problem som uppkom under kodningen i förhållande till rubriken 

Utbildning är vissa annonsers otydlighet på vad de egentligen efterfrågar. Under denna rubrik är det 

inte alltid det framgår på vilken nivå en utbildning ska vara på; gymnasieskola, högskola eller om 

vissa  utbildningar  egentligen  kan vara  kortare  påbyggnadsutbildningar  som ett  komplement  till 

individens  huvudsakliga  utbildning.  Detta  problem gäller  t.ex.  variabeln  ledarskap,  då  det  inte 

framgår  om  det  är  en  ledarskapsutbildning  på  högskolenivå  eller  en  veckolång  ledarskaps- 

utbildning.

Tabell 2: Utbildning
Social/omsorg Sjukvård Beteende- 

vetare
Ekonomi Pedagogik Ledarskap Metoder Specifika 

grupper
Ospecifi

cerad
Övrigt

Socionom Sociala 
omsorgs-

programmet

 Ospecific
erad

Övrigt

61 33 9 1 17 5 0 6 10 3 3 87 8

4.1.2 Arbetserfarenhet
Under rubriken  Arbetserfarenhet har allt material som har kunnat härledas till personens tidigare 

arbetsroll inordnats. Gällande efterfrågan av erfarenhet av en ledarroll så har det i en del annonser 

efterfrågats att denna ska vara inom ett visst område, såsom socialt arbete eller vård, och vi har 

således  skapat  underrubriker  för  att  kunna  hantera  dessa  på  ett  adekvat  sätt.  Vi  har  skiljt 

ospecificerade krav inom arbetserfarenhet från övriga krav inom samma rubrik eftersom vi anser att 

den övriga arbetserfarenheten efterfrågar en uttalad form av erfarenhet som inte kan placeras någon 

annanstans, medan den ospecificerade efterfrågar erfarenhet som inte kan utläsas från annonsen. 

Detta  kan  illustreras  utifrån annons  33  där  ”gedigen  yrkeserfarenhet”  efterfrågas,  vilket 

klassificerats som en ospecificerad erfarenhet och annons 41 där erfarenhet av myndighetsutövande 

arbete eftersöks. Specifika grupper innebär att det i annonserna efterfrågas arbetserfarenhet från en 

viss målgrupp, exempelvis missbruksvård, vilket uttrycks i annons 63. Slutligen innebär erfarenhet 

av Metoder exempelvis TEACCH eller KBT vilka efterfrågas i annons 52 respektive 71.
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Tabell 3: Arbetserfarenhet
Ledare Socialt 

arbete
Administ

ration
Ekono

mi
Egen 

organisation
Vård Specifika 

grupper
Metoder Ospecificerad Övrigt

Inom socialt 
arbete

Inom 
vård

Ospec- 
ificerad

Övrigt

24 2 56 15 16 5 1 0 0 34 2 10 24

4.1.3 Kunskap
Under denna rubrik är det material samlat som i annonserna presenteras som kunskap, kännedom 

eller förmåga av något specifik. Häri framgår inte om det är teoretisk eller praktisk kunskap som 

efterfrågas,  men det gemensamma för rubriken är att  det är  ett  uttalat  behov av en viss typ av 

kunskap i annonsen som står skiljt från utbildning och erfarenhet. I 27 annonser frågas t.ex. efter 

specifik  kunskap  om  lagar.  Denna  kunskap  kan  inhämtas  både  via  utbildning  och  praktisk 

erfarenhet, men om någotdera prioriteras av de rekryteringsansvariga framgår inte. Med uppföljning 

avses  ”förmågan att  kunna följa  upp verksamheten  utifrån verksamhetens  mål  och  ekonomiska 

ramar”, vilket önskas i annons 20.

Tabell 4: Kunskap
Socialt 
arbete

Adminis
tration/ 
system

Lagstiftn
ing/ 

riktlinjer

Data Uppfölj-
ning

Ekonomi Organisa
tionskun

skap

Peda- 
gogik

Dokum- 
entation

Specifika 
grupper

Metoder Tal och 
skrift

Ospecifi
cerad

Övrigt

7 8 27 7 2 5 3 0 3 16 2 12 1 9

4.1.4 Egenskaper
Eftersom variationsrikedomen är stor när det gäller rubriken Egenskaper skapades en egen tabell, se 

bilaga 6, under kodningen. Som framgår av denna tabell påträffades 102 variabler av egenskaper 

under kodningen. Svårigheten med denna variabel är den tolkningsmöjlighet som kategorierna ger 

läsaren  av  annonserna,  vilket  även  bidragit  till  att  vi  undvikit  att  slå  samman  kategorier.  En 

egenskap kan betyda olika för olika individer och därmed vill vi dels undvika att tolka materialet i 

den empiriska framställningen, dels visa på dess omfång. De egenskaper som återkommit oftast i 

kodningen av annonserna är följande:
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Tabell 5: Egenskaper

Egenskaper

Flexibel 49

Ser medarbetare som resurs 36

Lyhörd/Lyssnar 35

Samarbetsförmåga 33

Entusiasmera m.m. 33

Vill förändra 29

Ledaregenskaper 26

Tydlig 25

Kommunikativ 23

Trygg 22

Få medarbetare att växa 18

Självständig 17

Intresserad av målgrupp 15

Har engagemang 15

Målinriktad 12

4.1.5 Övrigt
I 13 annonser uttrycks att arbetsgivaren välkomnar sökande med annan etnisk bakgrund, och i 15 

annonser uppmuntras antingen båda könen att söka eller uttrycks en efterfrågan av ett visst kön. 

Innehav  av  körkort  efterfrågas  i  52  annonser,  ett  klanderfritt  belastningsregister  nämns  i  tre 

annonser, och slutligen efterfrågas personlig lämplighet i 43 annonser. Flera annonser innehåller 

aspekter som inte är direkt kopplade till ovan diskuterade variabler. En sådan är till exempel en 

beskrivning av den ort  eller  det geografiska område som orten ligger i  vilket förekommer i  34 

annonser. Om det finns ett syfte med dessa beskrivningar går inte att utläsa genom att enbart läsa 

annonserna,  därför  återkommer  denna  aspekt  under  intervjuempirin  i  stycke  4.2.6,  men  för  att 

förtydliga hur det kan se ut följer nedan några exempel på beskrivningar.

”Södertälje  är  på  väg  att  bli  en  internationell  huvudstad  med  världsföretag,  småföretag  och  högskola  

tillsammans med en rik etnisk och kulturell mångfald. Att ta vara på dessa unika förutsättningar är en av våra 

största utmaningar – men också en fantastisk möjlighet.” (Annons 61)

”Åstorps kommun ligger i nordvästra Skåne vid foten av den vackra Söderåsen med närhet till hav, natur,  

kultur  och  fritid.  Dessutom  har  vi  goda  väg-  och  järnvägsförbindelser  i  nordvästra  Skåne  samt  med 

Hässleholm, Kristianstad,  Malmö och Lund. Åstorp är en expanderande och attraktiv kommun men stor 

inflyttning av bland annat barnfamiljer.” (Annons 17)
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”Grums kommun har drygt 9 000 invånare och ligger vid Vänerns strand 20 minuters bilfärd från Karlstad. I  

Grums kommun finns de fördelar den lilla kommunen kan erbjuda. Här finns närhet på alla sätt, men framför 

allt mellan människor. Det känns tryggt att veta att det alltid finns någon som bryr sig om dig. Närhet till  

vatten och natur är för många starkt kopplad till livskvalitet. På fritiden ger den dig stora möjligheter till  

avkoppling eller aktiviteter.”

(Annons 24)

4.2 Intervjuer
Det  empiriska intervjumaterialet  bygger  på fyra  intervjuer  gjorda med rekryteringsansvariga av 

ledare inom socialt arbete. I detta avsnitt redovisas det delvis tematiskt utifrån den intervjuguide 

som låg till grund för diskussionerna, se bilaga 5, delvis i relation till kodningen av annonserna med 

avsikt att kunna dra paralleller. Dock redovisas inte den första rubriken i intervjuguiden, vilken 

benämns ”Verksamhetsområde”, dels för att denna kategori har fungerat som en öppning i intervjun 

och en möjlighet för oss att få en överblick av verksamheten, dels för att vi vill undvika risken att 

någon känner igen verksamheten och därmed röjer vår avidentifiering. Svaren på vissa frågor kan 

falla in under flera rubriker och därför kan det förekomma viss överlappning och upprepning. Det är 

betydelsefullt  att  tillägga  att  intervjumaterialet  är  svårare  att  hantera  på  ett  neutralt  sätt  än 

annonsmaterialet  eftersom en selektion  av  vilka  frågor  som ställts  har  skett.  Dessutom har  en 

selektion av vad som medtas i empiriavsnittet gjorts.

De intervjuade refereras nedan som intervjuperson A, B, C eller D alternativt till intervju A till D. 

