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Sammanfattning 

 

I denna studie har vi använt oss av ett kvalitativt enkätformulär som skickats ut 

till socionomstudenter vid svenska universitet. Vi har iakttagit det språkbruk som 

socionomstudenter förmedlar i enkätsvaren om diskursen: första linjens chef inom 

äldreomsorg. När pensionsavgångar inom arbetsfältet ökar och de äldre i 

befolkningen blir en växande demografisk grupp, är det i de akademiska 

utbildningarnas och äldreomsorgens intresse att erbjuda ett sätt för 

socionomstudenter att bli första linjens chefer. Med studien vill vi, med en 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt, ge en verklighetsbild av hur 

socionomstudenter resonerar kring första linjens chef. Med hjälp av diskursanalys 

har vi funnit diskurser i socionomstudenternas svar och dessa diskurser är: negativ 

verklighetssfär, socionomutbildningen, intresse, arbetsvillkor och 

kompetens/erfarenhet. Även om informanterna studerar vid olika svenska 

universitet, har vi funnit att det råder konsensus om den negativa 

verklighetssfären. Vi identifierar möjligheten att socionomstudenterna påverkas 

av den verklighetssfär som vidarebefordras av universiteten. Då vi har funnit ett 

bristande intresse om äldreomsorg och rollen som första linjens chef, frågar vi oss 

själva vem som är ansvarig för att belysa fältet - universitet eller studenter? Vi tar 

även hänsyn till ett möjligt behov av vidare introduktion för socionomer som 

nyligen utexaminerats, för att skapa ett eventuellt intresse av diskursen. 

 

 

Nyckelord 

 

Första linjens chef, äldreomsorg, socionomstudent, diskurs, diskursanalys, 

negativ verklighetssfär och intresse. 
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Abstract 

 

In this paper we have utilized a qualitative questionnaire that has been forwarded 

to social work students at Swedish universities. We have observed the use of 

language that social work students convey in their answers about the discourse: 

first line manager within elderly care. When retirements in the field of work 

increase and the elderly of the population become a growing demographic group, 

it is in the interest of academic education, as well as the practitioners of elderly 

care, to provide a way for social work students to become first line managers. 

With this paper, through a social constructionism point of view, we aspire to 

provide a construction of reality on how social work students reason about first 

line manager. With the help of discourse analysis we have found discourses in the 

answers of social work students and these discourses are: a negative construction 

of reality, social work education, interest, working conditions and 

competence/experience. Although the respondents attend different universities 

across Sweden, we have found that there is consensus within the negative 

construction of reality. We identify a possibility that social work students are 

being affected by the construction of reality forwarded by the universities. Since 

we have found a lack of interest in elderly care and in the role of first line manager, 

we ask ourselves who is responsible for shedding light on this field – the 

universities or the students? We also consider the possible need for further 

introduction for social workers who have recently graduated, to create a possible 

interest in the discourse. 
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1 Inledning 

Vi har i denna studie valt att undersöka hur socionomstudenter som läser sista året 

vid socionomprogram1 i Sverige resonerar kring att eventuellt välja att arbeta som 

första linjens chef inom äldreomsorgen efter examinationen. Vårt empiriska 

material är insamlat genom en kvalitativ enkät, vilket innebär att vi har ställt tre 

öppna frågor till våra informanter. 

 

Genom tidigare forskning har vi kunnat se hur det under 2000-talet inom 

äldreomsorgen skett stora pensionsavgångar, att antalet äldre ökar och hur en 

demografisk omvälvning medför en stor utmaning inom vård och omsorg 

(Johnreden 2002, ss. 96-97). Ekholm (2012, s. 203) beskriver att det inte finns 

tillräcklig forskning kring hur komplex arbetssituationen är för första linjens chef 

inom äldreomsorgen. Då rekryteringsbehovet är fortsatt högt och det finns behov 

av ytterligare forskning kring arbetet som första linjens chef, väcks vårt intresse 

för ämnet. 

 

Vår studie är influerad av socialkonstruktionismen, som innebär att vi ser på det 

språkbruk som informanterna använder och hur verklighetssfärer uppstår och 

reproduceras genom detta (Berger & Luckmann 1991, ss. 34-40). Vi tänker oss 

att det är ett språkbruk som socionomstudenterna har socialiserats in i och som 

skapats via deltagande i ett särskilt sammanhang - socionomutbildningen vid 

svenska universitet (Burr 2004, ss. 185-187). För att vi ska kunna besvara våra 

frågeställningar använder vi oss av diskursanalys som både teori och analysmetod 

(Bergström & Boréus 2012, s. 353). Genom diskursanalys vill vi finna 

gemensamma mönster som utformar sig i empirin om socionomstudenternas 

resonemang kring första linjens chef inom äldreomsorgen (Foucault 1993, s. 16; 

2002, ss. 120-123). Utifrån socionomstudenternas resonemang tillskriver vi deras 

språkbruk mening och kan identifiera vilka diskursiva faktorer som påverkar 

diskursen: första linjens chef inom äldreomsorgen. Vi vill även se om 

socionomutbildningen ger socionomstudenter tillträde till diskursen. 

 

Som studenter vid socionomprogrammet med majoriteten av studietiden bakom 

oss har vi en bred grundläggande teoretisk kunskap inom socialt arbete. Några av 

de kurser som vi läst under utbildningen är inriktade mot diskursen första linjens 

chef inom äldreomsorgen. Kurser främst inom organisation och ledning, kurser 

som behandlat äldreomsorgens historia och kurser om välfärdsrätt. Det vi får med 

oss kan vara en alltför generell kunskap som inte går in tillräckligt på många av 

de ansvarsområden som yrkesrollen kräver, så som ekonomi-, personal- eller 

verksamhetsansvar. 

                                                 
1 Se begreppsdefinition, kapitel 1.4.3 
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1.1 Problemformulering 

Socionomer har en bred arbetsmarknad inom många olika verksamheter att tillgå 

efter examinationen. En av verksamheterna är äldreomsorgen och första linjens 

chef, som även i många kommuner kan benämnas enhetschef. Yrkesrollen innebär 

bland annat personal- och verksamhetsansvar (Törnquist 2004, ss. 165-182). 

Utöver det som Johnreden (2002, ss. 96-97) och Ekholm (2012, s. 203) beskrivit 

är första linjens chef det ämne som vi är intresserade av att skriva om i vårt 

självständiga arbete, då vi har arbetslivserfarenhet som 

vårdbiträde/undersköterska samt ledningsarbete inom äldreomsorgen. För mer 

information om vår förförståelse, se kapitel 5.5. 

 

Genom vår sökning av artiklar och litteratur inom ämnet har vi funnit att den 

forskning som bedrivits är begränsad till att beröra andra eller mer övergripande 

delar av äldreomsorgen. Till stor del handlar forskningen om äldre med 

demenssjukdom, hur många anställda en första linjens chef ska ha, ledarskap samt 

hur första linjens chef ska upprätta en god psykosocial arbetsmiljö för personalen. 

Det vi studerar, som handlar om hur socionomstudenter resonerar kring första 

linjens chef och anledningen till att välja/välja bort yrkesrollen inte utforskat i 

någon större utsträckning. Därför tänker vi oss att vår studie bidrar till att fylla en 

kunskapslucka och även kan ha praktiska användningsområden för rekrytering av 

första linjens chefer i framtiden. Under utbildningen har vi blivit informerade om 

att det är ett arbetsområde som kommer att expandera i framtiden. Det medför att 

vi funderar på om utbildningen är tillräcklig för att rusta oss inför arbetet som 

första linjens chef, då vi har en mer generell teoretisk kunskap som vi redan nämnt 

i inledningen, kapitel 1. Vi vill veta hur socionomstudenter uttalar sig när de 

resonerar om första linjens chef och om deras resonemang påverkar deras 

eventuella anledningar till att välja/inte välja att arbeta som första linjens chef. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur studenter som läser sista året på 

socionomprogrammet resonerar kring diskursen första linjens chef inom 

äldreomsorgen. Vi vill få tillgång till diskurser som socionomstudenternas 

resonemang medför kring första linjens chef och hur det kan påverka deras 

anledningar att eventuellt välja/inte välja att arbeta som första linjens chef. Vi vill 

med diskurserna se om det överensstämmer eller motsäger tidigare forskning som 

lyfts i vår studie.  

1.2.1 Frågeställningar 

 Vilka diskurser kan vi utläsa kring första linjens chefer inom 

äldreomsorgen i socionomstudenternas resonemang? 

 Hur påverkar diskurserna socionomstudenternas resonemang kring att 

välja/inte välja yrkesrollen första linjens chef inom äldreomsorgen? 

 Hur överensstämmer eller motsäger socionomstudenternas diskurser 

tidigare forskning? 

 

1.3 Avgränsningar 

Till studien har vi valt att skicka ut enkätformuläret till alla sistaårsstudenter vid 

landets universitet som erbjuder socionomprogrammet. Då universiteten 

representerar majoriteten av de lärosäten som erbjuder socionomutbildningen har 

vi uteslutit högskolor. Detta för att få en större geografisk spridning och förhålla 

oss till vår tids- och resursbrist. Anledningen till att vi valt att skicka ut enkäten 

till sistaårsstudenter är då de är i sluttampen av sin utbildning och i färd att 

bestämma sitt framtida yrkesval. Vi hoppas att de har tänkt på första linjens chef 

och har hunnit resonera kring om det är ett tänkbart arbete för dem efter 

examinationen. Utifrån det, tänker vi, att de kan besvara enkätfrågorna mer 

utförligt om varför de eventuellt kommer att välja/inte välja yrket. Med hjälp av 

denna population kan vi genom diskursanalys försöka finna snarlika eller 

motstridiga resonemang hos socionomstudenterna. 
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1.4 Begreppsdefinitioner 

I inledningen har vi använt oss av olika begrepp som vi vill klargöra för att de ska 

bli begripliga. Vi har valt att redogöra för dessa begrepp nedan, då de kommer att 

vara återkommande i studien. 

 

1.4.1 Diskurs 

“Begreppet diskurs är ett bestämt sätt att tala om och förstå världen” (Börjesson 

& Palmblad 2007, s. 13). Våra informanter använder olika uttalanden och ord i 

sina resonemang och i dessa kan vi upptäcka gemensamma mönster. Vi kan 

därefter gruppera deras uttalanden och se nya diskurser i relation till vår studie 

(Foucault 1993, s. 16; 2002, ss. 120-123). Enligt Foucault (1993, s. 19) finns 

diskurser överallt, men det är då författaren uppmärksammar och tillskriver 

mening till de ord som utgör diskursen som de blir synliga. Detta innebär att vi 

genom vår studie och socionomstudenternas svar belyser första linjens chef som 

diskurs. 

1.4.2 Första linjens chef 

Första linjens chef är mellan-/enhetschefer som arbetar på särskilt boende eller 

hemtjänst med verksamhets- och personalansvar (Törnquist 2004, s. 156, 165). 

Första linjens chef är i studien vår diskurs som informanterna ska resonera kring 

och förhålla sig till i det empiriska materialet. I studien kommer vi fortsättningsvis 

skriva första linjens chef. 

 

1.4.3 Socionomstudent 

I vår studie har enkätformuläret skickats ut till socionomstudenter på universitet i 

Sverige som går sista året på utbildningen, det vill säga termin sex och/eller sju. 

För att underlätta läsningen av vår studie kommer vi hädanefter att skriva 

socionomstudent/-er. 

 

 

 

  



 5 

1.5 Disposition 

I första kapitlet presenterar vi studien med en inledning, problemformulering, 

syfte, avgränsningar samt begreppsdefinitioner. 

 

I studiens andra kapitel beskriver vi bakgrunden till hur äldreomsorgen har 

förändrats och hur diskursen yrkesrollen första linjens chef vuxit fram sedan 

början av 1900-talet till idag. 

 

Studiens tredje kapitel behandlar tidigare forskning som vi har identifierat via 

tematiseringar kring yrkesrollen första linjens chef. Detta kapitel avslutas med en 

sammanfattning och diskussion. 

 

I studiens fjärde kapitel presenterar vi de teorier som vi har valt. Vi utgår från en 

socialkonstruktionistisk utgångspunkt och diskursanalys som teori. Detta kapitel 

avslutas med en teoridiskussion. 

 

Studiens femte kapitel är ett metodavsnitt där vi presenterar vårt kvalitativa 

enkätformulär, våra urval och insamling av empiri. Vi beskriver diskursanalys 

som metod och hur vi använt oss av den i vår analys. Vi presenterar vår 

förförståelse för att tydliggöra vilka erfarenheter och kunskaper som vi 

(författarna) haft med oss i studien. Dessutom innehåller kapitlet en 

problematisering kring etiska överväganden som vi har tagit hänsyn till. Kapitlet 

avslutas med hur vi ska få kvalitet i studien och en kritisk metoddiskussion. 

 

Det sjätte kapitlet redogör för vårt insamlade empiriska material. Vi har 

sammanställt resultat och analys med hjälp av underrubriker som speglar vårt 

syfte och frågeställningar. I sammanställningen kopplar vi även till vår tidigare 

forskning och våra valda teorier. 

 

I sjunde kapitlet framställer vi vår avslutande diskussion och framför våra 

slutsatser kring studien. Vi ger förslag till vidare forskning samt vad studien har 

för kunskapsbidrag och praktiska implikationer. 
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2 Bakgrund 

Offentlig sektor är i ständig förändring genom ändrad lagstiftning, politisk 

ledning, implementering av nya arbetssätt och reformer (Kullberg 2013, s. 1495; 

Szebehely & Trydegård 2011, s. 301; Wolmesjö 2008, s. 10). Vi vill genom vår 

bakgrund ge en ökad förståelse för hur den offentliga sektorn inom äldreomsorgen 

och diskursen första linjens chef har förändrats det senaste århundrandet. 

 

2.1 Historiskt perspektiv 

Synen på fattigvården i Sverige förändrades i början av 1900-talet till att bli en 

mer moderniserad äldreomsorg. Runt sekelskiftet hade familjen ansvar för sina 

äldre och äldre utan anhöriga fick förlita sig på den kommunala fattigvården. 

Kommunal fattigvård bestod av ålderdomshem enbart för de fattiga äldre och vid 

denna period var pensionen låg. På ålderdomshemmen hade utbildade 

föreståndarinnor det högsta ansvaret för att de äldre skulle få en god omsorg 

(Törnquist 2004, s. 18). Den första satsningen för föreståndarinnorna 

genomfördes år 1908 och innebar en halvårsutbildning som var inriktad mot att 

arbeta inom fattig- eller barnavård (Wolmesjö & Karlsson 2016, s. 57). 

 

År 1947 beslutade riksdagen att ålderdomshemmen inte skulle vara till för dem 

som hade ekonomiska svårigheter utan för dem som hade stora omsorgsbehov. 

Nu grundades avgiften för ålderdomshemmet på individens pension och avgiften 

var väldigt låg för att alla skulle ha en möjlighet att kunna betala. Under 1950-

talet skedde en kommunindelningsreform, som medförde att små kommuner slogs 

samman. För att möta det ökade antalet äldre i kommunerna expanderade 

äldreomsorgen och fler ålderdomshem fick byggas. Efter kritik att 

samhällsekonomin inte tillät den expanderade utbyggnaden av ålderdomshem 

ökade hemhjälpsinsatser under 1960-talet (Törnquist 2004, ss. 19-20). 

Föreståndarinnorna fick i och med reformen större ansvar och utbildningsnivån 

för dem avancerades återigen. Utbildningen var nu treårig och fick ett tydligare 

fokus på ledarskap och medicin. Föreståndarinnorna och personalen skulle nu 

erbjuda hyresgästerna ett utbud av personlig omvårdnad, hemvård, 

fritidsaktiviteter och tillgång till restaurang (Wolmesjö & Karlsson 2016, s. 57). 

 

År 1982 förändrades äldreomsorgen och fick tydligare krav genom 

socialtjänstlagen (SFS 1980:620) [SoL]. Den nya lagen medförde att kommuner 

ersatte ålderdomshem med servicehus, långvården och sjukhemmen expanderade 

samtidigt som hemtjänstens utbyggnad minskade (Törnquist 2004, ss. 20-21). I 

och med att SoL instiftades förändrades utbildningsnivån för föreståndarinnorna 

till att nu kallas hemtjänstassistent med en inriktning inom ledning och 

biståndshandläggning. Det blev krav på en social omsorgsutbildning som var 
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tvåårig men som kom att förlängas till tre och ett halvt år. Fokus på utbildningen 

riktades bort från det medicinska och blev mer inriktat mot ledarskap och 

biståndshandläggning. 

 

På 1990-talet tillsattes en äldreberedning av regeringen som behandlade frågor 

om samhällets insatser mot äldre. Äldreberedningen kom fram till att 

ansvarsfördelning mellan kommun och landsting var ojämn, kostnaderna ökade 

inom äldreomsorgen, det blev fler patienter inom sjukvården och det var en 

bristande samverkan mellan de ansvariga. Detta medförde att Ädelreformen 

genomfördes 1992 som svar på äldreberedningens framläggning. Genom 

Ädelreformen fick kommunerna ansvar för service och vård för de äldre från 

landstingen (Henriksen & Rosenqvist 2002, s. 27; Törnquist 2004, s. 21). 