4.2.1 Annonser
Antalet sökande till tjänsterna varierar, vilket kan illustreras av att intervjuperson B nämner att de 

brukar ligga mellan 40-50 sökande, medan intervjuperson A nämner att de vid en första annonsering 

fick in 25 sökande,  men när en andra utlysning gjordes med förtydligande titel och förtydligande 

arbetsuppgifter ansökte sju personer. Intervjuperson C anger att omkring 30 personer brukar söka 

tjänsterna  på  mellanchefsnivå,  men  att  de  enbart  hade  haft  9-10  sökande  vid  den  senaste 

rekryteringen. Även intervjuperson D berättar att variationen i antalet ansökningar är stora, och att 

de kan ligga uppåt 50 ansökningar.

På frågan om de som söker besitter de kvalifikationer som efterfrågas menar intervjuperson A att 

det är många som inte har det och att det förefaller som om vissa söker allting och inte har läst  

innehållet  i  annonsen och  jämfört  det  med  sig  själv  och sina  egna  meriter.  Vissa  saknar  både 
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utbildning  och  erfarenhet  inom  området.  Det  är  därmed  ett  stort  bortfall  och  det  arbetet  är  

tidskrävande. Likaså svarar intervjuperson B att personer med varierad högskoleutbildning söker 

trots att de saknar de krav på erfarenhet som ställs och därmed är det många som är ointressanta. 

Intervjuperson C uttrycker också ett glapp mellan flera av de sökandes kvalifikationer och de krav 

som ställs i annonsen. Här framkommer också att om alla de variabler som organisationen helst 

önskar i en nyrekrytering skulle uttryckas så skulle annonsen se ut att söka en övermänniska, och 

intervjuperson C tänker därför att det är viktigt  att  se till  vad som är viktigast  för den aktuella 

tjänsten och att försöka matcha det. Intervjuperson D menar att det är vanligt att de hittar vad de 

söker, vid något tillfälle har en andra annonsering utlyst, men det är vid undantagsfall.

4.2.2 Utbildning
Intervjuperson A nämner två utbildningar som intressanta; socionom och jurist vilket förklaras med 

att det är ett lagstyrt arbete med myndighetsutövning. Därför skulle en person med juristutbildning, 

i  kombination  med  bred  erfarenhet  från  socialt  arbete,  kunna  vara  ett  möjligt  alternativ  till 

socionomutbildningen. Ytterligare en möjlighet som nämns är en beteendevetenskaplig utbildning 

eller det tidigare sociala omsorgsprogrammet. De speciella utbildningskrav som krävs skrivs ut när 

denna kommun annonserar ledartjänster, medan intervjuperson B enbart skriver högskoleutbildning 

utan att  specificera och de sökande får själva ta ställning till  om de är lämpliga för uppdraget. 

Samtidigt  påpekar  personen  under  intervjun  att  socionomer  eller  det  tidigare  sociala 

omsorgsprogrammet  är  att  föredra,  samt  att  sjuksköterska  och  arbetsterapeut  också  kan  vara 

aktuellt. Därtill skulle andra högskoleutbildningar kunna vara intressant om det är en person med 

gedigen  erfarenhet  som ledare.  Intervjuperson  C  menar  att  de  chefer  som arbetar  närmast  de 

anställda behöver veta mest om vad socialt arbete innebär eftersom de jobbar med handledning av 

svåra ärenden, bedömningar och beslut. Medan de som arbetar som verksamhetschefer är de som 

behöver veta minst om det, och därför menar intervjuperson C att det är tänkbart att göra avsteg från 

att  anställa  personer  med socionomutbildning speciellt  på  chefsnivå,  även  om intervjupersonen 

anser  att  socionomutbildningen generellt  sett  är  den som är  lämpligast.  Som exempel  på andra 

tänkbara  utbildningar  nämner  intervjuperson  C  sociala  omsorgsprogrammet  och 

beteendevetenskapliga utbildningar. Vidare poängteras att dessa enbart var aktuella i kombination 

med  lång  erfarenhet  från  socialtjänst.  Under  intervju  D  poängteras  socionomutbildningen,  det 

tidigare sociala omsorgsprogrammet eller sjuksköterskeutbildning, men att det även kan förekomma 

andra  högskoleutbildningar  om  personen  i  fråga  har  erfarenhet  från  verksamheten  och  att 

rekryteringsansvariga då kan tillåta sig att  ha en ganska öppen inställning till  vilken utbildning 

personen har. Det är dock högskoleutbildning som krävs, men fokus är att den nyrekryterade har 
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förmågan att klara av uppdraget. En hämmande faktor kan emellertid vara att facken inte är lika 

öppna för att variera utbildningskraven som intervjupersonen. Intervjuperson D berättar också att 

det under en tidigare period var svårt att rekrytera ledare och att rekryteringsansvariga då såg till 

andra utbildningar än de ovan nämnda, t.ex. personalvetare. 

4.2.3 Arbetserfarenhet
Samtliga intervjuer lyfter fram erfarenhet men den betonas i varierad grad. Intervjuperson A menar 

att  en  ledare  måste  ha  lång  erfarenhet  av  socialtjänsten,  SOL samt  av  att  vara  arbetsledare. 

Erfarenhet är viktig och därför har de som har socionomutbildning men som saknar ledarerfarenhet 

sorterats bort. Samma intervjuperson menar att för personer utan erfarenhet som ledare finns det en 

möjlighet  att  nå  den positionen om de  har  gått  ett  internt  ledarutvecklingsprogram,  som under 

utbildningen  gett  möjlighet  till  ett  ökat  ansvar  i  det  dagliga  arbetet.  Intervjuperson  B  betonar 

erfarenhet, men samtidigt att målet har varit att föryngra ledningsgruppen och att personer utan 

ledningserfarenhet kan få en sådan tjänst om personen får handledning inledningsvis. Erfarenhet 

som ledare är inte nödvändigt, men erfarenhet inom liknande verksamhet är ett krav. Intervjuperson 

C delar denna uppfattning och menar att lång erfarenhet av socialt arbete är viktigt, men att en lång 

erfarenhet  av  arbetsledning  inte  kan  formuleras  som  ett  krav  när  de  tillsätter  biträdande 

enhetschefer,  jämfört  med  enhetschefer,  eftersom  den  tjänsten  är  ett  första  steg  i  en  karriär. 

Intervjuperson B berättar  att  det  handlar  om att  våga  satsa  på  ett  grönt  kort  och  att  det  finns 

möjlighet att forma personer som saknar ledarerfarenhet i sitt ledarskap. Huruvida det är möjligt att 

anställa någon utan arbetsledarerfarenhet beror på tjänsten i sig och vad den kräver. Intervjuperson 

D poängterar vikten av erfarenhet  och berättar  att  de ansökningar  utan erfarenhet  från området 

sorteras  bort.  ”Första  linjens  chefer”,  som  de  benämns,  måste  ha  en  viss  baskunskap  om 

verksamheten.  Däremot  är  erfarenhet  som  ledare  en  merit  och  inte  ett  krav  och  slutligen  är 

erfarenhet från budgetarbete en merit men inte heller ett krav. 

4.2.4 Egenskaper
Egenskaper som lyfts fram i intervjuerna varierar. Intervjuperson A nämner ödmjuk, flexibel, god 

samarbetsförmåga, att kunna hantera stress, att personen är trygg som person och i det betonas att 

personen har trygga förhållanden runt omkring sig och ett nätverk att vända sig till för att få stöd 

själv och att vara tydlig och närvarande som chef. Under intervju B nämns egenskaper som att 

personen  är  stabil,  lojal  mot  organisationen,  trivs  med  att  arbeta  med  människor,  empatisk 

inställning  till  personal  och  klienter  och  har  inställningen  att  det  här  är  ett  arbete  som  görs 

tillsammans och inte någon som vill spela chef samt att personen ska kunna passa in i en grupp.  
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Vidare  berörs  aspekter  som tydlighet,  mod,  lyhördhet  och engagemang.  Även intervjuperson C 

menar att personen måste passa in i ledningsgruppen, och då gärna komplettera de kunskaper som 

övriga i gruppen besitter, men att denna egenskap är underställd huvuduppgiften vilket är att leda 

och sköta sitt område som chef. De egenskaper som nämns i samband med det är social kompetens 

och förmågan att bemöta. Intervjuperson D betonar vikten av att kunna möta människor, att vara 

empatisk och ha ett hjärta samt förmågan att kunna bygga relationer vilket hävdas vara hemligheten 

bakom allt ledarskap. Innan nyanställning genomförs ett personlighetstest för att försöka bilda sig 

en uppfattning om vem personen är och vilka egenskaper den sökande har. 

4.2.5 Kunskap
Kunskap och  Erfarenhet är inte alltid lätt att särskilja. Den kunskap som kodas i annonserna är 

specifikt uttryckt kunskap medan det under våra intervjusamtal betonats att kunskap om något kan 

erhållas genom erfarenhet. Intervjuperson A poängterar en bredd i kunskap och menar att detta är en 

följd av att området i sig är så pass brett, men stor vikt läggs vid den juridiska kompetensen. Vidare 

nämns arbetsledarutbildningar  som meriterande kunskap.  Intervjuperson B ger som exempel  på 

kunskap ledarskapskurser, kurser i budgetarbete och vidare att kunskap i teknik och data kan vara 

fördelaktigt. Intervjuperson C menar att en chef inte behöver kunna detaljkunskap men ska veta vad 

som gäller utifrån lagstiftning. Kunskap inhämtad från ledarskapsutbildningar kan vara meriterande, 

men bara för att en person kan visa att den har inhämtad kunskap från en ledarskapsutbildning, 

behöver det inte innebära att kursen i sig var bra. Vidare poängteras vikten av kunskap i BBIC, 

dokumentationssystem, grupprocesser och kunskap inhämtad genom erfarenhet i att kunna hantera 

olika situationer. En person kan ha hur mycket kunskap som helst men det viktiga är att kunna 

tillämpa  kunskapen  man  besitter.  Intervjuperson  D  poängterar  kunskap  i  budgetarbete, 

personalfrågor,  arbetsrätt  samt  konfliktlösning.  Ekonomin  tar  mycket  tid  och  nämns  vid  flera 

tillfällen som meriterande kunskap. Vidare nämns att kommunen håller i ledarskapsutbildningar, 

vilket i sig inte är en garanti för att en person senare kommer att anställas som ledare men samtidigt  

menar intervjuperson D att då personer som har gått denna utbildning söker ledartjänster är det 

viktigt att intervjua dem och se var de befinner sig, och om de är redo för en ledartjänst. 

4.2.6 Övriga variabler
Kön och ålder nämner intervjuperson B som viktiga variabler  som kan påverka urvalet  av nya 

ledare inom socialt arbete. Intervjupersonen är öppen med att en ambition har varit att föryngra 

ledningsgruppen, i vilka de olika mellancheferna ingår, samt att få in män i den gruppen då detta 

kan  bidra till  dynamiken i  diskussionerna inom ledningsgruppen.  Däremot är  frågan om etnisk 

mångfald inte lika intressant att skapa variation i och det finns inte något intresse att anställa någon 
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på grund av den faktorn utan det är utifrån de sökandes meriter. Intervjuperson C anser att de ser 

annat etniskt ursprung som kulturell kompetens, men att de sökande konkurrerar på lika villkor och 

att  den  kulturella  kompetensen  kan  komma att  avgöra  om två  sökande  är  lika  i  övrigt.  Även 

intervjuperson D ser en poäng i att anställa någon med annan etnisk bakgrund då deras klienter med 

utländsk  bakgrund  har  ökat.  En  bättre  könsfördelning  är  också  önskvärt  då  det  i  dagsläget  är 

dominerat av kvinnor på chefsnivå. Drömmen är att mixa ålder, kön och etnisk härkomst eftersom 

det  är  då som kontraster  skapas  i  en grupp och det  är  då det  händer  någonting i  gruppen.  På 

chefsnivå  menar  intervjuperson  C  att  fördelningen  mellan  män  och  kvinnor  är  väldigt  jämn. 

Intervjuperson A berättar att deras uppfattning är att de inte i första läget ser till etnicitet, ålder och 

kön även om de rekryterar till en bransch där ett kön är överrepresenterat. När de står inför att 

rekrytera  en  myndighetschef  betonas  erfarenhet  vilket  innebär  att  de  riktigt  unga  inte  kan  bli 

föremål för denna tjänst i första hand. Skulle de däremot söka till annan befattning och personen har 

bra förutsättningar att utvecklas till en bra ledare samt att det redan finns anställda som kan bidra 

med stöd ser de möjligheten att anställa en yngre person.

På  vår  fråga  huruvida  det  rekryteras  inom  organisationen  varierade  svaren.  Intervjuperson  A 

menade att det oftast inte är så bra att internrekrytera eftersom det är känsligt när en person plötsligt  

blir chef över sina kollegor. Det kan även vara strategiskt att ta en person utifrån och få in nytt 

”tänk” i organisationen. Intervjuperson B menar att när det gäller ledarpositioner är det omöjligt 

eftersom det i verksamheten krävs högskoleutbildning på denna nivå vilket inte krävs på tjänsterna 

under ledaren, vilket innebär att det inte finns några personer inom den egna organisationen som 

kan kandidera.  Intervjuperson C anser  att  det  finns  stora  fördelar  med att  rekrytera  internt,  då 

arbetsgivaren vinner ett halvår gällande introduktionen. Samtidigt menar intervjupersonen att all 

rekrytering sker i konkurrens och att de inte skulle rekrytera enbart internt.  Intervjuperson D menar 

att det finns fördelar men poängterar att det oftast inte är lätt att bli chef över de egna och lyfter  

även fram att facken har visat sig vara mindre positiva till att rekrytera från den egna organisationen 

än  vad  arbetsgivaren  är.  Intervjupersonen  menar  att  det  ställs  helt  andra  och  högre  krav  på 

internsökande från fackets sida.

Annonsen tillhörande intervjuperson A har en beskrivning av kommunen, dess natur samt fördelar, 

och på frågan huruvida det finns ett syfte med denna beskrivning svarar intervjupersonen att det 

naturligtvis handlar om att väcka intresse och att försöka locka människor att bli intresserade av just 

denna  kommun.  Dock  tycker  intervjupersonen  att  det  är  onödigt  och  att  den  här  typen  av 

information går att hitta på kommunens hemsida och påpekar att det är personalkontoret som lägger 
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till den aspekten i annonserna. Intervjuperson B menar att det handlar om att locka till sig en viss  

kategori av sökande, beroende på vad som skrivs ut. Intervjuperson C menar att det inte har något  

med tjänsten att göra utan snarare är till för att sprida ett visst budskap om orten och intervjuperson 

D använder sig inte av detta i utlysta annonser. 

Intervjuperson A menar att ekonomin har betydelse i den mån att verksamheten påverkas av vilka 

medel som finns att tillgå och hur det påverkar bilden av kommunen, den ses inte som det största 

problemet  i  direkt  förhållande  vad  gäller  löner  eftersom dessa  kan ligga  inom ett  visst  spann. 

Intervjuperson B menar  att ekonomin inom verksamheten inte har någon styrande effekt när det 

gäller tillsättandet av nya ledare. Intervjuperson C berättar att det kan påverka om den sökande 

kräver en lön som allt för mycket överstiger vad övriga personer på liknande tjänst tjänar, men att 

detta  är  ovanligt.  Inte  heller  intervjuperson D ser  att  ekonomin är  ett  hinder  för  vem som kan 

anställas och intervjupersonen har inte varit med om att någon sökande har begärt för mycket i lön, 

därtill  har lönerna för mellanchefer stigit under senare år och har hamnat på en bra nivå enligt 

intervjuperson D. Lönen är en morot från arbetsgivaren men inte allt utan bilden av kommunen och 

ärendebelastningen påverkar de sökande, enligt intervjuperson A. Intervjupersonen menar att om 

organisationen figurerar i media på ett icke fördelaktigt sätt, med exempelvis ärenden som på något 

sätt  gått  illa eller  misskötts  så upplever intervjupersonen att  detta påverkar  mängden sökande i 

negativ  riktning.  Intervjuperson  C  är  av  samma  mening  och  anger  att  sökande  kan  undvika 

organisationer som via media eller ”djungeltelegrafen” inte har ett gott rykte. 

I intervju B framkom att facken och den ansvarige för rekryteringen hade olika bild av hur en ledare 

bör rikta sin lojalitet; den sökande hade sagt i sin intervju att den alltid tog personalens sida oavsett 

vad.  Facket  ställde  sig  positiv  till  detta  och  ville  anställa  denna  person  medan  den 

rekryteringsansvarige påpekar att detta inte är något en arbetsgivare vill ha och att personen därmed 

”brände sina kort”. Därtill kan verksamheten påverka vad som efterfrågas av den nye ledaren och 

likaså har det visat sig vara beroende av vilka andra kompetenser som redan finns på arbetsplatsen 

och att det handlar om att personen ska passa in och tillföra något nytt. 
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5. Analys 
I  detta  avsnitt  analyseras  och  tolkas  materialet  och  vi  ger  utrymme  för  att  lyfta  fram  andra 

intressanta aspekter som framkommit i empirin. Utifrån Webers teori om socialt handlande försöker 

vi även urskilja två nya renodlade idealtyper av ledare inom socialt arbete.

5.1 Fältets efterfrågan
Högskoleutbildning  är  i  princip  alltid  ett  måste  för  ledare  inom  socialt  arbete.  Utbildnings- 

bakgrunden  kan  dock  variera  men  socionomprogrammet  och  det  tidigare  sociala  omsorgs- 

programmet dominerar de specifikt uttryckta utbildningarna. Intervjuerna har emellertid visat att 

arbetsgivaren  kan  tillåta  sig  att  vara  mer  flexibel  när  det  kommer  till  den  sökandes 

utbildningsbakgrund  om personen  istället  har  erfarenhet  som arbetsgivaren  ser  som betydande. 