Kommunens ansvar tillät en utökad hemtjänst, hemsjukvård och olika slags 

stödinsatser i den äldres egna hem och är än idag snarlik. I dagens samhälle finns 

servicehusen kvar och ålderdomshem har blivit äldreboende/vårdboende. Det som 

skiljer dagens äldreboende/vårdboende från ålderdomshem förutom samma fokus 

på omsorgsbehov, är att behovet av hjälpinsatser är betydligt större och det finns 

ett behov av stöd dygnet runt (Törnquist 2004, s. 22). 

 

I samband med Ädelreformen renodlades yrkesrollen hemtjänstassistent till 

antingen biståndshandläggning respektive administrativt chefsuppdrag. Härifrån 

börjar dagens befattning första linjens chef ta form. Första linjens chef är också 

synonym med övriga befattningar som enhetschef, områdeschef, verksamhetschef 

eller liknande. Under slutet av 2000-talets första årtionde ändrades 

utbildningsformen återigen för första linjens chef och blev akademisk i form av 

en treårig kandidatexamen i socialt arbete eller en tre- och ett halvårig 

socionomexamen (Wolmesjö & Karlsson 2016, s. 58). 

 

I och med Ädelreformen implementerades ett nytt arbetssätt, New Public 

Management [NPM]. NPM medförde att verksamheterna skulle bli mer effektiva 

och jämföras med andra kommuner. Nya målformuleringar skulle upprättas på 

verksamhetsnivå med kontinuerliga uppföljningar och kontroller för att se om 

verksamheten håller kvalitet samt budget. Det infördes omsorgsgarantier för de 

äldre och ett system där verksamheten kunde ta emot klagomålshantering 

(Wolmesjö 2005, ss. 85-86). NPM gav första linjens chefer nya utmaningar, 

motstridiga krav (Kullberg 2013, s. 1495; Wolmesjö 2008, s. 156) och förändrade 

och sämre arbetsförhållanden för första linjens chefer. Arbetsbelastningen ökade 

med ansvar för budget, administration, finansiering och marknadsanpassning 

istället för fokus på att leda personal samt möta deras sociala behov (Kullberg 

2013, ss. 1495-1496). 

 

Under 2000-talet har en stor pensionsavgång inom yrkesrollen skett, antalet äldre 

ökar och en demografisk omvälvning sker. Detta medför en stor utmaning i 
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ledningsarbetet inom vård och omsorg (Abdelrazek, Skytt, Aly, Abd El-Sabour, 

Ibrahim & Engström 2010, s. 737; Antonsson, Korjonen & Rosengren 2012, s. 

738; Johnreden 2002, ss. 96-97). Antonsson, Korjonen och Rosengren (2012, s. 

738) lyfter fram att finansiering genom skattemedel håller på att svikta för 

äldreomsorgen som innebär att första linjens chefer står inför utmaningen att 

förbättra omsorgstjänsterna och bli mer kostnadseffektiva. Det skapar stor press 

och oro för kommunerna att hitta första linjens chefer som har rätt kompetens för 

att leda en effektiv organisation. 

 

Inom vård och omsorg har den nya lagen om valfrihetssystemet (2008:962) 

[LOV] betytt att kommunerna har fört in konkurrens genom att tillåta privata 

företag att etablera sig på arbetsmarknaden (Wolmesjö & Karlsson 2016, s. 65). 

Genom att privata företag enligt Dellve & Wolmesjö (2016, ss. 22-23) kan bli 

utförare för omsorg- och servicetjänster ökar konkurrensen och sätter ytterligare 

press på kommunens första linjens chefer till att ge god kvalitet för de äldre. 

Ytterligare utmaningar som finns för första linjens chefer är att det inom den egna 

yrkesrollen återigen väntas en stor pensionsavgång och många nya kollegor 

behöver rekryteras. Samtidigt har första linjens chefer en svårhanterlig situation 

över hur de ska rekrytera sina medarbetare och lyckas få dem att stanna kvar i 

verksamheten. Ekholm (2012, s. 203) menar att det finns lite forskning över hur 

den komplexa situationen är för första linjens chefer och det är något som behöver 

belysas för att ha möjlighet till att förbättra arbetsvillkoren för yrkesrollen. 
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3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning som vi har funnit via sökningar som 

inkluderat termer som: enhetschef, första linjens chef, äldreomsorg, manager, first 

line manager, elderly, elderly care, arbetsvillkor, leadership, management och 

rekrytering. Vad vi är intresserade av i vår studie är hur socionomstudenterna 

resonerar kring första linjens chef, vilket vi ser är en kunskapslucka i aktuell 

forskning. Genom vår sökning av aktuell forskning har vi funnit att den i större 

grad handlar om äldre med demenssjukdom, ledarskap samt psykosocial 

arbetsmiljö för medarbetarna. Den forskning som vi har funnit och presenterar 

nedan tydliggör vad yrkesrollen första linjens chef innebär och vilka 

arbetsuppgifter som ingår. Till vår studie finns det inte många vetenskapliga 

artiklar som berör vår diskurs. Den forskning vi finner är i form av rapporter och 

avhandlingar som är monografier. Genom att vi läst denna forskning har vi funnit 

mönster och kategorier som berör vår diskurs och tematiserat detta utifrån de 

ämnen som varit dominerande. Därför har det inneburit att en stor del av vår 

forskning representeras av Wolmesjö (2005; 2008) och Törnquist (2004), då de i 

många avseenden berör vår diskurs. Vi kommer att avsluta 

forskningspresentationen med en sammanfattning och en kritisk diskussion. 

 

3.1 Ledarskap och personliga egenskaper 

I varje organisation behöver det finnas en ledare och ingen organisation verkar 

fungera utan ett ledarskap (Wolmesjö 2008, s. 1). Det finns flera olika ledarstilar, 

men några som lyfts i samband med första linjens chef inom äldreomsorgen är 

uppgiftsorienterat-, relationsinriktat-, transaktionellt- och transformativt 

ledarskap (Bergman 2009, ss. 23-24; Guthenberg 2011, ss. 40-41; Lundgren 2015, 

ss. 5-6; Thelin & Wolmesjö 2014, s. 15). 

 

Oavsett vilken ledarstil du har är det flera forskare som nämner vilka personliga 

egenskaper som första linjens chefer behöver för att klara av yrkesrollen. En 

studie av Henriksson & Wennberg (2009, s. 39) nämner fyra gemensamma 

egenskaper och strategier som första linjens chefer bör ha. Dessa är 

målmedvetenhet, att vara orädd och ha en styrande samt strategisk förmåga i 

arbetet. Sammanhängande med de personliga egenskaperna beskriver Bergman 

(2009, s. 22) vad en modern chef ska vara och vad chefen förväntas att göra inom 

yrkesrollen. Dessa egenskaper och krav som ställs på första linjens chefer är bland 

annat att kunna planera, organisera, lösa problem, delegera, vara självständig, 

empatisk samt kunna stödja och hjälpa. Oavsett egenskaper och ledarstil tar 

Socialstyrelsens rapport (2003, s. 9) upp en viktig aspekt. Rapporten beskriver att 

det är viktigt att första linjens chefer har ansvar för cirka trettio medarbetare och 

inte mer för att kunna utöva ett bra ledarskap. Törnquist (2004, ss. 173-174) 
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nämner att det är av stor vikt att en första linjens chef är en god förebild för 

medarbetarna. Utifrån Socialstyrelsens rapport (2003, s. 9) och Törnquist (2004, 

ss. 173-174) får vi en förståelse över att som första linjens chef finns det inte en 

specifik ledarstil för att lyckas, utan du behöver vara medveten om dina personliga 

kunskaper för att kunna se och utveckla verksamheten. Samtidigt som det behöver 

finnas en begränsning i hur många underställda en första linjens chef kan ha för 

att kunna utföra sina arbetsuppgifter. 

 

3.2 Kompetens 

Det finns inga bestämmelser över vilka som får utöva yrket som första linjens 

chef men det ställer krav på någon slags högskole-/universitetsutbildning 

(Törnquist 2004, s. 96, 162). Det finns möjlighet att välja att gå den långa eller 

direkta vägen till att bli första linjens chef. Att gå den långa vägen betyder att du 

arbetar dig uppåt genom att börja som vårdbiträde inom äldreomsorgen, 

vidareutbilda dig till undersköterska för att sedan utbilda dig inom socialt 

arbete/sjuksköterskeutbildning för att arbeta som första linjens chef. I motsatsen 

till långa vägen finns det en kortare väg, den direkta vägen. Då utgår individen 

från antingen en socionom-, personal- och beteendevetare- eller 

sjuksköterskeutbildning för att direkt efter studierna börja arbeta som första 

linjens chef. De olika vägarna till yrkesrollen som första linjens chef innebär att 

det idag skiljer sig i utbildningsbakgrund och förståelse för arbetet hos varje första 

linjens chef (Törnquist 2004, s. 158; Wolmesjö & Karlsson 2016, ss. 57-58). 

Ytterligare ett perspektiv är att första linjens chefer inom äldreomsorgen ofta delar 

utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet med sina medarbetare. Frågan är 

om det är möjligt att leda ”lika” och hur påverkar det ledarens autonomi? 

Samtidigt som utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet bidrar till att första 

linjens chefer använder samma ordförråd som medarbetarna, vilket underlättar 

kommunikationen (Wolmesjö 2008, s. 5). 

 

Oavsett vilken utbildningsbakgrund första linjens chefer innehar finns det 

gemensamma områden som de behöver kunskap inom. Det finns två övergripande 

ansvarsområden, verksamhets- och personalansvar. För att klara av ett 

verksamhetsansvar som första linjens chef behöver du ha kunskap inom ekonomi 

och budget (intäkts- eller anslagsfinansiering), fastighet samt kunskap inom 

sociallagstiftning och hälso- och sjukvårdslagstiftning. Inom personalansvar 

behöver du kunskap inom arbetsrätt och arbetsmiljö, ledarskap, psykologi och 

gruppsykologi samt kunna hantera konflikter. Inom yrkesrollen behöver du även 

ha kompetens inom administrativa uppgifter såsom rekrytering av nya 

medarbetare, lönesättning, utvecklingssamtal och schemaläggning (Törnquist 

2004, ss. 165-182). Enligt Törnquist (2004, ss. 161-162) blir första linjens chefer 

erbjudna att gå kortare och längre utbildningar som ska generera mer fördjupad 
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kunskap. Syftet med fortbildning är att första linjens chefer ska kunna klara av 

sina arbetsuppgifter som ständigt förändras i yrkesrollen. Specifikt i studien lyfter 

Törnquist (2004, s. 161) den allmänna bristen på kunskap inom budget och 

kommunal ekonomi oavsett utbildningsbakgrund hos första linjens chefer. 

 

3.3 Arbetsvillkor 

Första linjens chefer befinner sig i lojalitetsdilemma och i en klämsits. Detta för 

att de arbetar inom en politikerstyrd organisation och är länken mellan 

kommunens politiska ledning, överordnade chefer, medarbetare, brukare och 

anhöriga (Ekholm 2012, s. 203; Socialstyrelsen 2003, s. 16; Wolmesjö 2008, s. 

5). Som första linjens chef förväntas du finnas tillgänglig för både dina 

medarbetare och chef samt politiker utan att få något direkt stöd från omgivningen 

(Bergman 2009, s. 40). Du ska som första linjens chef upprätta god kvalitet för 

brukarna trots minskade resurser, besparingskrav (Ekholm 2012, s. 204), utökade 

ansvarområden och leda en kostnadseffektiv omsorg (Thelin & Wolmesjö 2014, 

ss. 18-19; Wolmesjö 2008, s. 1, 7). Samtidigt som första linjens chefer ska handha 

kompetenta och sammansvetsade medarbetargrupper för att kunna uppnå god 

omsorg samt kvalitet för de äldre. De ska med ett bra ledarskap anta de komplexa 

utmaningar som finns och arbeta för att få bort de brister som finns i 

verksamheten. Som första linjens chef ska du i kontrast till kraven från dina 

medarbetare, chef och politiker sträva efter en mer flexibel arbetsplats för dina 

medarbetare och öka självbestämmandet för de äldre (Bremer, Jonasson & 

Sandman 2016, ss. 43-44). Konkurrensen med privata aktörer påverkar också 

första linjens chefers verksamheter. Med en oro över vilken omsorg den äldre 

kommer att välja och om kommunerna kan konkurrera med privata aktörer. 

Kommunerna ska hålla en god kvalitet fast det är brist på utbildade medarbetare 

(Henriksen & Rosenqvist 2002, s. 32). 

 

Första linjens chefer behöver förbättra vardagsarbetet genom att stödja 

medarbetarna, vara närvarande och tillgängliga i det dagliga arbetet (Antonsson, 

Korjonen & Rosengren 2012, s. 738). Många första linjens chefer prioriterar goda 

relationer och bra arbetsmiljö som gör att det blir svårt att hålla budget och klara 

de administrativa uppgifterna (Ekholm 2012, s. 206). Det är också av stor vikt att 

delegera ut ansvarsområden till medarbetarna och låta dem få ta ansvar för 

verksamheten. Genom att matcha intresse och förkunskaper med medarbetarna 

ger första linjens chefer dem en chans till att växa som individer samtidigt som de 

själva blir avlastade i sina arbetsuppgifter (Ellström 2012, s. 279). 

Ledningsuppdraget som första linjens chefer har medför stor handlingsfrihet och 

handlingsutrymme som betyder att som första linjens chef måste du klara av att 

arbeta självständigt samt kunna hantera maktpositionen. Första linjens chefer 

behöver även kunna behärska att kommunicera på olika nivåer genom att 
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förmedla information till olika grupper såsom politiker, medarbetare och 

överordnade chefer (Wolmesjö 2008, s. 5). För att klara den komplexa yrkesrollen 

behöver du ha ett bra självförtroende och engagemang för att kunna anta 

utmaningar som arbetet medför (Ekholm 2012, ss. 206-210), samtidigt som du 

ska få dina medarbetare att förstå de ekonomiska förhållandena (Kullberg 2013, 

s. 1501), samt fungera som bollplank för medarbetarna (Ellström 2012, s. 280). 

 

Att arbeta som första linjens chef medför en svår balansgång och det är inom 

ledarskapsarbete svårt att hitta balans mellan tid, arbetsliv och privatliv. Det 

stressiga arbetet leder till ökad risk för sjukdom såsom utbrändhet, emotionell- 

och fysisk trötthet, sömnlöshet och psykisk ohälsa (Hagerman, Engström, 

Häggström, Wadensten & Skytt 2015, s. 696). Dellve & Wolmesjö (2016, s. 29) 

nämner att första linjens chefer befinner sig på den lägre nivån inom 

chefspositioner i samhället vilket ökar risken för sömnsvårigheter, 

utmaningssyndrom och sjukfrånvaro. Antonsson, Korjonen och Rosengren (2012, 

ss. 738-741) och Ekholm (2012, s. 211) skriver också att första linjens chefer 

upplever stress och press när det gäller att upprätthålla budgeten och 

verksamhetens mål. De behöver få stöd från ledningen samtidigt som de behöver 

uppmuntra sina medarbetare att hålla fokus på enskilda individers behov. Ekholm 

(2012, s. 211) förtydligar att det alltid finns en oro hos första linjens chefer om 

budgeten, att när den överskridits, är det mycket stressigt. Oftast behöver 

uppgifter om budgeten in med kort varsel till ekonomiavdelningen och det skapar 

ständigt en oro och stress som följer dem vart de än går. Abdelrazek et al. (2010, 

ss. 736-737) menar att om första linjens chefer ska få en bra arbetsmiljö krävs det 

att arbetstillfredsställelsen ska öka och att stressen ska minska. Genom att ge ett 

organisatoriskt stöd till första linjens chefer kan deras kompetens tillvaratas, 

vilket kan få dem att stanna kvar i verksamheten. 

 

3.4 Sammanfattning och kritisk diskussion av tidigare forskning 

Diskursen första linjens chef påvisar genom tematiseringarna i tidigare forskning 

att det är en komplex yrkesroll som ställer höga krav på kunskap inom flera 

ansvarsområden såsom budget, medarbetare och verksamhet (Törnquist 2004, ss. 

165-182). Inom varje organisation behöver det finnas en ledare, för att 

verksamheten ska fungera (Wolmesjö 2008, s. 1). För att kunna leda din 

verksamhet behöver du vara en bra ledare och ha goda personliga egenskaper. Du 

ska kunna motivera dina medarbetare till att ge god omsorg till de äldre och ta 

ansvar för att verksamhetens mål uppfylls. Som första linjens chef är det mer 

betydelsefullt med personlig lämplighet genom dina personliga egenskaper än en 

bestämd ledarstil (Törnquist 2004, ss. 173-177). Med tanke på den komplexa 

yrkesrollen behöver första linjens chefer ha egenskaper och kompetens inom flera 

områden. Som första linjens chef behöver du kunna hantera en maktposition, vara 
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självständig, kunna planera och organisera din verksamhet. Det är inte enbart det 

praktiska som är i fokus inom yrkesrollen utan du ska även kunna vara empatisk, 

stödjande och hjälpande samt kunna se medarbetarnas behov (Bergman 2009, s. 