Under  intervjuerna  poängteras  ofta  hur  viktigt  det  är  att  en  ledare  kan  budgethantering  men 

ekonomisk utbildning efterfrågas inte i någon annons.

När det gäller arbetslivserfarenhet utmärker sig erfarenhet som tidigare ledare, även om det varierar 

mellan  annonser  huruvida  de  söker  ledarerfarenheter  inom  socialt  arbete,  vård,  övrigt  eller 

ospecificerat. Att erfarenhet som ledare efterfrågas är knappast något förvånande, en person som har 

varit ledare, om än inom ett annat område, har med sig erfarenhet från att leda personal, att ha ett 

betydande ansvar och att fatta beslut som kanske inte alltid är bekväma. Tidigare erfarenhet som 

ledare bidrar förhoppningsvis också till insikt i hur man är och agerar som ledare samt en känsla för 

vad som förväntas av en ledare. För en arbetsgivare kan det vara tryggt att veta att den här personen 

vet, eller har en bättre förståelse för vad den ger sig in på än en person som aldrig tidigare har varit 

ledare. Av intervjuerna framgår att erfarenhet är högt värderat och att det har större betydelse än  

utbildning; det prioriteras högre. Tidigare ledarerfarenhet är merit, men framför allt handlar det om 

att ha erfarenhet från den berörda verksamheten och då kan arbetsgivaren våga satsa på personer 

utan ledarerfarenhet. 

Av kodningen av de 105 annonserna har det framkommit att när det gäller kunskap är det juridisk 

kunskap som utmärker sig, vilket i sig inte är så konstigt med tanke på verksamheters kontakt med 

lagar  såsom  bland  annat  SOL och  LSS,  hur  denna  kunskap  ska  vara  inhämtad  är  dock  inte 

specificerad och det framgår inte om det är tillräckligt med att ha läst juridik inom utbildningen 

eller om personen även måste ha kommit i kontakt med lagar i sitt arbete då erfarenhet inom det  

juridiska arbetet inte specifikt har efterfrågats. Från fältet bekräftas att kunskap gällande lagstiftning 

är betydelsefullt och av intervju A tydliggörs det även genom att organisationen efterfrågar antingen 
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en  socionom med  bred  juridisk  kunskap  eller  en  jurist  med  omfattande  erfarenhet  från  socialt 

arbete.  Övrig  kunskap  som framkommit  under  intervjuerna  är  kunskap  om en  viss  målgrupp, 

diverse ledarskapsutbildningar som tillhandahålls av kommuner eller lärosäten och datakunskap. En 

annan typ av kunskap, som närmar sig rubriken egenskaper, som kommit fram under intervjuerna är 

kunskap i att kunna bemöta människor, hantera konflikter samt kunskap om grupprocesser. Vikten 

av  kunskap  i  tal  och  skrift  som framkommit  vid  tolv  tillfällen  i  annonserna  kan  relateras  till 

Nordströms (1998) avhandling och språkets betydelse i beslutsprocessen i vilken författaren menar 

att handlingar påverkas av språkbruket. 

Det empiriska materialet visar att egenskaper ofta efterfrågas i platsannonser av ledare inom socialt 

arbete.  De  är  dock  varierande  till  sin  karaktär  och  sammanlagt  påträffades  102  variabler  av 

egenskaper  vilket  ger  en  total  summa  på  679  då  flera  annonser  innehåller  mer  än  en 

egenskapsvariabel. De mest frekventa egenskaperna i annonserna är flexibel, se medarbetare som 

resurs och lyhörd/lyssna. Dessa tre egenskaper nämndes även under intervjuerna som betydande 

men här framhölls även egenskaper såsom trygg och lugn som betydelsefulla.

Av de ledarskapsteorier  som presenterades under  ämnesorienteringen förefaller  egenskapsteorier 

närmast det som fältet tycks efterfråga då de även inkluderar utbildning och erfarenhet. I denna 

forskningsinriktning har dock inga gemensamma egenskaper för goda ledare kunnat skönjas. Vad 

som däremot har framgått är att egenskaperna samverkar med fler faktorer i ledarsituationer. I det 

situationsanpassade ledarskapet är det inte alltid givet att en ledarstil är bättre än en annan och att 

det är situationen som bestämmer vilken ledarstil som är mest effektiv. Dessa ledarskapsteorier är 

dock begränsade i sin karaktär då de studerar ett faktiskt ledarskapsutövande och inte vilka variabler 

som efterfrågas av ledare, samtidigt som begreppet egenskap hanteras på ett annat sätt jämfört med 

den aktuella studien.  (Djärv et al, 1990) 

Intervjuerna har fungerat som ett komplement till annonserna och de har tydliggjort att det finns 

ytterligare faktorer som påverkar rekryteringen av ledare inom socialt arbete idag. En sådan faktor 

är  bilden  av  arbetsplatsen  i  sig  och hur  omfattande ärendebelastning  arbetsplatsen  har  och hur 

ärendehanteringen fungerar;  en  negativ  bild  av  verksamheten  i  media  kan  återspeglas  i  antalet 

sökande. Likaså kan bilden av orten och kommunen påverka både antalet sökande och vilka som 

söker  då  en  del  annonser  innehåller  beskrivningar  av  orten  och  kommunen  i  platsannonsen. 

Ytterligare  en  faktor  som har  visat  sig  påverka  rekryteringen  är  hur  facken  ställer  sig  till  den 

sökande och dennes bakgrund; av intervjuerna framkom att fack och rekryteringsansvariga stundtals 
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hade olika bild av de sökande och värderade deras kompetens olika.

Under intervjusamtalen framkom att det finns företeelser som efterfrågas hos de sökande men som 

inte skrivs ut i annonserna, ett exempel är att den nya ledaren ska passa in i arbetsgruppen, ofta en 

ledningsgrupp, och då handlar det om att kunna tillföra ny kunskap som inte redan finns i gruppen. 

Härvid är materialet inte helt entydigt då det handlar om att passa in i en grupp samtidigt som det 

vid ett par gånger nämns att det är kontrasterna mellan individerna som kan ha en positiv inverkan 

på gruppen.

Från intervjuerna framgår att arbetsgivaren gör en prioritering mellan de olika variablerna och väger 

dem mot  varandra  i  urvalsprocessen  för  att  hitta  en  ny ledare  till  verksamheten.  Beroende  på 

arbetsplatsen kan kraven se olika ut och därmed kan de olika variablerna tillskrivas olika tyngd. 

Arbetsbeskrivningen,  personalgruppen  och  målgruppen  är  exempel  på  vad  som  kan  påverka 

behovet av vissa variabler framför andra. I annonserna är det dock inte alltid det framgår hur denna 

prioritering ser ut. Vissa annonser är tydliga med att skriva ut vilka variabler som är krav och vilka 

som är meriterande medan det i andra annonser varken framgår krav eller meriterande variabler 

utan det är öppet för tolkning. 

5.2 Fältets efterfrågan ur ett teoretiskt perspektiv

5.2.1 Social handling
Med definitionen på ledarskap som grund förefaller det tydligt att ledarskapets handlingar är sociala 

då de sker mellan personer i en social relation och det finns även förväntningar på de olika parterna. 

Arbetsgivaren  har  förväntningar  på  sin  nya  ledare5,  likaså  kan  vi  anta  att  personalen  har 

förväntningar när en ny ledare tillträder. Teorin visar att de förväntningar som uttrycks i annonser 

och  intervjuer  vid  tillsättandet  av  nya  ledare  kan  anses  skapa  ett  förutsägbart  genomsnittligt 

handlande  utifrån  de  maximer,  det  vill  säga  grundsatser,  som  Weber  (1983)  menar  skapar 

förväntningar på hur motparten ska bete sig, och som är speciellt vanliga i affärssammanhang. 

5.2.2 Webers idealtyper
Utifrån den kompletta tabellen med egenskaper, se bilaga 6, identifierades följande egenskaper som 

typiskt målrationella alternativt typiskt värderationella handlingar. Dessa är valda utifrån Webers 

(1983) definition på vartdera begrepp, och det är enbart egenskaper där inga otydligheter har kunnat 

skönjas som inkluderats i vardera tabell. Det är också av vikt att förtydliga att det enbart är de 

5  Vissa arbetsgivare skriver en uttalad förväntan i sin annons. 
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egenskaper som arbetsgivaren söker i rekryteringen som analyseras. De egenskaper som sökande i 

realiteten har, och syftet bakom den kommande nyrekryterade ledarens handlande ska inte förväxlas 

med detta.

Tabell 6: Målrationellt handlande

Tydlig 25 Lätt att prioritera 3

Målinriktad 12 Mål och visioner i handling 3

Nytänkande 11 Stimuleras av utmaningar 3

Strukturerad 11 Strategisk förmåga 3

Handlingskraft 10 God administratör 3

Kvalitetssäkra för att nå 
resultat och gemensamma 
mål

9 Affärsmässig 2

Vill styra 9 Effektiv 2

Drivande/driftig 8 Få medarbetare att ta ansvar 1

Resultatorienterad 8 Få med dig medarbetare mot 
mål

1

Ekonomisk medvetenhet 4 Passa in i chefsgruppen 1

Planeringsförmåga 4 Skapa målinriktat klimat 1

Ta initiativ 4 Analytisk förmåga 1

Kraft att fatta beslut 3 Totalt 142
Det målrationella handlandet baseras på en kalkylering av hur ett mål 
ska nås mest effektivt (Weber 1983).