22). 

 

Tillsammans med vår förförståelse, se kapitel 5.5, ingår vi själva i sammanhanget 

som vi undersöker i studien. Genom vår förförståelse har vi insett att när 

socionomstudenter examineras finns det en liten kunskapsbas att stå på för att 

kunna vara säker på att klara av det arbete som första linjens chef innebär. Det 

finns inga bestämmelser över vilken utbildning eller kunskapsbas första linjens 

chefer behöver men det är vanligt med utbildning inom socialt arbete, beteende- 

och personalvetenskaps- eller sjuksköterskeutbildning (Törnquist 2004, s. 158). 

Denna spridda utbildningsbakgrund gör att det blir olika fokus inom yrkesrollen 

och att det blir svårt att möta de ansvarsområden som ingår i arbetet som första 

linjens chef. Det är problematiskt att vår utbildning, enligt oss, inte har en 

tillräcklig kunskapsbas att erbjuda för att klara av att arbeta som första linjens 

chef då vår utbildning anses vara en av dem som kvalificerar för yrket. 

 

Kraven vid anställning av första linjens chefer idag menar Wolmesjö & Karlsson 

(2016, ss. 57-58) är höga. Förutom kravet på en formell utbildning i form av 

ovannämnd högskoleutbildning behöver individen tala svenska, ha IT-kunskaper 

och det är önskvärt med tidigare erfarenheter inom yrket. Utöver grundkrav 

behöver individen också en mängd olika personliga egenskaper för att vara 

passande som första linjens chef. Några av dem är exempelvis nytänkande, 

engagerad, mål- och resultatorienterad och lyhörd. Som första linjens chef ska 

individen också ha förmåga att samarbeta, se möjligheter och kunna utveckla 

verksamheten. Tillsammans med våra tankar kring om vår utbildning är tillräcklig 

för att klara av arbetet som första linjens chef vill vi få en inblick i hur 

socionomstudenter resonerar kring diskursen första linjens chef. Hur resonerar de 

om sina eventuella anledningar att välja/inte välja att arbeta som första linjens 

chef efter examinationen och kan vi knyta samman det empiriska materialet med 

den tidigare forskning som finns? 
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4 Teori 

Vår studie har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt, där vi utgår från Berger 

& Luckmann (1991) och Burr (2004). Dessutom har vi en diskursanalytisk 

ingång, där vi har valt att utgå främst från Foucaults diskursanalytiska 

formuleringar (1990; 1993; 2002). Vi kommer med det socialkonstruktionistiska 

synsättet att utgå från socionomstudenternas roll som studenter (Burr 2004, s. 6) 

och knyta samman det med Foucaults (1990, s. 11) utkikspunkter som i detta 

sammanhang är universiteten som de tillhör. Då vi i studien vill veta hur 

socionomstudenterna resonerar kring sin verklighetssfär om diskursen första 

linjens chef har vi valt att kombinera socialkonstruktionismen och diskursanalys. 

Med de två teoretiska ingångarna kan vi få en helhetsbild över hur 

socionomstudenterna beskriver sin verklighet och hur den skapats i deras 

sammanhang vid universiteten (Berger & Luckmann 1991, ss. 34-40; Cromdal, 

Sparrman, Evaldsson & Adelswärd 2009, s. 17). 

 

Nedan i teoriavsnitten kommer vi genom socialkonstruktionismen utveckla 

Berger & Luckmanns (1991, ss. 34-40) begrepp verklighetssfär och hur vi med 

hjälp av Burr (2004, ss. 6-8, 33) kan ifrågasätta det givna perspektivet som finns, 

då språket enligt Burr är något som ständigt förändras. Med diskursanalys vill vi 

få en fördjupad insyn i hur socionomstudenterna uttalar sig kring sin 

verklighetsbild av diskursen första linjens chef. Påverkas socionomstudenterna av 

sin utkikspunkt och position via universitetet och kan vi få möjlighet att 

destabilisera deras verklighetsbild (Bolander & Fejes 2015, s. 92; Foucault 1990, 

s. 11; 2002, ss. 55-57). Vi beskriver även hur det finns olika sociala ingångar till 

en diskurs och hur vi därigenom kan få tillgång till diskursens ordning (Foucault 

1993, ss. 19, 26, 31-32). Kapitlet avslutas med en diskussion där vi argumenterar 

för våra val och hur vi tolkar vårt empiriska material. 

 

4.1 Socialkonstruktionism 

Genom att använda ett socialkonstruktionistiskt synsätt är vi intresserade av att 

studera det som våra informanter beskriver som sin verklighet (Burr 2004, s. 6). 

Den är tillgänglig för dem via deras roll som socionomstudenter, där de ingår i en 

akademisk miljö inom fältet socialt arbete. Vi är medvetna om att de har en eller 

flera vardagsroll/-er utöver sin studentroll, men det är rollen som socionomstudent 

som vi är intresserade av. Enligt Berger och Luckmanns (1991, ss. 34-40) The 

Social Construction of Reality finns det olika verklighetssfärer. När en person 

deltar i vardagen, uppfattar den verkligheten som ordnad och tydlig och tar sin 

bild av verkligheten för given. Personen interagerar och kommunicerar med andra 

som också uppfattar verkligheten på sina egna sätt. När personerna kommunicerar 

med varandra kommer dessa verklighetssfärer fram via språket. Dessa 



 15 

verkligheter kan vara både snarlika och motstridiga. Detta gemensamma 

språkbruk illustreras via citatet: “... language realizes a world, in the double sense 

of apprehending and producing it” (Berger & Luckmann 1991, s. 173). 

Innebörden är att språket skapar en värld i dubbel bemärkelse, genom att vi både 

uppfattar den och producerar den. 

 

Socialkonstruktionismen utifrån vår tolkning är ett tankesätt som ifrågasätter 

realism, som inte tar någon aspekt av vår värld för given utan ifrågasätter vilka 

perspektiv vi utgår ifrån (Burr 2004, s. 6). Burr (2004, ss. 7-8) menar att språket 

är en förutsättning för tanken och att vi föds in i en värld där språkinlärningen 

medför socialisering/introduktion in i en särskild kultur. Ramar och kategorier är 

förutbestämda och kan inte påverkas av den enskilda individen. Burr (2004, s. 33) 

beskriver hur det kan finnas kulturella skillnader i hur människor tänker och 

beskriver sina erfarenheter. Vårt språk är någonting som ständigt förändras och vi 

tillskriver betydelser som förändras över tid. Socionomstudenterna som är våra 

informanter har via sitt gemensamma sammanhang vid universiteten en möjlighet 

att kommunicera och påverka varandras verklighetssfärer. Vi inser att det kan 

finnas skillnader individer emellan, att informanterna kan ha olika bakgrunder, 

olika åsikter, olika erfarenheter och kan skilja sig i ålder. Vi tänker oss att de via 

sitt sammanhang vid universiteten har påverkats olika på grund av sina 

individuella skillnader och att det kan påverka mottagligheten för andras 

verklighetssfärer. 

 

Genom att använda socialkonstruktionism anser vi att det som människor 

uttrycker är påverkat av den särskilda kulturella, historiska och relationella 

omständighet som de befinner sig i. Vi tänker oss att vi alla är socialiserade in i 

den värld vi lever i via barndomen, då vi tillägnat oss språket. När vi sedan utövar 

språket bär vi vidare mening via språkbruket till kommande generationer. Detta 

innebär att det är människor som ständigt konstruerar den sociala världen och att 

de även måste svara mot den världen. Även om människor är med och konstruerar 

den sociala världen, är de samtidigt begränsade genom samhället, via de ramar 

och institutioner av mening som tidigare generationer har skapat (Burr 2004, ss. 

185-187). 

 

4.2 Diskursanalys som teori 

Genom diskursanalys är vi intresserade av att veta hur våra informanter uttrycker 

sin bild av verkligheten via språket. Vi tänker oss att språket i sig inte kommer att 

studeras utifrån någon lingvistisk mening. Snarare utgår vi från att våra 

informanter uttrycker sin bild av verkligheten, de skapar mening i den 

verkligheten och skapar/återskapar även därigenom sin verklighet via språket och 

sina handlingar (Cromdal et al. 2009, s. 17). Med socionomstudenternas val av 
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ord, det språkbruk som de förmedlar kring första linjens chef, skapas en bild av 

verkligheten som vi kan få möjlighet att “destabilisera” (skaka om) (Bolander & 

Fejes 2015, s. 92). Vår förhoppning är att få möjlighet att destabilisera 

socionomstudenternas språkbruk för att få en uppfattning om vad som skapat 

deras verklighetsbilder av vår diskurs första linjens chef.  

 

Foucault (1990, s. 11; 2002, ss. 55-57) anser att det är viktigt att avgöra vem det 

är som talar och vilka positioner och utkikspunkter de som talar har. Han beskriver 

att det är inom institutioner som människor talar om diskurserna och att det 

samtidigt är institutioner som förvarar och distribuerar det som sagts. Våra 

informanter är studenter vid socionomutbildningen och genom sin studentroll 

uttrycker de sin bild av verkligheten genom sin akademiska miljö. De har i vår 

studie blivit ombedda att resonera kring första linjens chef samt framföra sina 

anledningar kring att eventuellt välja eller inte välja att arbeta som första linjens 

chef. Deras uttalanden tänker vi på ett eller annat vis är påverkade av den 

utkikspunkt och position de befinner sig i. Vidare tänker vi oss att det även finns 

ett element av introduktion till diskurs/-erna via utbildningen, vilket vi kopplar 

till nedanstående citat: 

 
Ingen kommer in i diskursens ordning om han inte uppfyller vissa krav eller inte 

från början är kvalificerad för att uppfylla dem. Mer exakt: alla diskursens områden 

är inte lika öppna eller lätta att tränga in i. Vissa är mycket väl försvarade (särskilda 

och särskiljande) medan andra tycks öppna åt nästan alla håll och utan föregående 

inskränkningar tillgängliga för varje talande subjekt (Foucault 1993, s. 26). 

 

Vi utgår från att de använder sig av en position av kunskap och erfarenhet och 

därmed har en ingång till “diskursens ordning” (Foucault 1993, s. 26). Foucault 

(1993, ss. 31-32) skriver att det finns skillnader kring vilka som får social tillgång 

till diskurser. Han anser att utbildningar gör försök till detta och att det även bör 

vara det sätt som ger alla i samhället möjligheter att få tillgång till vilken diskurs 

de än väljer. Vidare menar Foucault att det sätt som utbildningar bildar särskilda 

diskurser, är genom att styra över orden som används, att bestämma vilka roller 

subjekten kan ha, att skapa särskilda grupper genom studierna och att lära ut 

diskurser som innehåller både kunskap, men även makt. Vi tänker att detta är vad 

socionomstudenterna “föds in i” när de blir antagna till programmet och påbörjar 

sina studier. Det vi kan fråga oss är om socionomstudenternas bild av yrkesrollen 

påverkas av hur universiteten framställer diskursen första linjens chef på 

utbildningen. Foucault (1993, s. 19) berör också författarens betydelse för 

diskurserna, där han beskriver att det finns en mängd diskurser i världen som inte 

får uppmärksamhet. Att det är författaren som sammanför olika uttalanden och 

ger deras betydelse. Detta går vi djupare in på i diskursanalys som metod, se 

kapitel 5.4.  
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4.3 Teoridiskussion 

Vi har genom att kombinera socialkonstruktionism och diskursanalys en 

möjlighet att använda två snarlika teoretiska utgångspunkter, då diskursanalys kan 

sägas ha utgått från en socialkonstruktionistisk tradition. Vi kan få en ytterligare 

fördjupning och fler begrepp och perspektiv på vår studie än om vi enbart valt att 

använda en av dessa teorier (Jørgensen & Phillips 2002, s. 4). Vi är också 

medvetna om att det är två större teorier och att det skulle se annorlunda ut om vi 

enbart hade fördjupat oss i en utav dem. Vårt val att använda båda är för att få en 

heltäckande bild över hur socionomstudenternas verklighetsbild påverkas av 

deras studentroll inom den akademiska världen. Genom sina uttalanden kan vi få 

en helhetsbild över hur de beskriver sin verklighet och hur de uttrycker sig om vår 

diskurs första linjens chef (Burr 2004, s. 6; Cromdal et al. 2009, s. 17).  

 

Burr (2004, ss. 7-8) beskriver hur socialkonstruktionismen ifrågasätter vilka 

perspektiv vi utgår ifrån och vi är medvetna om att våra informanter har 

socialiserats in i en kultur som skapats av föregångare. Vi är samtidigt medvetna 

om att det mestadels är de som blir engagerade av ämnet som svarar, vilket 

kommer att visa vissa versioner av verkligheten och därmed inte vara heltäckande. 

Socionomstudenter är dessutom introducerade till ämnet via utbildningen i viss 

grad och kan därför vara påverkade i olika grad av de artiklar, föreläsningar och 

litteratur som har presenterats för dem under utbildningen. 

 

Berger och Luckmann (1991, s. 173) menar att vi genom användandet av språket 

skapar en värld, i dubbel betydelse, genom att både uppfatta den och producera 

den. I vår studie innebär detta att socionomstudenterna förmodligen reproducerar 

det språk och de kategorier som de har fått till sig via dels den socialisation som 

socionomprogrammet/de akademiska studierna inneburit samt det de tidigare 

upplevt i sina liv. Dessutom skapar vi, genom våra frågor, ramarna för 

socionomstudenternas möjligheter att resonera och reflektera kring ämnet. Då 

socionomstudenter inte kan sägas vara en homogen grupp skulle verkligheten 

kunna speglas annorlunda om exempelvis alla socionomstudenter haft 

samma/liknande förutsättningar i uppväxt, kultur, språk och dylikt. Den 

verklighetsuppfattning vi får är en avspegling av här och nu och innebär en 

sammanfattning av den verklighet som de svarande informanterna förmedlar 

utifrån sina nuvarande föreställningar. Vi tänker oss att den ändå kan avspegla en 

rådande bild av hur socionomstudenter som läser sista året vid svenska universitet 

resonerar kring första linjens chef och vilka anledningar de eventuellt väljer/inte 

väljer att arbeta inom detta område. 

 

Diskursanalys uppfattas som både en teori och en metod (Bergström & Boréus 

2012, s. 353) och till vår studie kommer vi utgå från Foucaultdiansk diskursanalys 

både som teori och metod. Vi har valt att studera Foucaults skrivande om 
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diskurser och utgått från dessa definitioner (Jørgensen & Phillips 2002, s. 14). Det 

finns en mängd olika diskursanalytiska riktningar, där vi har valt att utgå från 

Michel Foucault (1990; 1993; 2002) då sökning av litteratur påvisar att Foucault 

skrivit om diskurser i ett flertal böcker. När vi läst metodlitteratur om 

diskursanalys hänvisas det till flera olika diskursanalytiska inriktningar, men de 

tar alla ställning till Foucault (Bergström & Boréus 2012, s. 357; Börjesson och 

Palmblad 2007, s. 12, 15; Jørgensen & Phillips 2002, s. 12). Detta sammantaget 

med vårt val av att se till övergripande resonemang istället för att i detalj studera 

språkbruket har lett till vårt val av Foucault (Foucault 2002, s. 121). Detta är också 

en anledning till att vi inte har valt att utgå från en kritisk diskursanalys enligt 

Fairclough (Jørgensen & Phillips 2002, ss. 64-71). Bergström och Boréus (2012, 

ss. 353-357) har identifierat olika generationer av hur begreppet diskurs används, 

där kritisk diskursanalys ingår i en lingvistisk tradition. Inom kritisk 

diskursanalys, tas begrepp som makt och hegemoni fram i större utsträckning och 

ser på skillnaderna mellan det som är diskursivt och inte. Detta är anledningen 

varför vi inte har valt Fairclough då det är mer fokus på makt och hegemoni som 

vi inte analyserar i vår studie.  