Tabell 7: Värderationellt handlande

Lyhörd/lyssna 35 Varm/stort hjärta 3

Intresserad av målgrupp 15 Delar vår värdegrund 2

Positiv/glad/optimistisk 11 Hög integritet 2

Respektera individen 7 Arbeta  för  gemensam 
värdegrund

1

Intresse för människor 6 Positiv människosyn 1

Förtroendefulla 
relationer

5 Skapa öppet klimat 1

Bemötande/möta 4 Vilja ge god kvalitet 1

Öppen 4 Ärlig 1

Intresse för socialt arbete 3 Ödmjuk 1

Prestigelös 3 Totalt 106
Det värderationella handlandet baseras på en tro på 
handlingens egenvärd (Weber, 1983).

Övriga  egenskaper  ansåg  vi  kunde  vara  antingen  målrationella,  värderationella,  både  och  eller 
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ingetdera, men gemensamt för dem var att vi inte kunde se dem som en typisk egenskap för vare sig 

målrationellt  eller  värderationellt  handlande.  Summeras  tabellerna  för  målrationell  och 

värderationell handling var för sig ser vi att den totala siffran för målrationell handling blir 142, 

vilket motsvarar 21 % av den totala summan egenskaper (679, se bilaga 7), respektive 106 som i sig 

motsvarar  16 % för  värderationell  handling.  Detta  ger  indikationer  på att  det  som efterfrågas  i 

annonser  övervägs  något  av  det  målrationella  handlandet  där  egenskaper  som  tydlig  samt 

målinriktad eftersöks. Under kategorin värderationell handling är det egenskapen lyhörd/lyssna som 

dominerar, följt av intresserad av målgrupp.  

5.2.3 Idealtyper från fältet
Är dessa två typer av socialt handlande tillräckliga för att förklara vad som idag efterfrågas vid 

rekrytering  av  ledare  inom socialt  arbete?  Det  kan  tyckas  tveksamt  med  tanke  på  hur  många 

egenskaper som vi menar inte är typiska för varken målrationellt eller värderationellt handlande och 

eftersom den sammanlagda summan av egenskaper inom dessa två typer inte når över 40 % kan det 

inte sägas svara för en heltäckande bild av idealtyp av ledare som efterfrågas av fältet för socialt 

arbete.  Under långa diskussioner har vi  återkommit till  dessa övriga egenskaper och tycker oss 

kunna  urskilja  vissa  tendenser.  Dels  finns  en  kategori  av  egenskaper  som  betonar  individens 

förhållande gentemot sig själv, dels finns en kategori av egenskaper som berör individen i relation 

till  andra.  Utifrån  denna  indelning  har  vi  skapat  två  nya  idealtyper.  Den  idealtyp  som  berör 

individens  förhållande  gentemot  sig  själv  bygger  på  kriteriet  att  det  ska  återspegla  en 

grundinställning hos individen och får således inte vara situationsbunden. Den andra idealtypen 

kännetecknas av att den återspeglar hur individen förhåller sig i en relation och ett samspel mellan 

individen och andra människor omkring individen.

Följande egenskaper har inkluderats i respektive kategori:

Tabell 8: Individen i förhållande till sig själv

Trygg 22 Empatisk 2

Självständig 17 Hög integritet 2

Stresstålig 8 Personlig mognad 1

Stabil 4 Självkännedom 1

Prestigelös 3 Tålamod 1

Varm/stort hjärta 3 Ärlig 1

Ödmjuk 1 Totalt 66
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Tabell 9: Individen i relation till andra

Ser medarbetare som resurs 36 Intresse för människor 6 Stötta 2

Lyhörd/lyssna 35 Förtroendefulla relationer 5 Ta konflikter 2

Entusiasmera 33 Bemöta/möta 4 Få medarbetare 1

Samarbetsförmåga 33 Delegera 4 Få medarbetare att ta ansvar 1

Tydlig 25 Serviceinriktad 4 Fånga idéer 1

Kommunikativ 23 Skapa delaktighet 4 Förankra 1

Få medarbetare att växa 18 Utåtriktad 4 Hantera människor i kris 1

Intresserad av målgrupp 15 Öppen 4 Intresse för personal 1

Respektera individen 7 Skapa teamkänsla 3 Passa in i chefsgruppen 1

Samverka 7 Stimulera 3 Skapa öppet klimat 1

Social kompetens 7 Skapa goda relationer 2 Totalt 294

Egenskaperna trygg och självständig är de två mest efterfrågade när det gäller individen i relation 

till sig själv, medan egenskaperna ”ser medarbetare som resurs” och ”lyssna/lyhörd” är vanligast 

förekommande gällande idealtypen som berör individen i  förhållande till  andra människor.  Den 

totala summan egenskaper blir för individen 66 och för individen i förhållande till andra 294, detta 

ger oss 10 % respektive 43 % och gemensamt uppnår dessa 53 %.

Av dessa två tabeller framgår att den kategori som berör individens förhållande gentemot andra är 

mer omfattande än den som betonar den individuella personens sätt att vara. Med utgångspunkt av 

definitionen på ledarskap, som betonar individens inflytande över andra och att inflytandet sker 

genom kommunikation, är det föga förvånande att stor vikt läggs vid hur individen agerar gentemot 

andra  och hur  den fungerar  som ledare.  I  intervjuerna  framhålls  också dessa egenskaper  i  stor 

utsträckning men även de egenskaper som beskriver individens relation gentemot sig själv framhålls 

som betydande. De egenskaper som framkommer i intervjuerna är då; ödmjuk, stresstålig, trygg 

som  person,  stabil,  närvarande,  empatisk  samt  lyhörd.  De  egenskaper  som  kan  härledas  till 

individens relation till andra utifrån intervjuerna är; god samarbetsförmåga, trivas att arbeta med 

människor,  inställningen att  detta är  ett  arbete som görs tillsammans,  förmåga att  passa in i en 

grupp,  social  kompetens,  bemötande  samt  att  kunna  bygga  relationer.  I  annonserna  upptar 

idealtypen  som  faller  tillbaka  på  individen  själv  10  %,  gentemot  den  idealtyp  som beskriver 

individen i förhållande till andra, vilken upptog 43 %. I intervjuerna får egenskaper som kan anses 

tillhöra de båda idealtyperna ett stort utrymme under samtalen, vilket visar på att idealtyperna kan 

anses adekvata för uppsatsen. 

Att  viss vikt  läggs vid individen i  sig kan förklaras med hjälp av intervjuerna då det vid flera 
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tillfällen påpekats att det kan vara tufft att vara ledare, att det kan storma ganska bra och att det förr 

eller senare dyker upp konflikter. Med tanke på den press det kan innebära att vara ledare i socialt 

arbete  idag  är  det  därför  inte  oväntat  att  arbetsgivare  söker  någon  som  är  trygg,  stabil  och 

självmedveten för ett ledaruppdrag.

Dessa båda idealtyper är begränsade till sin natur då de tar fasta på individen eller på individen i 

förhållande till andra och saknar en aspekt som tar hänsyn till de uppgifter som ska utföras och med 

vilken  kvalitet  de  utförs.  Detta  beskrives  delvis  med  hjälp  av  idealtyperna  målrationellt  och 

värderationellt handlande. Det kan därför tyckas att fokus läggs enbart på den enskilde individen 

och dennes relation till sin personal och klienter6. Samtidigt kanske dessa två idealtyper är så pass 

grundläggande i  ett  ledarskap att  det inte går att  utföra uppgifterna med god kvalitet  om dessa 

saknas. Det utrymme de tar i intervjuerna, och när det gäller idealtypen som beskriver individen 

gentemot andra även i annonserna, tyder på att de är viktiga för arbetet som ledare på mellannivå 

inom socialt  arbete.  Ytterligare  en begränsning med dessa  två  idealtyper  är  att  i  ett  försök att 

renodla dessa så görs samtidigt en åtskillnad dem emellan, medan det i verkligheten givetvis kan 

finnas ledare som både är trygg i sig själv och som har förmågan att lyssna på sin omgivning.

 

En aspekt av den kategori av egenskaper, i vilken individen förhåller sig till andra runt omkring sig, 

är  att  den  är  betydligt  svårare  att  renodla  då  dessa  egenskaper,  trots  en  given  relation  till  

omgivningen, i grund och botten faller tillbaka på individens sätt att vara som person.  