 

I vår studie kommer vi att förhålla oss till Foucaults teoribildning med fokus på 

hur våra informanter får tillgång till diskursens ordning och vilken betydelse deras 

utkikspunkt och position har när de uttalar sig om diskursen första linjens chef 

(Foucault 1990, s. 11; 1993, s. 26; 2002, ss. 55-57). Vårt val medför att vi som 

författare även behöver bli medvetna om våra egna föreställningar och vårt eget 

språkbruk kring vårt studieområde, då vi själva är medskapare av diskurserna som 

vi tillskriver mening (Foucault 1993, s. 19). Samtidigt är vi också en del av den 

utkikspunkt som vi studerar och har en förförståelse över hur vår ingång till 

diskursens ordning är genom vår utbildning vid Linköpings universitet. Vi tänker 

att det som Foucault (1993, s. 26) beskriver i citatet på sida 16 är någonting som 

kommer att visa sig i empirin. Att det finns en särskild ingång till diskursens 

ordning. Att vissa krav behöver vara uppfyllda för att få tillträde till diskursen. I 

vår studie innebär detta exempelvis att socionomstudenter ingår i en tradition av 

socialt arbete och under socionomutbildningen har tagit del av kurser och 

litteratur som gett dem en ingång till diskursens ordning. Vi är medvetna om att 

vår förförståelse och egna positioner som socionomstudenter kan påverka hur vi 

tolkar det empiriska materialet. Vår tolkning kan påverkas genom ett negativt 

angreppssätt då vi anser att vår utbildning vid Linköpings universitet inte belyser 

ämnet första linjens chef lika mycket som övriga professioner eller verksamheter 

(Westlund 2015, ss. 79-80).  

 

Då vi inte vill genomföra en jämförande analys väljer vi att inte skicka vårt 

formulär till andra grupper av studenter, då deras svar skulle ge en annan empiri 

utifrån andra traditioner och annan kunskap. Vi tänker oss att socionomstudenter 

genom sin ingång till socialt arbete, har andra perspektiv än exempelvis 
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sjuksköterskestudenter. Samtidigt har studenter kanske en gemensam/liknande 

ingång till skillnad från människor som inte studerar vid universitet. För vår studie 

innebär det att vi anser att socionomstudenternas reflektioner kring första linjens 

chef utgör en särskild diskurs i och med deras svar. Deras resonemang utgör en 

diskursiv förmedling av deras uppfattningar av den verklighet som vi studerar. 

Det som studenternas svar ger oss i form av text förmedlar diskurser kring 

yrkesrollen och kan ligga till grund för deras diskursiva verklighet (Foucault 

1990, s. 11; 1993, ss. 31-32; 2002, ss. 55-57). 
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5 Metod 

För att få svar på frågeställningarna och närma oss vårt syfte har vi genomfört en 

kvalitativ enkät med öppna svarsalternativ, vilket vi beskriver nedan. Vi beskriver 

hur vi har gått tillväga, vilka val vi har gjort och hur vi har resonerat. Detta genom 

kapitel kring urval, insamling av data och diskursanalys som metod. Dessutom 

innehåller nedanstående kapitel en mer utförlig beskrivning av vår förförståelse, 

vilka etiska överväganden vi har tagit hänsyn till och hur vi ska förhålla oss för 

att få kvalitet i studien. Kapitlet avslutas med en kritisk metoddiskussion. 

 

5.1 Kvalitativt enkätformulär 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ enkät för att besvara våra frågeställningar. 

Då vi är intresserade av socionomstudenternas resonemang kring första linjens 

chef och anledningar att eventuellt välja/inte välja yrkesrollen efter 

examinationen har vi valt att enbart ställa tre öppna frågor i enkäten. Dessa tre 

frågor omfattar vårt syfte och frågeställningar och kan erbjuda tillräckligt 

utrymme för informanternas resonemang, samtidigt som det inte är en alltför 

omfattande enkät som skulle avskräcka eventuellt deltagande (Bryman 2008, s. 

249). Vi är medvetna om att flera forskare varnar för att ställa öppna frågor i 

enkäter, då vi måste koda empirin och det kräver mer av oss vid genomförandet 

av analysen (Bryman 2008, ss. 243-244; Trost 2012, ss. 72-73). Vanligast är att 

genomföra en kvantitativ enkät, men då vi vill få tillgång till 

socionomstudenternas resonemang har vi valt bort den kvantitativa delen av 

metoden. Vi har medvetet valt bort att göra intervjuer för att vi vill nå fler 

informanter och få en demografisk spridning i vår empiri (Bryman 2008, s. 203, 

355). Vårt val av att genomföra ett enkätformulär ger oss möjligheten att få 

kontakt med ett flertal universitet i Sverige och ger oss en möjlighet att nå fler 

informanter, än om vi valt att genomföra intervjuer eller fokusgrupper (Bryman 

2008, s. 586). Våra frågeställningar och vårt syfte besvaras bäst av att använda 

oss av en kvalitativ metod. Dessa två anledningar är avgörande i vårt val av att 

kombinera metoder som traditionellt sett är kvalitativa eller kvantitativa. Vi vill 

kunna uttala oss på basis av en demografisk spridning, där inte enbart ett 

universitet eller enbart ett fåtal informanter är representerade. 

 

5.2 Urval 

Vi har i vår studie valt att genomföra ett enkätformulär som har skickats till 

studenter som läser sista året på socionomutbildningen vid alla svenska universitet 

(som erbjuder utbildningen). Vi har genomfört ett målstyrt urval, vilket även 

kallas för ett tvåstegsurval, som innebär att vi har gjort ett urval av informanter på 
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fler än en nivå. Vi har först valt att sända formuläret till universitet och därigenom 

uteslutit högskolor, då vi behövt avgränsa oss på grund av tids- och resursbrist. 

Då universiteten är fler än högskolorna och därför representerar en majoritet av 

lärosäten som erbjuder utbildningen i Sverige kan vi också få en större geografisk 

spridning. I nästa steg har vi valt socionomstudenter som studerar sista året istället 

för att inkludera alla som läser vid programmet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015, s. 40).  

 

Vårt urval är baserat på studiens syfte, att universitet utgör en majoritet av de 

lärosäten som erbjuder socionomutbildningen. Vi är intresserade av att få 

socionomstudenternas reflektioner som har närheten till arbetsmarknaden och 

inom kort tar examen. Då de har majoriteten av utbildningen färdig tänker vi att 

de har börjat resonera om första linjens chef är ett framtida yrke för dem eller inte. 

Oavsett om de innan studierna känt sig säkra på vad de vill arbeta med, kan det 

ha öppnat upp nya möjligheter under studiernas gång. Genom att skicka enkäten 

till sistaårsstudenterna tänker vi att de mer utförligt kan besvara om anledningar 

till att eventuellt välja/inte välja första linjens chef efter examinationen (Bryman 

2008, s. 350). Vårt urval kan bidra till att få kunskap om socionomstudenternas 

eventuella intresse kring första linjens chef. Då det är socionomstudenter som 

studerar det sista året på utbildningen som besvarar vårt enkätformulär ger det 

empiriska materialet en grund/ett underlag för eventuell satsning i övergången 

från studier till yrkesrollen. Genom att skicka vår enkät till alla universitet som 

erbjuder socionomutbildningen kan vi på ett enklare sätt behålla anonymiteten för 

våra informanter, än om vi enbart hade skickat ut den till ett universitet eller vårt 

eget. Detta är också en stor anledning till vårt val av insamling av empiri, att inte 

göra enskilda intervjuer av studenter vid något av universiteten. Detta för att vi 

vill att våra informanter ska vara helt anonyma vid citering och om vi genomfört 

intervjuer hade vi eventuellt behövt intervjua våra egna studiekamrater och på så 

sätt även kunnat påverka deras svar. 

 

5.3 Insamling av data 

Vi har tagit kontakt med yrkes- och studievägledarna som har presenterats som 

kontaktpersoner för utbildningarna på universitetens hemsidor. Detta för att få 

hjälp med att skicka ut det internetbaserade enkätformuläret till 

socionomstudenterna via deras studentmail. Sammanlagt har vi skickat ut 

enkätformuläret till de tio universitet som erbjuder socionomutbildningen. Vi har 

bett yrkes- och studievägledarna att vidarebefordra enkätformuläret till 

studenterna vid terminerna sex och/eller sju på socionomutbildningen. 

Anledningen till att vi valt att vända oss till både termin sex och sju är att vissa 

universitet har utbildningsstarter både under höst- och vårterminerna medan andra 

endast har en utbildningsstart per år. Socionomstudenterna har haft möjlighet att 
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svara på formuläret under två veckors tid. Vi är medvetna om att 

socionomstudenterna som svarat förmodligen har ett intresse kring diskursen eller 

av någon annan anledning är motiverade att svara på frågorna.  

 

Av de tio universitet vi kontaktade har fem yrkes- och studievägledare hjälpt oss 

att sprida enkätformuläret till berörda socionomstudenter. Detta har medfört att vi 

har fått bortfall på fem universitet och deras socionomstudenter. Ett av 

universiteten hade ingen möjlighet att skicka ut enkätformuläret via mail då deras 

sändningslistor var sammanslagna med sistaårsstudenterna samt de som studerade 

på avancerad nivå. Ytterligare ett av universiteten hänvisade till att skicka ut 

enkätformuläret via post då de inte kunde vara behjälpliga att skicka ut enkäten 

till studenternas mail. De sista tre universiteten har vi tyvärr inte fått någon 

kontakt med. Från yrkes- och studievägledarna har vi fått veta hur många 

socionomstudenter som har nåtts av enkätformuläret. Sammanlagt har 447 

socionomstudenter fått enkätformuläret via sin studentmail. Av de 447 har 65 

svarat och det har resulterat i en svarsfrekvens på 14,5 %.  

 

Vi har sett att det finns en skillnad i hur utförligt socionomstudenterna har svarat 

på enkätfrågorna (Bryman 2008, ss. 229-230). Sammanlagt har enkätsvaren av de 

tre frågorna resulterat i nitton A4-sidor. Socionomstudenterna har besvarat första 

och sista frågan mer utförligt och de båda genererar svar på sju A4-sidor vardera. 

Fråga två har enbart resulterat i fem A4-sidor där vi märker att svaren är mer korta 

uttalanden och att de inte ger lika utförliga svar som på fråga ett och tre. Se bilaga 

1 för enkätfrågorna. 

 

5.4 Diskursanalys som metod 

Eftersom studiens syfte är att undersöka hur socionomstudenterna resonerar kring 

första linjens chef och vilka diskurser som vi kan utläsa i deras resonemang, samt 

hur deras svar överensstämmer eller motsäger tidigare forskning, har vi valt att 

använda oss av diskursanalys som tillvägagångssätt när vi ska analysera vårt 

empiriska material. Då vår studie bland annat har sin teoretiska utgångspunkt i 

socialkonstruktionismen anser vi att det lämpar sig att välja diskursanalys som 

metod, då den grundar sig i socialkonstruktionismen (Jørgensen & Phillips 2002, 

s. 4). Vi har även valt att behålla en röd tråd i studien genom att fortsätta vårt 

teoretiska val av diskursanalys även som vår analysmetod. Vi vill även göra våra 

läsare medvetna om att det inte finns någon steg-för-stegguide för hur en 

diskursanalys ska utföras på ett Foucaultdianskt sätt, utan det är hans texter som 

ger oss direktiv över hur vi ska genomföra vår diskursanalys och utläsa nya 

diskurser i vår empiri (Carabine 2001, s. 268). 

Redan från början i vår studie har vi uppmärksammat diskursen första linjens chef 

och tillskrivit den mening (Foucault 1993, s. 19). Med vår beskrivning i bakgrund, 
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kapitel 2, presenterar vi hur första linjens chef har uppstått och ”satts in i en 

diskurs”, vilket ger läsaren en tydlig bild över hur diskursen har utvecklats under 

det senaste århundradet (Foucault 1990, s. 11). Det är detta som lägger grunden 

för varför vi vill genomföra vår studie och analys av hur socionomstudenterna 

resonerar kring första linjens chef. Vi vill se hur diskurserna från deras 

resonemang påverkar deras val att välja yrkesrollen efter examinationen, samt se 

hur deras resonemang överensstämmer eller motsäger tidigare forskning. 

 

Vårt tillvägagångsätt i analys av empirin har varit att när deadlinen för 

enkätformuläret gick ut för våra informanter sammanställde vi alla enkätsvaren 

under respektive enkätfråga. I första skedet av vår analys har vi var för sig läst 

enkätsvaren upprepade gånger för att finna vilka uttalanden som visat sig vara 

upprepade i empirin (Foucault 1993, s. 16). Våra informanter använde olika ord 

för att formulera sina svar där vissa ord återkom. De orden gav oss en första 

antydan till vilka diskurser som påverkar våra informanter i deras resonemang 

kring yrkesrollen första linjens chef. Efter flera upprepningar kunde vi 

tillsammans jämföra vilka uttalanden som bestod av olika uttryck och begrepp 

som vi fann lika och sätta dem in i ett första sammanhang (Foucault 2002, ss. 120-

123). Dessa var bland annat ansvar, lön, arbetsmiljö, budget, stress, viktig och 

svår roll, ointressant, utvecklande arbete, tidskrävande, utmanande, hög 

arbetsbelastning, personal- och resursbrist, administrativt arbete, intresse och 

erfarenhet.  
 

Därefter läste vi igenom det empiriska materialet återigen för att avsiktligt tyda 

och finna regelbundenheter i sammanhangen och se vilka mönster som uttryckte 

sig i deras svar. När vi återigen läste det empiriska materialet fann vi mönster 

som överensstämde med resultatet från i tidigare forskning. Vi fann mönster i 

deras upprepningar som berör hur de resonerar kring första linjens chef. Våra 

informanter har beskrivit att yrkesrollen upplevs som stressig, har stora 

ansvarsområden, att de anser att det är ett otacksamt yrke, att man befinner sig i 

en klämsits mellan chefer och medarbetare, att socionomutbildningen inte 

förbereder dem för yrket, att det krävs annan kompetens än den utbildningen ger 

samt att det krävs ett intresse och erfarenhet inom äldreomsorg för att klara av 

uppdraget. Tillsammans med de uttryck och begrepp samt de mönster som 

funnits i informanternas svar har vi kunnat gruppera dem och bildat nya 

diskurser som är relevanta för vår studie (Foucault 1993, s. 16, 19; 2002, ss. 

120-123). På detta sätt har vi kunnat urskilja vilka diskurser i 

socionomstudenternas resonemang om första linjens chef som ligger till grund 

för vår analys. Diskurserna som vi kunnat utläsa är: negativ verklighetssfär, 

socionomutbildningen, kompetens/erfarenhet, arbetsvillkor och intresse. En 

tydligare analys sker från kapitel 6 och framåt. För att kunna besvara våra 

frågeställningar som berör hur diskurserna från socionomstudenternas 

resonemang påverkar deras val att välja/välja bort första linjens chef samt hur de 
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förhåller sig till tidigare forskning, har vi valt att framställa det i kapitlet 6 

resultat och analys i underrubriker som speglar syftet och frågeställningarna 

(Foucault 2002, ss. 120-123). 

 

Vi tänker oss att diskursen som vi studerar har sina gränser i och med den 

målgrupp som vi har valt att studera. Vi föreställer oss att våra informanter är 

påverkade av sammanhangen vid universiteten och det kan därmed påverka synen 

på vår diskurs (Foucault 1993, ss. 31-32). Genom att byta position i form av olika 

universitet kan socionomstudenternas uttalanden ändras om vår diskurs. Då 

informanterna genom universiteten har en demografisk spridning kan vi 

eventuellt finna en konsensus kring diskursen i empirin (Börjesson & Palmblad 

2007, ss. 12-13). Det finns även regler över vad som anses vara sanna och falska 

uttalanden kring en diskurs. Diskurserna kan genom detta befinna sig i en kamp 

mellan det som anses vara sanna eller falska uttalanden. De uttalanden som 

dominerar är de som majoriteten accepterar och använder sig av (Foucault 2008, 

ss. 181-182; 2013, s. 52). I vår analys kommer vi att framställa om vi kan se en 

diskursiv kamp mellan uttalanden som socionomstudenterna för i enkätsvaren. 

Genom socionomstudenternas olika sätt att tala om diskursen första linjens chef 

kan vi se vilka uttalanden som får dominans i fältet (Börjesson & Palmblad 2007, 

ss. 12-13). Detta ämnar vi påvisa genom representativa citat.  

 

5.5 Förförståelse 

Vår förförståelse inför studiens ämne är att vi båda är socionomstudenter på 

termin sex vid ett universitet. Vi har ett gemensamt synsätt på hur utbildningen 

rustar oss inför yrkesrollen som första linjens chef. Genom de ovan nämnda 

kurserna i inledningen, kapitel 1, resonerar vi om vi har tillräcklig kunskap för att 

klara av en komplex yrkesroll som första linjens chef efter att vi tagit vår examen. 

 

Vi har flera vänner och bekanta som arbetar som undersköterskor och som första 

linjens chefer. Våra bekanta har delat med sig av sina erfarenheter och upplevelser 

om hur organisationerna är uppbyggda och hur de fungerar. Genom dem har vi 

fått förförståelse då de har beskrivit att arbetet som första linjens chef är stressigt, 

innebär dåliga arbetsvillkor, samt dålig lön för den arbetsbelastning som är, men 

även hur roligt och utvecklande arbetet är. Samtidigt har vi inblick i arbetet som 

undersköterska/vårdbiträde där vi själva har sett hur första linjens chefer har en 

pressad arbetssituation och att det är svårt att se varje medarbetares behov. 

 

En av oss har ytterligare förförståelse då hon under sommaren 2015 arbetat som 

första linjens chef på ett äldreboende. Hon har även gjort sin verksamhetsförlagda 

utbildning under tio veckor hos en första linjens chef inom en kommuns 

hemtjänst. Hon har därigenom en inblick i hur arbetsförhållandena är och att det 
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finns två sidor av yrkesrollen. Det är ett stressigt arbete i perioder. Gentemot de 

arbetsuppgifter och krav som ställs på en första linjens chef är det inte ett välbetalt 

yrke, samtidigt som det är ett utvecklande och givande arbete. Hon är medveten 

om att hon i studien vill lyfta fram att det är ett roligt och utvecklande arbete, 

samtidigt som hon vet att det är höga krav på yrkesrollen och att det inte är något 

att negligera. Med en förförståelse om arbetsuppgifterna och yrkesrollen, är vi 

medvetna om att det kan färga arbetet med både en positiv och negativ blick. Med 

denna förförståelse i bagaget arbetar vi med att inte låta detta färga studien eller 

vinkla studien vare sig positivt eller negativt, utan låta empirin styra. 

 

5.6 Etiska överväganden 

I studien har vi förhållit oss till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för 

att säkerhetsställa att ingen av våra informanter kommer till skada. Vi har 

informerat våra informanter om hur vi kommer att förhålla oss till de fyra 

huvudkraven; informations-, nyttjande-, samtyckes- och konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, s. 6), se bilaga 1. 

 

Genom informationskravet har vi informerat våra yrkes- och studievägledare och 

informanter om vårt valda ämne. Till yrkes- och studievägledaren har vi gett en 

kort och koncis information över vad vi ämnar studera, kontaktuppgifter samt vad 

vi önskar att de hjälper oss med. I vårt enkätformulär till informanterna har vi 

skrivit en förklaring om första linjens chef, kontaktuppgifter, hur formuläret är 

uppbyggt och vad vi önskar få veta genom frågorna. Genom vår förklaring av 

första linjens chef vill vi ge en inblick och en gemensam förståelse av yrket. Vi är 

medvetna om att det kan finnas en möjlighet till att det påverkar deras svar genom 

informationsdelen. Kontaktuppgifterna är lämnade för att erbjuda möjligheten för 

yrkes- och studievägledare att kontakta oss vid eventuella frågor. Det ger 

informanterna möjligheten att kontakta oss om de inte längre vill delta i studien. 

Detta medför dock svårigheter då vi utifrån svaren inte kan säkerhetsställa vems 

svar som är informantens. Vi anser dock att detta utgör en liten risk. I 

informationen meddelar vi att våra informanter, genom att svara på formuläret, 

kommer att ge oss ett samtycke att delta i studien. På så vis uppfyller vi 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, ss. 7-8). 

 

Vi har inte använt oss av någon etiskt känslig information då vi inte har bett om 

några kontaktuppgifter eller varit i direktkontakt med informanterna. Svaren från 

formuläret är från början helt anonyma. Genom detta uppfyller vi 

konfidentialitetskravet. I studien är vi medvetna om att då vi använder oss av citat 

från det empiriska materialet ökar igenkännandet hos informanten/-erna. Vi har i 

åtanke när vi analyserar textens innebörd och citerar att möjligheten finns att det 

är någon vid vårt eget universitet som skrivit svaret. Vi anser att det är en liten 
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risk att någon kan ta illa vid sig av att citeras om vi tolkat svaret på annat sätt än 

vad de har tänkt sig. Vi vill medvetandegöra för läsaren att vi förstår eventuella 

risker med att någon känner igen sig och kan ta illa vid sig av våra tolkningar. 

Detta hoppas vi inte ska påverka vår trovärdighet i studien (Vetenskapsrådet, s. 

12). 

 

Vi har noggrant i informationen som gått ut till informanterna skrivit att 

underlaget enbart kommer att användas till studien. Vi kommer efter studiens 

genomförande att radera det empiriska materialet för att säkerställa att det inte 

kan komma ut till obehöriga. Detta är det sista kraven i de forskningsetiska 

principerna som vi bör uppfylla, det vill säga nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

s. 14). 

 

5.7 Kvalitet i studien 

Då vi valt att göra en enkät i kvalitativ tappning behöver vi förhålla oss till vissa 

krav för att öka tillförlitligheten i vår studie. Vi har förhållit oss till 

tillförlitlighetens fyra delkriterier för att vara säkra på att studien håller kvalitet. 

Genom första kriteriet, trovärdighet, har vi redovisat studiens processer och hur 

vi gått tillväga, gett läsaren en möjlighet att följa dessa och därigenom skapat en 

transparens. Då vi utgår från socialkonstruktionismen som innebär att vårt resultat 

är en version av sanningen, gör vi inte anspråk på att vårt resultat är den enda 

beskrivningen av verkligheten (Burr 2004, s. 6). Detta anser vi uppfyller 

trovärdighetskriteriet. Användandet av diskursanalys innebär att vi har skrivit 

fram informanternas verklighet i resultat och förhållit oss till analysens krav i 

framställningen (Bryman 2008, ss. 354-355). 

 

Andra kriteriet är överförbarhet, som innebär att resultatet ska kunna överföras 

till en annan miljö. Vi har valt att göra ett enkätformulär och får därigenom en 

bredd via det kvantitativa. Hade vi valt att genomföra enskilda intervjuer eller 

fokusgrupper skulle vi få tillgång till ett djup genom mer fylliga eller täta 

beskrivningar (men samtidigt förlorat bredden). Då vi inte får tillgång till djup 

direkt i vår empiri vill vi få fram det tillsammans med vårt val av teorier i 

analysen. Detta anser vi ökar möjligheterna för att resultatet av studien ska 

generera en tillräcklig överförbarhet. Genom detta djup och tillsammans med den 

bredd enkätformuläret ger, vill vi öka möjligheten för att studien ska kunna vara 

möjlig att upprepa (Bryman 2008, s. 355). 

 

Då vi har valt att förhålla oss främst till att genomföra en kvalitativ enkät med 

öppna svarsalternativ är vi medvetna om att det kan vara svårt att få studien att 

vara överförbar på andra verksamheter och kan påverka vår trovärdighet i studien. 

Genom att vi tolkar vår empiri finns det en risk att vi påverkar tolkningen i en 
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särskild riktning. Reflexivitet innebär att vi tar hänsyn till vår egen roll och gör 

försök att berättiga de val vi har gjort i vår analys. Vi kan inte hävda att vi ser 

saker som de faktiskt är i verkligheten, utan vi producerar kunskap, skapar 

verklighet samtidigt som vi representerar den. Vi kan aldrig vara helt igenom 

transparenta i vår produktion av kunskap. Reflexivitet innebär ett försök att ta 

hänsyn till vår egen roll i kunskapsproduktion, att vår egen kunskap är socialt och 

kulturellt konstruerad (Jørgensen & Phillips 2002, s. 118, 175, 198). 

 

Det tredje kriteriet är om vår studie är pålitlig. I studien har vi valt att redovisa 

hur vi utformat vårt enkätformulär, se bilaga 1. Vi har redogjort för vårt bortfall 

av universitet, men även varit tydliga med vår svarsfrekvens, som är tillräcklig för 

att vi ska kunna uttala oss och redovisa ett resultat. Via de olika kapitlen kan 

läsaren följa processen och få en fullständig redogörelse för hur vår studie är 

upplagd. Sista kriteriet är om vi har möjlighet att styrka och bekräfta vår studie. 

Vi vill genom att tydliggöra vår förförståelse inte dölja någonting för läsaren. Vi 

vill inte att våra personliga värderingar ska påverka studiens resultat och analys 

utan vi vill att läsaren ska ha en god tro till oss som författare (Bryman 2008, ss. 

355-356). 

 

5.8 Metoddiskussion 

Det kan finnas många sätt att nå kunskap om hur socionomstudenter reflekterar 

om yrkesrollen och anledningarna att de eventuellt väljer/inte väljer att arbeta som 

första linjens chef. Därför kan det ifrågasättas varför vi har valt att göra en 

kvalitativ enkät. Genom att göra ett kvalitativt enkätformulär har vi velat komma 

åt en bredare population och på det sättet få en mer representativ empiri (Bryman 

2008, s. 355). Genom att skicka ut en kvalitativ enkät har vi fått en variation och 

bredd i svaren samt täckt in så många olika resonemang som möjligt. Då vi har 

använt oss av en enkät med öppna frågor har vi valt att ha ett kortare formulär för 

att våra informanter inte ska uppleva “enkättrötthet”. Ytterligare en positiv del 

med enkätformuläret är att vi inte påverkar våra informanter i samma utsträckning 

som vi kunde ha gjort, om vi genomfört intervjuer (Bryman 2008, s. 228). Om vi 

hade genomfört intervjuer skulle vi ha blivit begränsade på grund av tid och 

resurser att genomföra mellan åtta till tio intervjuer. Genom enkäten har vi fått 

tillgång till fler informanter än vad vi skulle ha fått genom att intervjua individer 

ansikte mot ansikte. Dock hade intervjuer kunnat ge ett djup i empirin, som inte 

går att uppnå med vårt enkätformulär, då vi inte har möjlighet att ställa följdfrågor 

(Bryman 2008, s. 355). Med de begränsningar som finns i mån av tid och 

ekonomiska resurser har vi valt att göra en kvalitativ enkät, detta för att det ska 

bli en mer genomförbar studie (Ahrne & Svensson 2015, s. 31).  
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Vi har sammanlagt skickat ut enkäten till tio universitet i Sverige som erbjuder 

socionomutbildningen. Av dessa tio universitet har fem universitet svarat att de 

har skickat ut enkäten till sina sistaårsstudenter på socionomutbildningen. På 

grund av detta är det mer än hälften av universiteten som utgör bortfall. Vi kan se 

att det kan påverka vår studie, då vår empiri inte representerar alla universitet 

(Bryman 2008, s. 231). Vi kan därmed ifrågasätta om verklighetsbilden vi får är 

representativ eller om vi förlorar komplexitet i verklighetsbilden med fem 

medverkande universitet i studien? Då det är fem universitet som har valt att delta 

är vi medvetna om vilka universitet som har skickat ut enkäten och det medför att 

vi kan se att det är en god demografisk spridning. När yrkes- och studievägledarna 

vid universiteten har skickat ut enkäten har en höjning i vår svarsfrekvens skett. 

Detta tyder på att det finns en spridning bland socionomstudenterna som svarat. 

Genom den demografiska spridningen kan vi förhålla oss i resultat och analys till 

att det kan vara en gemensam bild i Sverige över hur socionomstudenterna 

resonerar kring första linjens chef. Vi kan ytterligare ifrågasätta om vårt empiriska 

material skulle sett annorlunda ut om de fem andra universiteten hade varit 

representerade? Om fler studenter hade svarat och kanske visat på att de haft 

erfarenhet kring diskursen första linjens chef hade det kunnat eventuellt gett en 

mer positiv verklighetssfär kring diskursen (Berger & Luckmann 1991, ss. 34-

40). Det skulle även kunna vara så att de universitet som inte medverkat, har ett 

annat upplägg i utbildningen som berör diskursen första linjens chef, och därmed 

ger deras studenter en större ingång i diskursens ordning (Foucault 1993, s. 26).  

 

Vi vet om att det är 65 socionomstudenter som har medverkat i studien och att det 

medför att det är 14,5 % som har svarat. Deras svar är mer eller mindre utförliga 

beroende på vilken fråga i enkätformuläret som har besvarats (Bryman 2008, ss. 

229-230). Nackdelen med enkätformulär är att vi inte har kunnat ställa följdfrågor 

eller sett till att informanterna svarar utförligt på varje fråga, på så sätt hade det 

också varit fördel med att göra intervjuer som ger den möjligheten (Bryman 2008, 

ss. 355-356). Fördelen med våra frågeställningar är att de är utformade så att 

socionomstudenterna ska kunna besvara alla tre frågorna i enkätformuläret 

oavsett förkunskaper om diskursen första linjens chef. På detta sätt får vi 

resonemang som visar både för- och nackdelar kring yrkesrollen oberoende 

socionomstudenternas inställning till yrkesrollen. Antalet svarande på vår enkät 

ger oss möjlighet att analysera alla svaren och på så sätt skapas inte ytterligare 

bortfall. Enligt oss är det ett tillräckligt antal svar som vi kan framskriva i 

analysen, då materialet bestod av nitton A4-sidor. Detta kan trots allt ses som 

väldigt få svarande, då det är 85,5 % som inte svarat.  

 

En reflektion som vi har haft med oss i vår studie är att vi är beroende av att yrkes- 

och studievägledarna hjälper oss med spridningen av formuläret. Det medför att 

vi inte kan påverka det direkta urvalet som yrkes- och studievägledarna gör.  Vi 

kan inte vara säkra på att de skickar ut formuläret eller gör ett eget urval av 
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informanter. Vi har valt att inte skicka någon påminnelse till universiteten för att 

få in fler svar. Detta för att vi tagit hänsyn till den arbetsbelastning som det skulle 

medföra för yrkes- och studievägledarna som spridit enkätformuläret. Vi har en 

medvetenhet om att det cirkulerat fler enkäter och att fler självständiga arbeten 

skrivs under denna period, vilket också har medfört en påverkansfaktor. Vi är 

också medvetna om att ämnet äldreomsorg och första linjens chef inte är av större 

intresse bland socionomstudenter. Detta resonemang bygger vi på med egen 

erfarenhet som socionomstudenter vid Linköpings universitet där vi märker att 

det är få i årskullen som har ett intresse kring äldreomsorgen och första linjens 

chef. Vi vet också att det är inte är många som brukar svara på enkätformulär när 

det har skickats ut från andra universitet. Detta kan bland annat bero på att det 

generella intresset för vårt ämne är lågt eller att det är få som inne på sin mail 

dagligen och på grund av det inte svarar på enkäten. Ytterligare en anledning till 

att vi har fått få svar kan vara för att vi har tre öppna frågor. Detta är något som 

många forskare varnar för då det kräver mer av informanterna i deras deltagande 

i undersökningen (Bryman 2008, s. 254). 

 

Vårt metodologiska val ger oss möjlighet att analysera de uttalanden och ord som 

våra informanter använder när de resonerar kring första linjens chef. Genom att 

bearbeta det empiriska materialet upprepade gånger kan vi finna mönster i deras 

uttalanden som representerar deras resonemang (Foucault 1993, s. 16; 2002, ss. 

120-123). Med hjälp av diskursanalys som metod kan vi genom de öppet 

formulerade svaren på enkätfrågorna bilda oss en uppfattning över hur 

socionomstudenterna beskriver sin verklighet kring vår diskurs. Anledningen till 

varför vi har valt diskursanalys istället för någon annan analysmetod, såsom 

innehållsanalys, är att vi är intresserade av hur socionomstudenterna använder 

språket för att resonera och vi vill ta del av hur deras beskrivningar kan ge uttryck 

för olika slags diskursiv påverkan på diskursen första linjens chef. Med hjälp av 

diskursanalys kan vi se hur diskurser påverkar våra informanter och hur 

diskurserna tar sig uttryck i informanternas utsagor. Genom att byta position kan 

informanternas utsagor ge olika versioner av diskursen första linjens chef och 

deras språkbruk kan vara annorlunda beroende på vilket universitet de tillhör i 

Sverige. Detta kan påvisa om det finns en diskursiv kamp i deras utsagor som 

påverkar hur våra informanter resonerar kring första linjens chef (Börjesson & 

Palmblad 2007, ss. 12-13; Foucault 2008, ss. 181-182).  

 

Då vi valt att använda oss av ett kvalitativt enkätformulär har kvaliteten på svaren 

från socionomstudenterna varit av olika grad. Vissa av informanterna har gett oss 

fylliga och täta beskrivningar som kan ge oss en djupare förståelse. Med hjälp av 

Foucaultdiansk diskursanalys kan vi få tillgång till ett djup då vi väljer att 

analysera hur socionomstudenterna beskriver sina resonemang och vad det finns 

för anledningar till att välja och inte välja diskursen första linjens chef (Bryman 

2008, s. 355). Med Foucaultdiansk diskursanalys kan vi genom 
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socionomstudenternas uttalanden och ord sätta dem i ett sammanhang där vi kan 

finna mönster och regelbundenheter (Foucault 1993, s. 16; 2002, ss. 120-123). 

Detta gör att även om vi utfört ett kvalitativt enkätformulär kan vi få ett djup i vår 

analys med hjälp av diskursanalys samt få fram diskurser i socionomstudenternas 

resonemang. I och med upprepningar av ord från våra informanter när de svarade 

på vår första enkätfråga kunde vi se att det tydligt fanns en utomstående påverkan 

på om de eventuellt tänker välja/inte välja första linjens chef efter examination. 