5.2.4 Socialt urval
I  tabell  1  är  det  tydligt  att  ett  urval  sker  utifrån  variablerna  under  rubrikerna  Utbildning 

Arbetserfarenhet och  Kunskap.  Exempelvis  återkommer  socionomutbildningen,  vilken  är  den 

specifika utbildning som efterfrågas mest frekvent, 61 gånger i materialet. Den arbetserfarenhet som 

efterfrågas  i  störst  utsträckning  är  ospecificerat  ledarskap,  som uppkommer  vid  56  tillfällen  i 

empirin.  Lagstiftning/riktlinjer  är  den  kunskap  som  efterfrågas  mest,  och  som  uppgår  till  27 

tillfällen.  Totalt  efterfrågas  utbildning  243  gånger,  arbetserfarenhet  189  gånger  och  diverse 

kunskaper efterfrågas vid 102 tillfällen. Samtidigt visar mängden ospecificerade utbildningar, vilka 

uppgår till 87, att arbetsgivaren vill hålla öppet för att alla som på något sätt skulle kunna vara 

aktuella  för  tjänsten  ska  känna  sig  välkomna  att  söka.  Detta  framgår  även  till  viss  del  av 

intervjuerna  där  exempelvis  intervjuperson  D  menar  att  andra  högskoleutbildningar  kan  vara 

aktuella  om personen  i  fråga  har  lång  erfarenhet  från  verksamheten.  Denna  kombination  med 

6  Från vissa annonser har det framgått att ledaren själv har klientkontakt.

39



arbetserfarenhet  tas  upp av samtliga intervjupersoner  som en möjlighet  gällande  rekrytering av 

ledare på mellannivå.

Själva rekryteringsprocessen i sig är en urvalsprocess i vilken personer ansöker om att nå en viss 

position  och  det  har  visat  sig  utifrån  annonser  att  vissa  variabler  inom rubrikerna  Utbildning,  

Arbetserfarenhet  och  Kunskap är  krav, andra meriterande och några är upp till  tolkning. Under 

intervjuerna har det framkommit att specifika variabler kan gynnas, t.ex. kön och ålder, trots att 

detta inte går att utläsa av annonsen. Detta betyder alltså att den kravprofil som går att utläsa utifrån 

annonsen inte alltid är hela sanningen av vad som faktiskt efterfrågas från arbetsgivaren utan att det 

kan finnas andra variabler som påverkar urvalsprocessen.

En aspekt när det gäller urvalsprocessen som framkom under en intervju var att när det är fråga om 

internrekrytering så granskas de sökande mycket mer noggrant än externa sökande, och de måste stå 

ut mer och vara mycket bättre för att över huvud taget ha en chans i konkurrensen om jobbet. De 

fördelar  som nämns  i  sammanhanget  som t.ex.  inblick  och förståelse  för  organisationen  vilket 

förkortar inlärningsperioden och därmed minskar kostnaderna kan vara skäl att internrekrytera. I 

ämnesorienteringen  presenteras  Gummer  (2002)  som  i  sin  forskning  påvisat  fördelar  med 

internrekrytering. Gummer tar upp att det är en vanlig åsikt att den externa nyrekryterade kommer 

med  fördelar  som  den  interna  inte  kan  konkurrera  med.  De  extra  ansträngningar  som  de 

internrekryterade får lägga ner kan vara ett uttryck för denna vanliga uppfattning kring intern och 

extern rekrytering.

Kunskap och erfarenhet från den egna organisationen efterfrågades inte i annonserna. En förklaring, 

enligt intervju B, är att det inte finns någon under ledarnivån som har högskoleexamen, vilket var 

ett krav på denna arbetsplats, och alltså fanns det ingen möjlighet att ens kunna rekrytera en ledare 

från den egna organisationen, åtminstone inte underifrån i hierarkin. Ett annat svar, från intervju A, 

är att det är känsligt att ta en person som redan finns inom organisationen och som då tar ett kliv 

upp och blir ledare över sina tidigare kollegor och att det är därför som ledare ofta kommer utifrån 

den egna organisationen. Detta kan dock kringgås om personer i den egna organisationen först har 

gått en ledarskapsutbildning och på så sätt visat sina kollegor att den är på väg mot det målet.

5.3 Övrigt
En annan aspekt när det gäller annonserna, som indirekt är kopplade till de variabler som studeras i 

studien, är att 34 annonser innehåller beskrivningar om orten, natur, kulturliv, trygghet och hur lätt 

40



det är att få barnomsorg. En första tanke var att detta kanske är ett sätt för vissa kommuner att locka 

till  sig inflyttning av välutbildad personal, men vi upptäckte tidigt att detta är ett genomgående 

fenomen oavsett var i landet kommunen ligger. Indirekt är detta kopplat till studien då det bland 

annat uttrycks i intervjuerna att detta fyller ett syfte av att locka till sig en viss typ av människor  

beroende på vad som presenteras i beskrivningen i annonserna. 
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6. Avslutande diskussion
Denna studie behandlar vilka variabler som efterfrågas från fältet inom ledarskap i socialt arbete 

och kompletterar ämnet då den inte i första hand är en könsrelaterad studie. Därtill är den aktuell då 

de annonser  som ligger  till  grund för studien annonserats  under våren 2010 samt att  intervjuer 

genomförts med idag verksamma rekryteringsansvariga. Utöver detta studeras variablerna utifrån 

Webers (1983) teori om socialt handlande.

Den  komplexitet  som  en  mellanchefstjänst  innebär  och  som  låg  till  grund  för  vårt  ämnesval 

bekräftades från fältet och det empiriska materialet tyder på en mycket komplex situation för ledare 

på mellannivå att  förhålla sig till  i  likhet med vad som tidigare framkommit i  Richards (1997) 

avhandling. En ledare på mellannivå ska inte bara vara lojal mot chefen ovan i hierarkin och passa 

in  i  en  ledningsgrupp;  den  ska  även  kunna  hantera  personal,  brukare,  budget  och  medial 

uppmärksamhet  i  en  tid  då  ärendebelastning  är  hög  och  ekonomiska  begränsningar  föreligger. 

Vidare  ställs  höga krav  på vad den nya  ledaren  har  med sig  i  sitt  bagage både  när  det  gäller 

utbildning,  erfarenhet  och kunskap.  Som om inte  detta  vore tillräckligt  ska individen dessutom 

inneha en rad egenskaper som förknippas med ledarskapet.

Den vanligaste uttalade utbildning som efterfrågas är socionom, vilket eftersöks vid 62 tillfällen, 

samtidigt som en ospecificerad utbildning, vilket efterfrågas 81 gånger, oftast uttryckt som likvärdig 

gentemot  socionom,  social  omsorg  eller  ibland  beteendevetenskaplig  utbildning,  totalt  sett 

efterfrågas  mest  frekvent.  Gällande  arbetslivserfarenhet  efterfrågas  ospecificerad  erfarenhet  av 

ledarskap 51 gånger, vilket är i särklass oftare än vad övriga variabler efterfrågas. Den kunskap som 

eftersöks i störst utsträckning är kunskap om lagstiftning, vilket efterfrågas vid 24 tillfällen, samt 

kunskap  om  specifika  grupper,  vilket  efterfrågas  12  gånger.  Slutligen  eftersöks  egenskapen 

flexibilitet  vid  flest  tillfällen,  vilket  uppgår  till  49,  samt  lyhörd/lyssnar  som efterfrågas  vid  47 

tillfällen.

Med  hjälp  av  Webers  (1983)  teori  för  socialt  handlande  och  idealtyperna  målrationell  och 

värderationell tolkades efterfrågade egenskaper i utlysta anställningsannonser av ledartjänster inom 

socialt arbete, vilket dock inte gav ett heltäckande svar då många egenskaper inte kunde placeras in 

i någon av dessa idealtyper. Med teorin som verktyg skapades två nya renodlade idealtyper, varav 

den  ena  beskriver  hur  individen  förhåller  sig  gentemot  sig  själv  och  den  andra  beskriver  hur 

individen förhåller sig i relation till andra. Egenskaperna från annonserna kategoriserades således på 
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nytt  och  de  nya  idealtyperna  visade  sig  gemensamt  inkludera  en  mer  omfattande  del  av  de 

egenskaper som efterfrågas i annonserna. Idealtypernas adekvans bekräftades även av intervjuerna 

där  dessa  aspekter  återigen  framkom.  Annonserna  visar  på  att  ett  socialt  urval  sker  genom att 

somliga variabler efterfrågas oftare än andra samt att en nivåskillnad uttrycks då vissa variabler är 

krav och andra är meriterande. I intervjuerna har det dock framgått att urvalet ibland kan ske på 

andra premisser än vad som framgår av annonserna då flera intervjupersoner framhåller att vissa 

variabler som inte uttrycks i annonserna kan komma att vara avgörande i rekryteringen. 