När flera informanter valde samma fraser och ord för att beskriva hur de 

resonerade om yrkesrollen kunde vi se diskurserna som påverkar deras tankar. Vi 

kopplade sedan detta till tidigare forskning och kunde därmed få syn på hur vissa 

diskurser kunde kopplas samman med tematiseringarna därifrån. Metoden har 

inneburit en fram- och tillbakagång mellan teori, empiri och tidigare forskning för 

att kunna besvara våra frågeställningar. Våra grupperingar av ord var någonting 

som skedde tidigt i vår genomläsning av empirin. Det gjorde att vi kunde se 

diskurserna som tillsammans med teorin visade på hur våra informanter 

resonerade och hur de i sin tur besvarade de övriga två enkätfrågorna. Våra 

kriterier för diskurserna som vi har funnit har varit att se hur det som våra 

informanter resonerar om även kan påverka dem till att tänka i särskilda banor 

och därefter fatta beslut utifrån dem.  

 

Vi är medvetna om att när vi analyserar socionomstudenternas enkätsvar kan det 

som är skrivet tolkas på många olika sätt och ur flera olika perspektiv. Genom att 

analysera socionomstudenternas uttalanden kan det finnas meningar som kan ha 

dubbla betydelser och inneha subtila budskap (Foucault 2002, ss. 120-123). Då 

språkbruket påverkar hur andra uppfattar verkligheten och diskursen första linjens 

chef kan vi säga att socionomstudenter påverkar varandra. När studenter talar om 

diskursen första linjens chef på ett visst sätt påverkar de varandra. På detta sätt 

kan vi se hur diskursanalysen ser på de påverkansmöjligheter som språket har på 

ett sätt som innehållsanalysen inte gör. Det som skiljer diskursanalys från 

innehållsanalys är just denna aspekt, då analysmetoderna i övrigt kan likna 

varandra då båda kan användas kvalitativt och båda kan sägas tematisera och se 

både de uppenbara samt de dolda budskap som texter förmedlar (Graneheim & 

Lundman 2004, s. 105). Samtidigt är vi väl medvetna att det också skulle kunnat 

vara till vår fördel att använda oss av innehållsanalys som vårt metodologiska val. 

Med hjälp av innehållsanalys skulle vi kunna analysera vad våra informanter 

säger istället för hur våra informanter säger. Genom att använda sig av 

Foucaultdiansk diskursanalys kan det blir för stort fokus på språkbruket istället 

för vad innehållet förmedlar (Graneheim & Lundman 2004, ss. 107-108).  

 

Avslutningsvis vill vi föra en kritisk reflektion kring vår förförståelse. Båda har 

olika ingångar till ämnet om första linjens chef inom äldreomsorgen och det 

medför att våra förförståelser skiljer sig åt. Genom vår förförståelse är vi 

medvetna om att vi har olika angreppssätt när vi läser och ska förstå vårt empiriska 
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material. Då vi har olika förförståelse för ämnet medför det att tolkningsprocessen 

kan skilja sig åt när vi analyserar empirin (Westlund 2015, 79-80). Vi vill genom 

att tydliggöra vår förförståelse göra läsaren medveten om att det finns möjligheter 

att vi kan, omedvetet eller medvetet, ha tolkat det empiriska materialet i en 

särskild riktning. Dock hoppas vi att det inte ska ha skett i stor utsträckning då det 

enbart är en av oss som har erfarenhet inom just yrkesrollen första linjens chef. 

Vi ser det som en styrka att inte båda har en förförståelse som kan färga vår analys 

utan att vi även med hjälp av varandra arbetar med vår perspektivmedvetenhet 

(Larsson 2005, s. 3-5). Vi har i vår analys använt oss av reflexivitet, genom att 

diskutera och reflektera kring våra informanters svar och att även inkludera de 

svar som utgjort en minoritet och därmed gått emot den dominerande bilden. Vi 

har tagit hänsyn till vår egen roll och argumenterat för de val och tolkningar som 

vi har gjort av det empiriska materialet (Jørgensen & Phillips 2002, s. 118, 175, 

198).  

 

 

6 Resultat och analys 

Vi har valt att presentera vårt resultat och vår analys som ett sammanslaget 

kapitel. Resultatet är uppdelat i fyra underrubriker och speglar vårt syfte samt våra 

frågeställningar. De fyra underrubrikerna är resonemang om första linjens chef, 

diskurser ur socionomstudenternas resonemang, diskursernas påverkan att 

eventuellt välja/inte välja första linjens chef och hur diskurserna överensstämmer 

med eller motsäger den tidigare forskningen. Underrubrikerna ska hjälpa till att 

göra resultat och analys mer förståeliga. I varje underrubrik kommer det finnas en 

ingress för att underlätta läsningen. Varje ny del är formad utefter vårt syfte och 

efter frågeställningarna. Detta är på grund av att varje underrubrik är beroende av 

varandra och det kommer förklaras i varje ingress hur de hänger ihop med 

föregående del. I varje underrubrik kan det finnas möjligheter till upprepning då 

de påverkar varandra och kan ta upp snarlika resonemang. Trots att det finns 

snarlika resonemang och liknande svar i olika underrubriker speglar det vår 

empiri. 

 

6.1 Resonemang om första linjens chef 

I vår första enkätfråga vill vi få fram socionomstudenternas resonemang om första 

linjens chef. Frågan är grunden för studien, då det är utifrån deras resonemang 

som vi utläser våra diskurser som framställs i kommande underrubrik. Vi vill 

genom den öppna frågan få dem att resonera obehindrat över hur de uppfattar 

första linjens chef och inte påverka dem på något sätt för att komma underfund 
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med vad de har för kunskap om vår diskurs. Detta medför olika grader av fylliga 

beskrivningar beroende på hur väl de har resonerat i frågan. 

 

Burr (2004, ss. 7, 185-187) beskriver hur vi föds in i en värld som skapats av 

föregångare och att vi uppfattar den världen objektivt, vilket gör den svår att 

ifrågasätta. Vi kopplar detta till att socionomstudenter genom att påbörja 

universitetsutbildningen, “föds” in i ett sammanhang som är format och skapat av 

den akademiska världen och tidigare studenter. Detta skapar ett språkbruk som 

reproduceras av de studenter som socialiserats in i universitetsutbildningen och 

de har därmed en möjlighet att förmedla en bild av yrkesrollen sinsemellan. 

Socionomstudenter är påverkade via sitt sammanhang vid universitetet och de har 

en möjlighet att gemensamt skapa en överenskommen bild av yrkesrollen. Vi 

tänker att universiteten och utbildningarnas innehåll är med och skapar denna 

överenskomna bild av yrkesrollen. 

 

Utifrån socionomstudenternas uttalanden i resonemangen förmedlas två olika 

verklighetssfärer av första linjens chef. Vi kan utifrån empirin utläsa att det finns 

både en positiv och en negativ verklighetssfär där den negativa sfären har fått ett 

mer dominerande utrymme (Berger & Luckmann 1991, ss. 34-40; Börjesson & 

Palmblad 2007, ss. 12-13). Vi kunde snabbt se vid de första genomläsningarna att 

den negativa verklighetssfären var välrepresenterad och har en dominerande 

påverkan på våra informanter. För att finna den positiva verklighetssfären var vi 

tvungna att läsa igenom materialet ytterligare för att se dem (Foucault 1993, s. 16; 

2002, ss. 120-123). Vid analys av den positiva verklighetssfären kring vår diskurs 

första linjens chef kunde vi även se att de svar som förmedlar positiva tankar kring 

yrkesrollen samtidigt uttrycker en tveksamhet. Vi är medvetna om att enkätsvaren 

kan tolkas på olika sätt och innebära dubbla betydelser och inneha subtila budskap 

(Foucault 2002, ss. 120-123). Vi märker att de positiva tankarna har influerats av 

ett negativt synsätt. Vår reflektion är att svaren saknar en säkerhet, att det finns 

en misstro kring att socionomstudenterna kommer kunna arbeta på det sätt som 

de beskriver. Svaren tyder på att de uttrycker en tveksamhet kring att i 

verkligheten kunna påverka, arbeta nära arbetstagarna eller utvecklas. I citaten 

nedanför ger vi exempel via kursiveringen av de ord som vi anser har en negativ 

influens. 

 
“Möjlighet att påverka individuella klienter. Möjlighet att arbeta nära arbetstagare 

och utveckla dem efter klientbehov.” 

 
“Ett intressant, givande och ansvarsfullt arbete som säkert skulle vara väldigt 

utvecklande.” 

 

Vi är medvetna om att våra kursiveringar även kan uppfattas som neutrala eller 

som språkliga uttryck, men vi tolkar dessa som signalement för att informanterna 

inte är helt övertygade i sina resonemang. Vi har även funnit mönster i uttalandena 
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av flera av våra informanter som nämner att det är en komplex yrkesroll och att 

det är otänkbart att direkt efter studierna bli första linjens chef (Foucault 2002, ss. 

120-123). Informanternas resonemang om att första linjens chef verkar vara 

komplex kan vi stärka i tidigare forskning av Ekholm (2012, s. 203). Hon nämner 

att det är en komplex yrkesroll och att det saknas forskning kring det. Vi anser att 

den eventuella kunskapsluckan kring första linjens chef är nödvändig att forska 

om för att socionomstudenter och universitet ska kunna påvisa hur yrkesrollen är 

i praktiken. Då det är ett flertal av våra informanter som påpekar att de inte kan 

tänka sig yrkesrollen efter examinationen, skulle forskningen även kunna påvisa 

hur yrkesrollen behöver förändras. Genom ytterligare forskning kan förändringen 

i så fall leda till det Abdelrazek et al. (2010, ss. 736-737) nämner, att 

arbetstillfredsställelsen ska öka behöver arbetsmiljön förbättras för första linjens 

chefer och för att det ska bli attraktivt för socionomstudenter att välja yrkesrollen 

efter examinationen. Vi kan även knyta an den bristfälliga forskningen om 

yrkesrollen till det socionomstudenterna menar med att utbildningen inte 

förbereder dem för yrkesrollen. Om det inte finns forskning om yrkesrollen, hur 

kan då universiteten ge en nyanserad verklighetsbild av första linjens chef i 

utbildningen? Detta med tanke på att universiteten baserar undervisningen på den 

forskning och litteratur som finns inom ämnet. Det är flera informanter som 

resonerar att utbildningen inte är tillräcklig för att förbereda dem inför arbetet som 

första linjens chef. Nedanstående citat visar hur en av våra informanter resonerar 

kring kunskap och utbildning. 

 
Ett viktigt jobb med mycket ansvar och som även kräver stor kunskap av personen 

inte bara gällande socionomyrket utan även kunskap inom vård och omsorg. Denna 

bit anser jag vara otillräcklig utifrån vad vi får med oss från utbildningen. Det känns 

även som ett ganska otacksamt jobb rent lönemässigt. 

 

Utifrån Foucaults (1993, s. 26) gränser för diskursens ordning kan vi koppla till 

de gränser som finns kring första linjens chef. För att få tillgång till diskursen 

krävs utbildning till viss del, men även erfarenhet av vad arbetet och yrkesrollen 

innebär för att ha en tilltro till att klara en sådan utmaning. Dessutom uttrycker 

socionomstudenterna ett intresse för yrkesrollen eller för äldreomsorg som 

avgörande för att ta sig in i diskursens ordning. Det finns annars inte någon 

anledning att anstränga sig för att beröra diskursen, då svaren tyder på att 

socionomstudenterna inte känner sig kvalificerade för yrket. Vi tänker oss att detta 

även tyder på att diskursens gränser är skapade och utformade på ett sådant sätt 

att de förhindrar insyn och kunskap om området.  

 
Jag har ingen särskild åsikt om det, känner inte att jag är så insatt i vad den faktiska 

yrkesrollen innebär, eller snarare området äldreomsorgen som jag inte är familjär 

med. 
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Det finns fler svar som är snarlika med citatet ovan och belyser att 

socionomstudenter inte vet vad första linjens chef innebär. Socionomstudenterna 

nämner flertal gånger att de inte är familjära med området äldreomsorg, att det 

inte finns ett intresse för det samt att det inte är någonting för dem. Kan det bero 

på att utbildningen inte introducerar socionomstudenterna för området eller är det 

ett arbete som helt enkelt inte är tilltalande? Om inte universiteten ger en social 

ingång till diskursen första linjens chef, som enligt Foucault (1993, ss. 31-32) är 

en av de institutioner i samhället som ska ge det, hur ska då socionomstudenterna 

få tillträde till diskursen om utbildningen inte erbjuder det? I empirin kan vi utläsa 

att några av socionomstudenterna är ambivalenta. De uttrycker ett intresse 

samtidigt som de kan se brister i den egna utbildningen och arbetsuppgifterna som 

yrkesrollen innebär. Vi funderar över hur de har fått tillgång till arbetsfältet och 

fått till sig sitt intresse. Det finns även de socionomstudenter som har erfarenhet 

av diskursen och uttrycker inte i samma utsträckning en påverkan av 

universitetens sammanhang som vi upplever att de övriga informanterna gör. Det 

tyder på att erfarenhet ger en mer nyanserad bild och utmanar den i övrigt 

dominerande uppfattningen av vår diskurs (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 12-

13; Foucault 2008, ss. 181-182). Uttalanden kring erfarenhet kan anses som 

“falska uttalanden” som utmanar och går in i en diskursiv kamp med de “sanna 

uttalandena” om att det råder en negativ verklighetssfär om första linjens chef, då 

uttalanden som dominerar oftast är de som majoriteten använder sig av. Vi vill 

också skriva fram det som inte är lika representativt i vår empiri och en av dessa 

är erfarenheten som några få av våra informanter har (Foucault 2008, ss. 181-182; 

2013, s. 52). För några av de som har erfarenhet anses det vara en möjlighet att 

arbeta som första linjens chef efter examinationen. Fast de anser att det inte är ett 

alternativ utifrån de kunskaper som utbildningen har tillhandahållit. 

 
Jag arbetar som enhetschef idag och tycker att det är lärorikt, super roligt och 

utmanande! Jag anser dock att jag har inte fått med mig så mycket från utbildningen 

vad gäller första linjens chef arbete och arbetsuppgifter. Det hade varit intressant 

med någon kurs mer inriktad på denna typ av arbete. 
 

När informanter uttrycker att de har erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorgen, 

ser vi att deras språkbruk är annorlunda och kan ge uttryck för en positiv 

verklighetssfär. Genom att uttrycka en positiv verklighetssfär går de emot den 

dominerande negativa verklighetssfären om diskursen (Berger & Luckmann 

1991, ss. 34-40; Börjesson & Palmblad 2007, ss. 12-13; Foucault 2008, ss. 181-

182). Informanterna ger via sina positiva verklighetsbeskrivningar oss författare 

en chans att ifrågasätta hur det kommer sig att de inte är påverkade av den 

dominerande verklighetssfären. Hade vi fått tillgång till liknande positiva 

verklighetssfärer via andra former av insamling av empiri? Vi har även reflekterat 

kring om vår empiri skulle ha uppvisat en mer positiv verklighetssfär om den även 

grundat sig i yrkesverksamma första linjens chefers resonemang. I empirin kan vi 

även utläsa de som inte har tidigare erfarenhet kring yrkesrollen men som är 
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nyfikna på arbetet som första linjens chef. De reflekterar om att det både finns 

för- och nackdelar med att vilja arbeta som första linjens chef. 

 
Jag hade varit nyfiken att ta del av den tjänsten. Det finns såklart ett flertal fördelar 

och nackdelar med ansvaret som kommer med titeln, många som ni har troligen hört 

förut: Budgetnedskärningar, missnöje och ansvar. Personligen är jag intresserad av 

att arbeta med äldre men hade föredragit att jobba mer klientnära [...]. 

 

Vi har i empirin funnit flera uttalanden i socionomstudenternas resonemang som 

är upprepande (Foucault 1993, s. 16; 2002, ss. 120-123). Flera av våra informanter 

uttrycker en vilja att arbeta mer klientnära efter examen och det innebär då att 

chefsyrket inte känns angeläget direkt efter examen. Några informanter tänker sig 

att första linjens chef är ett karriärsteg i framtiden, när de har mer erfarenhet inom 

socialt arbete. Via socionomstudenternas språkbruk kan vi utläsa att de skulle 

välja yrkesrollen för att få en högre lön snarare än utifrån intresse för antingen 

yrkesrollen eller för den äldre generationen. Det finns även de som anser att lönen 

inte är tillräcklig jämfört med det ansvar som yrkesrollen innebär. Genom dessa 

uttalanden kan vi se att det finns kulturella skillnader i hur socionomstudenterna 

tänker och beskriver hur de ser på diskursen första linjens chef även om de har 

sitt gemensamma sammanhang via universitetsutbildningen. Detta kan bero på att 

det finns skillnader studenterna sinsemellan då de har olika roller utanför sin 

studentroll samt har olika bakgrunder, ålder och erfarenheter (Burr 2004, ss. 6-8).  