Det som har förundrat oss mest med kodningen av annonserna har varit att de till stor del innehåller 

mycket ospecificerat som är upp till tolkning för de som söker jobb. Ju mer som är upp till tolkning, 

desto fler kan ju passa in, vilket i sin tur borde innebära ett stort arbete i att sortera och hantera för 

de rekryteringsansvariga och därför kanske de delvis skulle vinna på att bli tydligare i vad som 

faktiskt eftersöks. Å andra sidan, om annonsen inte är tydlig hålls dörren öppen för fler att söka och 

kanske  finns  det  någon  som  utmärker  sig,  men  med  en  annan  bakgrund  än  vad  som  hade 

efterfrågats om det hade varit en tydligare annons. Inte minst gäller detta de utbildningskrav som 

efterfrågas i annonser och som inte mindre än 87 gånger är ospecificerad utbildning, vilket gör den 

till den mest efterfrågade variabeln gällande utbildning.

I  studien  undersöks  vilka  variabler  som  eftersöks  vid  rekryteringen  av  ledare,  och  inte  vilka 

personer som faktiskt får tjänsterna. Undersökningen visar att det hade varit en intressant aspekt att 

studera  då  flera  påverkande  faktorer  har  framkommit  i  det  empiriska  materialet.  En  faktor  är 

huruvida verksamhetens ekonomi påverkar vem som kan anställas och hur kommuner lyckas i att 

locka till sig ledare genom de kommunbeskrivningar som är återkommande i flera annonser. Den 

mest intressanta påverkande faktorn anser vi vara bilden av verksamheten i exempelvis media eller 

via  ”djungeltelegrafen”,  som flera  intervjupersoner  tog  upp som bidragande  när  det  gäller  hur 

många som söker sig till verksamheten.

En fråga för vidare forskning är hur lärocenter lyckas tillgodose det som faktiskt efterfrågas från 

fältet när det gäller ledarskap inom socialt arbete. Häri har framkommit vikten av kompetens inom 

lagkunskap  och  inte  minst  arbetsrätt.  Ett  annat  viktigt  område  är  att  kunna  hantera  personal, 

grupprocesser  och  konflikter.  Likaså  är  budgetfrågor  återkommande av betydelse  för  ledare  att 

kunna hantera. 
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Som framgår av Kullbergs (1994) avhandling kan det dock finnas ett förbehåll när det gäller de 

egenskaper  som  har  med  beslutsfattande  att  göra  då  det  har  framkommit  att,  åtminstone  på 

socialsekreterarnivå, beslut kan fattas med emotionella argument. Utifrån denna forskning ser vi en 

öppning för skapandet av fler möjliga idealtyper i området ledarskap inom socialt arbete, som inte 

baseras på rationella aspekter utan grundas på emotionella ansatser.  

Då den här studien fokuserar enbart på vad det är som arbetsgivaren efterfrågar hos ledare inom 

socialt arbete skulle en annan inriktning för framtida forskning kunna vara vad personalgruppen vill 

se hos sin ledare och hur den skulle prioritera de olika variablerna. Det kan mycket väl vara så att 

personalen hade sett värdet av t.ex. andra egenskaper och kunskaper än vad rekryteringsansvariga 

gör. 
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Bilaga 1: Kodschema
Utbildning Arbetserfarenhet Kunskap

1. Social/ 
omsorg

a) Socionom 1. Ledare a) Socialt arbete 1. Socialt arbete

b) Sociala 
omsorgsprogrammet

b) Vård 2. Administration/system

3. Lagstiftning/riktlinjer

c) Ospecificerad c) Ospecificerad 4. Data

d) Övrigt d) Övrigt 5. Uppföljning

2. Sjukvård 2. Socialt arbete 6. Ekonomi

3. Beteendevetare 3. Administration/system 7. Organisationskunskap

4. Ekonomi 4. Ekonomi 8. Dokumentation

5. Pedagogik 5. Egen organisation 9. Specifika grupper

6. Ledarskap 6. Vård 10. Metoder

7. Specifika grupper 7. Specifika grupper 11. Tal och skrift

8. Metoder 8. Metoder 12. Ospecificerad

9. Ospecificerad 9. Ospecificerad 13. Övrigt

10. Övrigt 10. Övrigt



Bilaga 2: Kodanvisning för utbildning

1. Social/omsorg 1a) Socionom 3,5 årig utbildning på socialhögskolan med 
erhållen socionomexamen.

1b) Sociala 
omsorgsprogrammet

Den utbildning som fanns innan 2007, 
högskolenivå.

1c) Ospecificerad Ospecificerad utbildning inom social/omsorg, 
ibland uttrycks krav på högskolenivå, men ibland 
är det osäkert om det även kan vara andra former 
av utbildningar.

1d) Övrigt Uttalad annan utbildning.
2. Vård Alla utbildningar som går att hänvisa till vård. 

Exempelvis sjuksköterska, arbetsterapeut m.m. 
Högskolenivå.

3. Beteendevetenskaplig Beteendevetenskaplig utbildning, exempelvis 
socialpedagog. Det är inte självklart att det alltid 
är högskolenivå som efterfrågas.

4. Ekonomi Ekonomisk utbildning på högskolenivå.
5. Pedagogik Pedagogisk utbildning, inte givet att det alltid är 

högskolenivå som efterfrågas.
6. Ledarskap Ledarskapsutbildning. Inte givet att det alltid är 

högskolenivå som efterfrågas.
7. Specifika grupper Utbildning kring specifika grupper, exempelvis 

BBIC.
8. Metoder Utbildning i metoder, exempelvis KBT.
9. Ospecificerad Ospecificerad utbildning, uttrycks ofta som 

”likvärdig utbildning” eller ”lämplig utbildning”. 
Inte givet att det alltid är högskolenivå som 
efterfrågas. 

10. Övrigt Antingen specifik utbildning som inte passar in i 
någon annan kod, eller en utbildning som 
efterfrågas i kombination med viss 
arbetserfarenhet. 



Bilaga 3: Kodanvisningar för erfarenhet

1. Ledare 1a) Socialt arbete Ledarskap inom socialt arbete.
1b) Vård Ledarskap inom vård.
1c) Ospecificerad Ledarerfarenhet utan att den specificeras.
1d) Övrigt Ledarerfarenhet inom annat specifikt område 

som inte kan kodas under någon annan kod. 
2. Socialt arbete Erfarenhet från socialt arbete.
3. Administration/system Erfarenhet från administration eller system, 

exempelvis dokumentationssystem.
4. Ekonomi Erfarenhet av ekonomi-, och budgetarbete.
5. Egen organisation Erfarenhet från den egna organisationen, det vill 

säga intern erfarenhet.
6. Vård Erfarenhet från vårdyrken, vilket ska skiljas från 

socialt arbete.
7. Specifika grupper Erfarenhet av arbete med specifika grupper, 

exempelvis barn.
8. Metoder Erfarenhet av specifika metoder, exempelvis 

KBT.
9. Ospecificerad Arbetserfarenhet som inte specificerats, uttrycks 

exempelvis som annan erfarenhet som 
arbetsgivaren bedömer likvärdig.

10. Övrigt Övrig specifik erfarenhet som inte går att placera 
i övriga koder. 



Bilaga 4: Kodanvisningar för kunskap

1. Socialt arbete Kunskap om socialt arbete, som inte går att 
placera i en mer specifik kod. 

2. Administration/system Kunskap om administrativa frågor eller system 
som används inom organisationen, såsom 
dokumentationssystem.

3. Lagstiftning/riktlinjer Kunskap om lagstiftning, ofta konkret uttryckt 
såsom ”kunskap om SOL” eller riktlinjer ”de 
regelverk som i övrigt styr äldreomsorgsarbetet”. 

4. Data Kunskap om datorhantering.
5. Uppföljning Kunskap om uppföljningsarbete. Vid tillfällen 

uttryckt ”förmågan att följa upp verksamheten”.
6. Ekonomi Kunskap om ekonomi eller budgetarbete.
7. Organisationskunskap Kunskap om organisationer eller mer specifikt 

vissa organisationer, såsom kommunal 
organisation.

8. Dokumentation Kunskap i att dokumentera. 
9. Specifika grupper Kunskap om specifika grupper, exempelvis 

personer med psykiska problem.
10. Metoder Kunskap om metoder såsom KBT.
11. Tal och skrift Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
12. Ospecificerad Kunskap som inte specifikt uttrycks vad som 

efterfrågas, exempelvis att en kunnig person 
eftersöks.

13. Övrigt Övriga kunskaper som efterfrågas. 