 

Enligt Berger och Luckmann (1991, s. 173) återskapar vi den värld som vi har 

uppfattat och tagit till oss via socialisation. Våra frågor till socionomstudenterna 

skapar en möjlighet för dem att reproducera de uppfattningar och resonemang 

som de har tagit till sig. Informanterna beskriver den svåra positionen där första 

linjens chefer har ansvar gentemot egna chefer och politiker, men även gentemot 

anställda och brukare. De uppfattar arbetsuppgifterna som svåra och tunga samt 

att inom yrkesrollen ska individen inte förvänta sig komplimanger utan bara se 

till att göra arbetet som dirigeras ovanifrån. 

 
Tänker att det kan vara svårt att i rollen som enhetschef känna att man gör ett bra 

jobb då det hela tiden är någon ovanifrån eller underifrån som ej är nöjd med de 

beslut man tar. 

 
“Det är ett tungt arbete och man får inte så mycket komplimanger. “allt man gör är 

fel”” 

 

Socionomstudenterna berör det som Wolmesjö (2008, s. 5) benämner som 

lojalitetsdilemma och att första linjens chefer befinner sig i en klämsits. Det 

förväntas av första linjens chefer ska vara tillgänglig för både krav ovanifrån och 

underifrån utan att räkna med något stöd från omgivningen (Bergman 2009, s. 

40). Vi resonerar om den positiva och den negativa bilden av diskursen, där 
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empirin påvisar att socionomstudenterna inte tror att det finns tillräckligt med 

handlingsutrymme att påverka. Vi kan genom socionomstudenternas uttalanden 

se att de är påverkade genom sitt sammanhang vid universiteten över hur de 

uppfattar diskursen första linjens chef (Foucault 1993, ss. 31-32). 

Socionomstudenterna förmedlar att de tänker att första linjens chefer endast utför 

det som de blivit tillsagda att göra, som att se till att budget hålls och att hushålla 

med resurser. Våra informanter beskriver att det är en yrkesroll där det behövs 

“skinn på näsan och förmåga att ha många bollar i luften”. Beskrivningen berör 

det Henriksson & Wennberg (2009, s. 39) tar upp i tidigare forskning. Första 

linjens chefer behöver ha egenskaper som målmedvetenhet, orädd, styrande och 

strategisk förmåga i arbetet. Det påvisar att informanterna har en uppfattning som 

delvis överensstämmer med forskning angående vilka personliga egenskaper en 

första linjens chef bör ha. 

 

I tidigare forskning berör Törnquist (2004, ss. 165-182) de ansvarsområden, 

verksamhets- och personalansvar som första linjens chefer har. Första linjens 

chefer ska även upprätta god kvalitet för brukarna fast det finns besparingskrav 

(Ekholm 2012, s. 204), små medarbetarresurser och växande ansvarsområden 

(Thelin & Wolmesjö 2014, ss. 18-19; Wolmesjö 2008, s. 1, 7). Empirin tyder på 

att socionomstudenterna uppfattar det Törnquist skriver att första linjens chef 

medför både ett personal- och brukaransvar men även att det är ett administrativt 

yrke. I socionomstudenternas resonemang kan vi utläsa att det är få som uttalar 

sig om att de har ett intresse eller tillräckligt med erfarenhet eller kunskap om 

yrkesrollen eller äldreomsorgen. Då yrkesrollen enligt socionomstudenterna är 

komplex och innebär stort ansvar, hög arbetsbelastning, otydliga riktlinjer och är 

tidskrävande tvekar många informanter kring att det är ett yrke för dem. De har 

genom utbildningen behörighet att genom den direkta vägen få tillgång till 

arbetsmarknaden, men på grund av bristande intresse, erfarenhet och kompetens 

är det inget alternativ för våra informanter. Vi kan koppla informanternas utsagor 

om att intresset för yrket kommer via erfarenhet inom området och att det snarare 

är den långa vägen som är aktuell för att börja arbeta som första linjens chef 

(Törnquist 2004, s. 158). Med andra ord, om fler socionomstudenter hade 

erfarenhet inom äldreomsorgen, skulle då fler socionomstudenter överväga sina 

framtida yrkesval? Samt skulle det eventuellt öka möjligheten att välja första 

linjens chef som yrke efter examinationen? 

 

6.2 Diskurser ur socionomstudenternas resonemang 

Vi har i föregående avsnitt analyserat vilka resonemang socionomstudenterna fört 

kring diskursen första linjens chef. Vi har kunnat identifiera en kunskapslucka 

mellan utbildning och yrkesliv, att utbildningen inte uppfattas förbereda inför 

arbete som första linjens chef. Det finns en föreställning av att 
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socionomstudenterna vill arbeta mer klientnära, då de uppfattar att första linjens 

chef är mer fokuserat på organisation och ledning. Vi har sett att intresse för äldre 

eller yrket är någonting som informanterna lyfter som avgörande för att klara av 

arbetet och att vissa ser det som ett karriärsteg längre fram, när de har mer 

erfarenhet. Detta har vi på olika sätt kopplat till tidigare forskning samt till vår 

teori och metod. 

 

Vi har resonerat utifrån Foucault (1990, s. 11; 2002, ss. 55-57) att det för vår 

studie är viktigt att tydliggöra att det är socionomstudenter som är våra 

informanter, att de har ombetts att reflektera kring våra formulärfrågor och det är 

inom denna kontext som diskurserna framkommer. I socionomstudenternas 

resonemang har vi genom upprepningar i deras uttalanden kunnat finna 

regelbundenheter. Dessa regelbundenheter har vi sedan sett ett mönster i, och satt 

in i ett gemensamt sammanhang. Grupperingarna av dessa mönster har lett till att 

vi har identifierat nya diskurser som utgör påverkan på diskursen första linjens 

chef (Foucault 1993, s. 16; 2002, ss. 120-123). Nedan presenterar vi hur vi har 

identifierat de nya diskurserna för att sedan ge er representativa citat som vi 

reflekterar om.  

 

Diskurserna som vi tillskriver mening i resonemangen är negativ verklighetssfär 

och socionomutbildningen. Dessa diskurser ser vi har en konsensus i 

socionomstudenternas uttalanden och utgör en klar majoritet bland våra 

informanters svar (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 12-13). Det finns även 

sammanhängande mönster som vi ser som påverkande diskurser i 

socionomstudenternas resonemang kring första linjens chef (Foucault 1993, s. 16; 

2002, ss. 120-123). Dessa är intresse, arbetsvillkor samt kompetens/erfarenhet. 

Empirin tyder på att det mestadels resoneras negativt kring första linjens chef, 

vilket vi utläser som en diskursiv påverkan via rollen som socionomstudent vid 

utbildningarna. Vi tänker oss att själva utbildningen i sig utgör en diskurs som 

färgar språkbruket hos våra informanter. I empirin tas det upp hur utbildningen 

inte rustar studenterna för chefsrollen och att de flesta föredrar att få mer 

erfarenhet innan de eventuellt väljer att söka sig till första linjens chef. 

 
Så småningom tror jag att det kan vara ett spännande yrke, att ha mer ansvar och 

liknande. Detta kommer dock isåfall att ske när jag har arbetat några år, då jag 

känner att jag saknar kunskapen och erfarenheten för yrkesrollen. 

 

Socionomstudenternas uttalanden i enkätsvaren belyser att det finns några få som 

har erfarenhet och vi kan se skillnad i deras uttalanden när de resonerar kring våra 

enkätfrågor. Vi kan knyta an detta till att erfarenhet är en kulturell skillnad som 

skiljer sig mellan socionomstudenterna (Burr 2004, ss. 7-8). Vi kan se att denna 

erfarenhet är en påverkande diskurs, som gör att språkbruket skiljer sig mellan 

socionomstudenternas uttalanden. De med erfarenhet ger fylligare beskrivningar 
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och kan i större detalj resonera kring diskursen första linjens chef. Det är dessa 

fylliga beskrivningar tillsammans med våra teoretiska val som kan ge oss 

möjligheten till djup i studien (Bryman 2008, s. 355). Vi kan återigen se att 

informanterna som uttalar en positiv verklighetssfär skapar “falska uttalanden” 

som går emot de uttalanden som är dominerande och därmed skapar en diskursiv 

kamp (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 12-13; Foucault 2008, ss. 181-182; 2013 

s. 52).   

 
Jag har erfarenhet inom äldreomsorgen och trivs bra med att arbeta med äldre. Om 

man ser till den åldreskategorin är enhetschef inom exempelvis äldreomsorgen det 

första yrke jag tänker att jag som kommande socionom kan ha för att arbeta med 

denna grupp. Jag skulle vilja arbeta som enhetschef inom äldreomsorgen därför att 

jag vill arbeta för att våra äldre ska få ha det bra och för att vårdpersonalen ska ha 

bra arbetsvillkor. Jag tror även att det är bra att jag har viss erfarenhet inom området. 

 

Enligt Burr (2004, s. 185-187) är våra informanter begränsade av ramar och 

institutioner där tidigare generationer har skapat en gemensam uppfattning. 

Berger & Luckmann (1991, s. 173) beskriver hur språket har betydelse både för 

hur vi uppfattar världen, men att språket även är med och producerar den. För våra 

informanter visar sig detta genom att de ingår i tidigare bestämda ramar och 

institutioner (universiteten) som har skapat ett språk som gör att 

socionomstudenterna kan återskapa liknande uppfattningar via sitt språkbruk. 

Begreppen erfarenhet och kompetens eller bristen av dessa är upprepande i 

socionomstudenternas uttalanden och det råder en konsensus kring att det krävs 

erfarenhet för att klara av att arbeta som första linjens chef (Börjesson & Palmblad 

2007, s. 12-13; Foucault 1993, s. 16). Vi reflekterar om de är påverkade av 

institutionernas ramar eller om de påverkas av varandras verklighetssfärer när de 

kommunicerar med varandra. De ger oss tydliga upprepningar i empirin över 

deras anledningar till att yrkesrollen skulle vara intressant. Även om de vill ha 

mer erfarenhet som socionom innan de antar yrkesrollen, är intresset att de vill 

utmana sig själva och att de ser en möjlighet att till viss del påverka 

arbetsvillkoren och organisationen.  

 
Jag kommer nog inte välja att bli enhetschef, men om jag skulle bli det vore nog 

anledningarna att det (förhoppningsvis) är högre lön än många andra yrken för 

socionomer, frihet i arbetsrutiner, samt kämpa och arbeta för bättre villkor för usk 

och vårdbiträden, i alla fall för de på min enhet. 

 

De som inte är intresserade av att arbeta som första linjens chef nämner att det 

eventuellt kan vara lönen som beskrivs antingen som en motiverande aspekt, eller 

som den enda anledningen till att eventuellt arbeta som första linjens chef. I 

tidigare avsnitt där socionomstudenterna har resonerat kring första linjens chef 

har vi utläst ett annat resonemang kring lön. Det är flera informanter som anser 

att det förmodligen inte är värt att arbeta som första linjens chef då lönen inte är 
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hög nog för det ansvar yrkesrollen innebär. Informanterna anser att det är ett 

karriärsteg, i och med det steget kan vi tänka oss att en högre lön kan vara en 

kompenserande faktor som ger första linjens chefer ett erkännande utifrån deras 

komplexa yrkesroll. Det kan samtidigt ge en ökad status för diskursen, vilket i sin 

tur kan medföra ett ökat intresse för yrket. 

 

En diskursiv faktor som vi upptäcker att flera av socionomstudenterna upprepar 

är att intresset för äldre är viktigt för att kunna arbeta som första linjens chef 

(Foucault 1993, s. 16). Generellt tyder vår empiri på ett bristande intresse om 

äldreomsorgen och det bekräftar att det råder en konsensus bland våra 

informanter, trots att vi har bytt position i form av att ha skickat enkätformuläret 

till olika universitet (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 12-13). Det som utmärker 

sig i uttalandena är intresse av att påverka situationen för de äldre och personalen. 

Samtidigt uttrycker många socionomstudenter att det kan vara ett tungt arbete 

med stress och ansvar. Detta kan vi se i socionomstudenternas resonemang genom 

deras olika ordval såsom stort ansvar, stress eller arbetsbelastning. Dessa uttryck 

och begrepp som våra informanter använder för att beskriva diskursen första 

linjens chef, har vi placerat i ett sammanhang via diskursen arbetsvillkor 

(Foucault 2002, ss. 120-123). 

 
Jag tänker att chefsrollen kan vara ensam då andra chefskollegor arbetar på andra 

boenden. Jag tror också att det kan vara stressigt med mycket att göra och ett stort 

ansvar att få mycket att fungera med en låg budget. 

 

Det vi kan se utifrån informanternas svar är hur diskursen arbetsvillkor påverkar 

dem i deras resonemang kring första linjens chef som yrke. Arbetsuppgifterna för 

en första linjens chef är mer eller mindre stressigt i perioder och att det är en svår 

arbetsroll som kräver att som individ finna en balansgång mellan arbetsliv och 

privatliv. Detta då det stressiga arbetat ger en ökad risk för utbrändhet, sömnlöshet 

och ohälsa om det inte råder en balans (Hagerman et al. 2015, s. 696).  

 

6.3 Diskursernas påverkan att eventuellt välja/inte välja första linjens 

chef 

I ovanstående stycke har vi redovisat för de diskurser som vi kan se är påverkande 

faktorer ur socionomstudenternas resonemang kring första linjens chef. Vi har sett 

att dessa är negativ verklighetssfär, socionomutbildningen, intresse, arbetsvillkor 

och kompetens/erfarenhet. I nedanstående kapitel utvecklar vi hur dessa diskurser 

påverkar informanterna att eventuellt välja/inte välja första linjens chef efter 

examen. 
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Våra informanter har ombetts besvara tre öppna frågor i vårt enkätformulär. Vi 

tänker att de utgår från sin bild av verkligheten, i vilken de har skapat mening. 

Genom sitt språkbruk beskriver de sin bild av diskursen första linjens chef i sina 

svar (Cromdal et al. 2009, s. 17). I nedanstående del presenteras de två sista 

frågorna från enkätformuläret som handlar om hur diskurserna från 

socionomstudenternas resonemang kan ha påverkat våra informanters att 

eventuellt välja/inte välja att arbeta som första linjens chef. Vi fördjupar vår 

analys i deras uttalanden för att hitta ytterligare mönster som kan ge representiva 

citat om deras verklighetsbild om det eventuella valet att arbeta som första linjens 

chef (Foucault 1993, s. 16; 2002, ss. 120-123). Vi har även en möjlighet att 

destabilisera bilden av verkligheten som förmedlas via vår analys (Bolander & 

Fejes 2015, s. 92). 

 

Våra informanter betraktar sin verklighet både på ett snarlikt och motstridigt sätt 

när vi läser deras svar. I svaren märker vi återigen att den negativa 

verklighetssfären tar en större plats än den positiva bland informanterna (Berger 

& Luckmann 1991, ss. 34-40, 173). Diskursen negativ verklighetssfär som är mer 

dominant uttrycker sig på ett mer bestämt sätt och verkar skapad i ett sammanhang 

som ger en konsensus trots spridningen över utbildningarna (Börjesson & 

Palmblad 2007, ss. 12-13; Foucault 2008, ss. 181-182; 2013, s 52). Diskursen 

negativ verklighetssfär, tänker vi, är dominant då den är tillåten och får utrymme 

inom utbildningen, till skillnad från den positiva som inte i lika stor utsträckning 

ges utrymme. Vi väljer att framställa deras svar tillsammans för att påvisa hur de 

uppfattar och producerar sin verklighet genom sitt språkbruk (Berger & 

Luckmann 1991, ss. 34-40, 173). Det är även anser vi för att underlätta för läsaren 

som kan få en bättre förståelse av framställningen. 

 

Det är flera av våra informanter som berör vår diskurs erfarenhet och kompetens 

på ett eller annat sätt. Många informanter skriver att de av olika anledningar inte 

är intresserade av att arbeta inom äldreomsorgen eller första linjens chef. Flertalet 

nämner att de inte har tillräcklig erfarenhet och att de vill veta hur verksamheten 

fungerar innan de tar på sig ett chefsansvar. Burr (2004, ss. 185-187) skriver att 

vi inte har möjlighet att konstruera världen på något sätt som vi själva väljer då vi 

är begränsade av samhällets ramar. Vi som författare kan via vår förförståelse 

reflektera kring möjligheterna att socionomstudenter genom egen erfarenhet av 

yrkesrollen, kan påverka sin förståelse och utöka den för att få en mer nyanserad 

bild av verkligheten med en eventuellt mer positiv verklighetssfär. Att det finns 

ett ansvar hos dem som är nyfikna och intresserade av yrkesrollen att förmedla 

den till universitet och sina studiekamrater för att ge möjligheten att förändra den 

dominanta verklighetssfären. Ansvaret kan inte enbart vara universitet att 

konstruera om den sociala världen som finns inom utbildningen utan vi anser att 

det är också socionomstudenternas ansvar (Burr 2004, ss. 185-187). Varje 

socionomstudent uppfattar verkligheten på sitt eget sätt och genom sina egna 
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verklighetssfärer kan de tillsammans påverka varandra när de kommunicerar 

(Berger & Luckmann 1991, ss. 34-40). På detta sätt behöver de influera varandra 

till en mer positiv verklighetssfär och få insyn bland de yrkesroller som inte får 

lika stor plats under studietiden. Många av resonemangen som vi utläser från 

empirin handlar om att de inte har erfarenhet av äldreomsorgen eller chefsrollen 

och att de inte ser sitt eget ansvar i helheten. 