Bilaga 5: Intervjuguide
Verksamhet Annonser Utbildning Erfarenhet Egenskaper Övrigt

Typ av 
verksamhet

Anställda

Målgrupp

Antal 
sökande

Matcha 
verkligheten

”likvärdig 
utbildning”

Högskola

Övriga 
utbildningar

Arbetserfarenhet

Ledarerfarenhet

Erfarenhet från 
egna 

verksamheten

Personlig 
lämplighet

Övriga 
egenskaper

Ekonomi

Ålder/kön/etnic
itet



Bilaga 6: Komplett redovisning av egenskaper
Egenskaper
f lexibel 49 Ta konf likter 2
stresstålig 8 Humor 1
prestigelös 3 intresse för sysselsättningsfrågor 1
stötta 2 Vilja ge god kvalitet 1
kommunikativ 23 God administratör 3
samarbetsförmåga 33 Få med dig andra i utvecklingen 1
Samverka 7 Pedagogisk 2
se möjligheter 11 Personlig mognad 1
Ha engagemang 15 Ekonomisk medvetenhet 4
entusiasmera/motivera/uppmuntra/inspirera 33 Fånga idéer 1
självständig 17 Delar vår värdegrund 2
Ledaregenskaper 26 Skapa delaktighet 4
Ansvarstagande 7 Trygg 22
Målinriktad 12 Förmåga att hantera människor i kris 1
Positiv människosyn 1 Intresse för socialt arbete 3
Planeringsförmåga 4 Intresse för personal 1
Handlingskraft 10 Vill förändra/förbättra/utveckla 29
Får med dig medarb mot mål 1 Delegera 4
Tydlig 25 Närvaro 3
Utåtriktad 4 Empatisk 2
Mål och visioner i handling 3 Kreativ 3
God förebild 2 Drivande/drif tig 8
Respekterar individen 7 Kunna utmana 1
Positiv/glad/optimistisk 11 Ser delarna 1
Salutogent förhållningssätt 2 Delaktig 1
Vill styra 9 Skapa öppet klimat 1
Lösningsorienterad 4 Skapa målinriktat klimat 1
Skapa positivt/utvecklande arbetsklimat 4 Skapa kvalitet 1
analytisk förmåga 1 Få medarbetare att växa 18
Nytänkande 11 varm/stort hjärta 3
Strategisk förmåga 3 Ödmjuk 1
Stimuleras av utmaningar 3 Tålamod 1
Öppen 4 Professionellt handlande 1
Lyhörd/Lyssnar 35 Visionär 1
Arbeta för gemensam värdegrund 1 Skapa teamkänsla 3
Tar initiativ 4 Effektiv 2
Ärlig 1 Bemötande/möta 4
Helhetsperspektiv 11 Förtroendefulla relationer 5
Förankrar 1 Hög integritet 2
Kvalitetssäkra för att nå resultat och gemensamma mål 9 Entusiastisk 2
Gillar utmaningen i att växa på ett ansvarsfullt sätt 2 Få medarbetare att ta ansvar 1
Stimulera 3 Noggrann 1
Intresse för människor 6 Affärsmässig 2
Social kompetens 7 Självkännedom 1
Stabil 4 Livsstilskompetens 1
Strukturerad 11 Ser medarbetarna som resurs 36
Omdömesgill 1 Intresserad av målgrupp 15
Lätt att prioritera 3 Serviceinriktad 4
Kraft att fatta beslut 3 Passa in i chefsgruppen 1
Skapa goda relationer 2 Nyf iken 1
Resultatorienterad 8 Närhet 1

Totalt 679



Bilaga 7: Redovisning av indelning i idealtyper

I den första kolumnen efter varje variabel redovisas indelningen i Webers idealtyper målrationellt och värderationellt 
handlande. M innebär målrationell, v står för värderationell, följs tecknet av ett t innebär detta att variabeln anses vara 
typiskt målrationell eller värderationell. Ö står för övrigt där variabeln placerats om det inte kan anses vara varken 
målrationell eller värderationell. En och samma egenskap kan emellertid klassificeras under både målrationell och 
värderationell. Den kan dock inte vara typisk för dem båda.
I kolumn två redovisas indelningen i idealtyperna i, som står för individens förhållande gentemot sig själv och a som 
står för individen i relation till andra. Ö står för övrigt.

Egenskaper
f lexibel ö ö 49 Ta konflikter mv a 2
stresstålig ö i 8 Humor ö ö 1
prestigelös vt i 3 intresse för sysselsättningsfrågor mv ö 1
stötta mv a 2 Vilja ge god kvalitet vt ö 1
kommunikativ ö a 23 God administratör mt ö 3
samarbetsförmåga ö a 33 Få med dig andra i utvecklingen mv ö 1
Samverka ö a 7 Pedagogisk v ö 2
se möjligheter mv ö 11 Personlig mognad ö i 1
Ha engagemang ö ö 15 Ekonomisk medvetenhet mt ö 4
entusiasmera/motivera/uppmuntra/inspirera mv a 33 Fånga idéer mv a 1
självständig ö i 17 Delar vår värdegrund vt ö 2
Ledaregenskaper mv ö 26 Skapa delaktighet mv a 4
Ansvarstagande mv ö 7 Trygg ö i 22
Målinriktad mt ö 12 Förmåga att hantera människor i kris mv a 1
Positiv människosyn vt ö 1 Intresse för socialt arbete vt ö 3
Planeringsförmåga mt ö 4 Intresse för personal mv a 1
Handlingskraft mt ö 10 Vill förändra/förbättra/utveckla mv ö 29
Får med dig medarb mot mål mt a 1 Delegera mv a 4
Tydlig mt a 25 Närvaro mv ö 3
Utåtriktad ö a 4 Empatisk v i 2
Mål och visioner i handling mt ö 3 Kreativ mv ö 3
God förebild mv ö 2 Drivande/drif tig mt ö 8
Respekterar individen vt a 7 Kunna utmana mv ö 1
Positiv/glad/optimistisk vt ö 11 Ser delarna mv ö 1
Salutogent förhållningssätt mv ö 2 Delaktig mv ö 1
Vill styra mt ö 9 Skapa öppet klimat vt a 1
Lösningsorienterad mv ö 4 Skapa målinriktat klimat mt ö 1
Skapa positivt/utvecklande arbetsklimat mv ö 4 Skapa kvalitet mv ö 1
analytisk förmåga mt ö 1 Få medarbetare att växa mv a 18
Nytänkande mt ö 11 varm/stort hjärta vt i 3
Strategisk förmåga mt ö 3 Ödmjuk vt i 1
Stimuleras av utmaningar mt ö 3 Tålamod mv i 1
Öppen vt a 4 Professionellt handlande mv ö 1
Lyhörd/Lyssnar vt a 35 Visionär mv ö 1
Arbeta för gemensam värdegrund vt ö 1 Skapa teamkänsla mv a 3
Tar initiativ mt ö 4 Effektiv mt ö 2
Ärlig vt i 1 Bemötande/möta vt a 4
Helhetsperspektiv ö ö 11 Förtroendefulla relationer vtm a 5
Förankrar v a 1 Hög integritet vtm i 2
Kvalitetssäkra för att nå resultat och gemensamma mål mt ö 9 Entusiastisk ö ö 2
Gillar utmaningen i att växa på ett ansvarsfullt sätt mv ö 2 Få medarbetare att ta ansvar mtv a 1
Stimulera mv a 3 Noggrann mv ö 1
Intresse för människor vt a 6 Affärsmässig mt ö 2
Social kompetens ö a 7 Självkännedom ö i 1
Stabil ö i 4 Livsstilskompetens ö ö 1
Strukturerad mt ö 11 Ser medarbetarna som resurs mv a 36
Omdömesgill v i 1 Intresserad av målgrupp vt a 15
Lätt att prioritera mt ö 3 Serviceinriktad mv a 4
Kraft att fatta beslut mt ö 3 Passa in i chefsgruppen mt a 1
Skapa goda relationer mv a 2 Nyf iken mv ö 1
Resultatorienterad mt ö 8 Närhet mv ö 1

Totalt 679



Bilaga 8: Redovisning av prioritering av variabler

Utbildning K M T Arbetserfarenhet K M T Kunskap K M T

1. 
Social

a) Socionom 41 3 17 1. 
Ledare

a) Socialt arbete 14 10 0 1. Socialt arbete 2 3 2

b) Sociala 
omsorgsprogra
mmet

27 1 5 b) Vård 1 1 0 2. Administration/
system

4 1 3

c) Ospecificerad 7 0 2 c) Ospecificerad 27 24 5 3. Lagstiftning/
riktlinjer

24 1 2

d) Övrigt 1 0 0 d) Övrigt 9 6 0 4. Data 7 0 0

2. Sjukvård 13 3 1 2. Socialt arbete 8 4 4 5. Uppföljning 2 0 0

3. Beteendevetare 3 1 1 3. Administration/system 4 1 0 6. Ekonomi 3 0 2

4. Ekonomi 0 0 0 4. Ekonomi 1 0 0 7. Organisations-
kunskap

2 0 1

5. Pedagogik 4 1 1 5. Egen organisation 0 0 0 8. Dokumentation 3 0 0

6. Ledarskap 6 4 0 6. Vård 0 0 0 9. Specifika grupper 12 3 1

7. Metoder 0 3 0 7. Specifika grupper 16 15 3 10. Metoder 2 0 0

8. Specifika grupper 2 1 0 8. Metoder 0 2 0 11. Tal och skrift 11 0 1

9. Ospecificerad 62 1 24 9. Ospecificerad 5 1 4 12. Ospecificerad 0 0 1

10. Övrigt 5 1 2 10 Övrigt 14 8 2 13. Övrigt 8 0 1

I tabellen redovisas huruvida variabler presenteras som krav (K), meriterande (M) eller är upp till tolkning 
(T), d.v.s. att det inte framgått om variabeln är ett krav eller en merit. 
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