 
Jag känner att jag inte har de kvaliteter och kompetenser som krävs för rollen. Jag 

känner inte att jag vill ta på mig den rollen som jag tänker innefattar ett stort ansvar 

för så många olika områden. [...] Jag känner inte att jag har den kunskap som 

behövs. Jag har varken den teoretiska eller praktiska kunskapen jag tänker krävs av 

en chef. 

 

Det handlar dels om okunskap kring området äldreomsorg, men även känslan av 

att inte ha tillräcklig kompetens för att arbeta som chef. Det informanterna 

beskriver handlar om att “arbeta med något som jag känner att jag behärskar bättre 

och som inte känns så främmande”. Det visar på att äldreomsorgen känns avlägset 

för våra informanter och att de inte känner att det är en verksamhet som de har 

fått tillräcklig inblick i under socionomutbildningens gång. Som Foucault (1990, 

s. 11; 2002, ss. 55-57) beskriver det är det värdefullt att veta vilka institutioner 

som får människor att tala på ett visst sätt, vilka diskursiva fakta som produceras 

via institutionerna och vilka utkikspunkter de som talar har. Vi tänker oss att detta 

pekar på att universiteten till viss del är representerade i vår empiri. Att de talar 

via våra informanter och det även kan ge en förklaring till innehållets negativa 

verklighetssfär, då institutionerna inte har erbjudit mer nyanserade utkikspunkter 

för socionomstudenterna. Flertalet av våra informanter uppfattar sin 

verklighetssfär på ett snarlikt sätt, men i våra svar finns det några som motstrider 

den “gemensamma” uppfattningen av yrkesrollen. 

 
“Det ger chans att vara med och påverka/förbättra livsvillkoren för den äldre 

generationen i Sverige. Känsla av att man gör något bra.” 

 
“Spännande utmaning att vara första linjens chef. Varierande jobb där man lär sig 

mycket nytt hela tiden.” 

 

Vi kan se i informanterna svar att diskursen intresse framträder då de ser första 

linjens chef som en utmaning. Detta genom att de både kan utvecklas på ett 

personligt plan men även kan påverka och förbättra villkoren för de äldre och för 

personalen i sin verksamhet. Första linjens chef framställs som spännande i 

informanternas svar för att de “lockas av att leda en arbetsgrupp” eller att de 

“tycker om ledarskap”. En av informanterna skriver att “Jag anser att jag passar 

som ledare och trivs i den rollen”. Ingen av informanterna skriver vilken sorts 

ledarskap de vill utöva eller känner behövs inom yrkesrollen. I tidigare forskning 

har vi kunnat urskilja några av de typiska ledarstilar som första linjens chefer kan 
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utöva. Bergman (2009, s. 22) och Törnquist (2004, ss. 173-174) skriver att det är 

de personliga egenskaperna som spelar en betydelsefull roll hos en första linjens 

chef. Det är som individ viktigare att vara medveten om sina personliga 

egenskaper för att lyckas som första linjens chef än att ha en specifik ledarstil att 

luta sig mot. 

 

Våra informanter beskriver genom sina resonemang fram diskursen arbetsvillkor, 

då flera påtalar att det är stort fokus på medarbetarfrågor och mycket 

administration som gör att de eventuellt väljer bort yrkesrollen i framtiden. Utöver 

fokus på medarbetare och administration är det en som ger ett tydligt motstridigt 

svar på varför hen inte kan tänka sig att arbeta som första linjens chef (Berger & 

Luckmann 1991, ss. 34-40). För att det ska vara aktuellt anser hen att NPM 

behöver avvecklas. Det finns ytterligare en av våra informanter som ger ett tydligt 

svar. Hen tycker att det vore mer intressant att arbeta inom den privata sektorn 

istället för den offentliga (se citatet nedan). Anledningarna som våra informanter 

nämner i empirin knyter vi till den historiska bakgrunden, hur äldreomsorgen har 

förändrats under det senaste århundrandet och framför allt under de senaste 

årtiondena. De senaste tre årtiondena har NPM och LOV utvecklas, och det är 

enligt oss överraskande att det är få av våra informanter som resonerat kring dessa 

faktorer i sina svar. Kan detta bero på att den sociala tillgången till diskursens 

ordning är begränsad för socionomstudenter vid utbildningarna (Foucault 1993, 

ss. 26, 31-32)? 

 
”Privata aktörer har en högre press på kvalité och effektivitet som jag tycker 

mestadels är positivt om det inte glider in på att man snålar in på verksamheten”. 

 

Privata aktörers påverkan på kommunal verksamhet är något som oroar första 

linjens chefer då det ger äldre större möjlighet att välja av utbudet av tjänster som 

finns tillgängliga (Henriksen & Rosenqvist 2002, s 32). Genom att LOV infördes 

måste första linjens chefer arbeta för att få bort de brister som finns i 

verksamheten för att det ska locka de äldre att välja omsorg hos dem istället för 

hos de privata aktörerna. Det betyder också att första linjens chefer måste se till 

att ha sammansvetsade och kompetenta medarbetare som arbetar för att kunna ge 

god omsorg av god kvalitet till de äldre (Bremer, Jonasson & Sandman 2016, ss. 

43-44).  

 

Oavsett om informanterna skulle kunna tänka sig att arbeta som eller visar på ett 

intresse för första linjens chef är det några som uttrycker tvivel och att de inte är 

tillräckligt tuffa. De tycker att de är för unga för att klara av arbetet eller att de 

tycker att de behöver erfarenhet för att klara arbetsbelastningen. Det är flera som 

anser att de inte har de personliga egenskaperna för att klara av ett krävande arbete 

som första linjens chef. Dessa uttalanden tänker vi ger uttryck för diskursen 

arbetsvillkor som vi kan knyta an till tidigare forskning där Ekholm (2012, s. 210) 
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nämner att det är en komplex yrkesroll där du behöver ha ett bra självförtroende 

och ett engagemang för att klara av de utmaningar som tillkommer i arbetet. Med 

tanke på att är en komplex yrkesroll med stort ansvar och “tung” arbetsbelastning 

är det av stor vikt som första linjens chef att finna en balansgång mellan arbetsliv 

och privatliv för att arbetet inte ska påverka hälsan (Hagerman et al. 2015, s. 696).  

 
Det är mycket ansvar. Jag är inte så bra på ekonomi och jag tror det kan vara tufft 

att agera som chef. Jag vet helt enkelt inte om jag är tillräckligt tuff för att vara en 

chef och att jag är lite rädd för allt ansvar som kommer att läggas på mig. 

 

Vi finner att socionomstudenterna har en rädsla över att arbeta som första linjens 

chef. Att de inte vågar arbeta med uppgifter som innefattar stort ansvar och att det 

är mindre kontakt med brukare. Många informanter vill inte mista 

brukarkontakten, som finns inom yrkesrollen, men som inte är lika synlig enligt 

oss. Att arbeta med budget och ekonomi är något som återupprepade gånger 

nämns bland informanternas svar. En osäkerhet över hur det går till och att de inte 

har mycket kunskap inom det. Kullberg (2013, s. 1501) skriver att första linjens 

chefer behöver ha kunskap inom ekonomi och budget för att de ska få sin personal 

insatta i ekonomiska förhållanden. Socionomstudenternas resonemang om oro 

och nervositet över budget och ekonomi överensstämmer med det Törnquist 

(2004, ss. 161-162) skriver om då hon anser att det är en brist på kunskap hos 

första linjens chefer oavsett vilken utbildningsbakgrund de har. Kan rädslan som 

vi utläser från socionomstudenternas svar grunda sig i det sammanhang som 

diskursen socionomutbildningen ger vid universiteten? Att deras gemensamma 

verklighetssfär påverkar hur de uppfattar första linjens chef (Burr 2004, ss. 185-

187)? En av våra informanter är verksam enhetschef och uttrycker att hen tror att 

det finns en rädsla att söka till yrkesrollen på grund av fördomar. 

 
[...] Sedan finns det ju även fördomar av att man inte vill jobba som enhetschef inom 

äldreomsorgen för att det är “tråkigt” att jobba med äldre och att det är hög 

arbetsbelastning och man får ta mycket skit. Därför tror jag många kan vara rädda 

för att söka jobb som första linjens chef. 

 

Rädslan som informanten nämner, som hen tror hindrar många från att tänka sig 

arbetet som första linjens chef, är någonting som vi till viss del kan se 

representeras i empirin. Det finns tankar om de försvårande omständigheterna, att 

det krävs många olika egenskaper och kunskaper för att klara av att arbeta som 

första linjens chef. Då våra informanter är studenter vid socionomutbildningen 

kan de sägas ingå i en särskild kultur, att det finns kulturella skillnader kring hur 

människor tänker och beskriver sina erfarenheter. Genom ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv, där tanken är att språket ständigt förändras, 

börjar vi undra hur stor roll erfarenhet och ett intresse/inblick i diskursen första 

linjens chef som behövs för att inte bli rädd för yrkesrollen (Burr 2004, ss. 33). 

Vi kan även se att de som berör diskursen kompetens/erfarenhet är de som har 
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tidigare erfarenhet innan de påbörjade socionomutbildningen. De skriver mer 

utförliga och fylliga svar och vi kan utläsa att det finns ett större intresse och ett 

positivt resonemang kring diskursen. Detta till skillnad från dem som inte har 

någon inblick utan istället spekulerar utifrån den kunskap de eventuellt har fått 

via utbildning, forskning eller från andra som har berättat om sina erfarenheter. 

Vi tänker att socionomstudenterna i sina svar förmedlar sina nuvarande 

resonemang utifrån den kunskap och verklighetsbild de har. Det finns möjligheter 

för dem att utveckla detta språk och att förändra sin verklighetsbild över tid. Detta 

då språket ständigt förändras. Samtidigt kan vi se hur en påverkansfaktor för en 

motstridig bild av diskursen ges via praktisk erfarenhet. Vi kan utifrån detta se att 

social tillgång till diskurserna ges utifrån praktisk erfarenhet och yrkesliv i större 

utsträckning än via utbildningarna (Foucault 1993, ss. 31-32). 

 

6.4 Hur överensstämmer eller motsäger socionomstudenternas 

diskurser med tidigare forskning? 

Ovanstående har behandlat hur diskurserna påverkar socionomstudenter att 

eventuellt välja/inte välja första linjens chef som framtida yrke efter 

examinationen. Vi har kunnat se att diskursen negativ verklighetssfär är 

dominerande, även om det finns en viss representation av en positiv 

verklighetssfär (Berger & Luckmann 1991, ss. 34-40). Våra informanter uttrycker 

att diskursen intresse för äldre eller första linjens chef är avgörande för att välja 

yrkesrollen.  Vi ser också hur diskursen socionomutbildningen inte enbart handlar 

om att universiteten har ansvar att erbjuda en mer nyanserad bild. Utan att det är 

även socionomstudenterna som behöver utveckla en praktisk och teoretisk 

kunskap om första linjens chef. Vi kan se hur diskursen kompetens/erfarenhet och 

socionomstudenternas okunskap ger en oro över brist på egen kompetens och 

erfarenhet av yrkesrollen samt äldreomsorgen. Detta utgör en diskursiv påverkan 

för att välja bort första linjens chef. Några motstridiga svar som vi har fått 

behandlar NPM eller att det finns ett intresse av arbete inom privat sektor hellre 

än offentlig sektor. Detta sammantaget med att många informanter nämner att 

ansvar över budget och ekonomi är påverkande diskursiva faktorer som 

avskräcker, ser vi som uttryck för diskursen arbetsvillkor. Socionomstudenterna 

föredrar mer brukarkontakt än vad de tror att första linjens chef innebär (Foucault 

2002, ss. 120-123). 

 

I nedanstående del beskriver vi hur vi kan se att empirin antingen har konsensus 

kring diskursen eller att det finns en diskursiv kamp i de olika resonemangen. Vi 

vill se hur dessa kan kopplas ihop med tidigare forskning och se vilka resonemang 

som får dominans i empirin (Börjesson & Palmblad 2007, ss. 12-13; Foucault 

2008, ss. 181-182; 2013, s. 52). Det vi kan se är att det är svårt att framställa hur 

socionomstudenternas diskurser angående intresse och negativ verklighetssfär 
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motsäger eller överensstämmer med tidigare forskning. Detta är för att vi anser 

att diskurserna intresse och negativ verklighetssfär ger en helhetsbild över hur 

socionomstudenterna uttalar sig kring diskursen första linjens chef.  

 

De diskurser som vi kan se överensstämmer med tidigare forskning är 

kompetens/erfarenhet och arbetsvillkor. Diskurserna kompetens/erfarenhet och 

arbetsvillkor visar på att socionomstudenterna har en medvetenhet om att det 

innebär både verksamhets- och personalansvar, men att det inte beskrivs särskilt 

utförligt. Våra informanter nämner i svaren att de anser att det är “Stor 

arbetsbörda”, “Alldeles för stora områden att ansvara över stora och många 

arbetsgrupper“ och “Mkt ansvar, får ta mkt skit både uppifrån och nerifrån.“. 

Även om de inte har svarat i detalj kring vad som ingår i verksamhet- och 

personalansvar under kompetens i tidigare forskning kan vi se att deras uttalanden 

berör det mer eller mindre (Törnquist 2004, ss. 165-182). De är medvetna om att 

det är stora ansvarsområden som ingår i yrkesrollen första linjens chef och att det 

krävs mycket från dig som individ. Informanterna berör diskursen arbetsvillkor 

genom det som Ekholm (2012, s. 203), Socialstyrelsen (2003, s. 16) och 

Wolmesjö (2008, s. 5) nämner i tidigare forskning, att första linjens chef befinner 

sig i en klämsits mellan politiker, överordnad chef, brukare och anhöriga. De 

arbetar under ett lojalitetsdilemma där de inte enbart kan vara lojala mot en av de 

tidigare nämnda utan måste vara lojala till både kommunens ledning och 

brukaren, utan att det drabbar medarbetarnas arbetsmiljö. Nedanstående citat 

bekräftar också den klämsits som första linjens chef befinner sig i.  

 
Svårigheter att påverka politisk beslutsnivå. Press uppifrån och ner som skapar en 

stressbelastande arbetsmiljö. Att förfoga över yrkesgrupper som rent materiellt har 

en låg utbildning, svag kompetensutveckling och allmänt svåra villkor kräver stora 

ledarskaper som är svåra att tillskansa sig formellt. 

 

Som informanten uttrycker sig kan vi knyta samman det med tidigare forskning 

som bekräftar att det finns en brist på utbildade medarbetare (Henriksen & 

Rosenqvist 2002, s. 32). Då första linjens chefer innehar en chefsposition på en 

lägre nivå ökar risken för sömnsvårighet, utmattningssyndrom och sjukfrånvaro 

(Dellve & Wolmesjö 2016, s. 29), vilket vi tänker är uttryck för en “press 

uppifrån” och en svårighet i att utöva ledarskap som motiverar medarbetare att 

utföra deras uppgifter. Tidigare forskning visar på hur första linjens chefer 

upplever stress i att hålla budget och verksamhetens mål och hur de skulle behöva 

stöd från ledning för att kunna uppmuntra medarbetarna (Antonsson, Korjonen 

och Rosengren 2012 ss. 738-741; Ekholm 2012, s. 211). Det citatet påvisar är att 

den press som första linjens chefer upplever kan minskas genom ett 

organisatoriskt stöd, vilket även tidigare forskning beskriver (Abdelrazek et al. 

2010, ss. 736-737). 
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Det vi hittills har analyserat har varit överensstämmande med tidigare forskning, 

medan nedanstående är antingen bristfällig eller motsägelsefull. Vi kan se hur 

diskursen socionomutbildningen både överensstämmer och motsäger tidigare 

forskning. Diskursen socionomutbildningen påtalar en eventuell kunskapslucka, 

då empirin belyser att utbildningen inte rustar socionomstudenterna inför första 

linjens chef. Vi tolkar detta som att yrkesrollen inte benämns i samma 

utsträckning som övriga professioner inom utbildningens ramar. Det finns ett fåtal 

i det empiriska materialet som beskriver en tidigare erfarenhet av yrkesrollen och 

särskilt en socionomstudent som skriver om hur socionomer inte bör arbeta som 

första linjens chefer. 

 
“[...] känns slöseri att ha socionomer i detta arbete som är enligt min uppfattning 

okvalificerat.” 

 

Vi ser detta citat som ett uttryck för en eventuellt negativ erfarenhet av tidigare 

yrkesliv eller som ett uttryck för att informanten snarare ser att andra utbildningar 

skulle kunna vara bättre lämpade för yrkesrollen. Det finns regler för de 

uttalanden som anses sanna eller falska kring en diskurs, vilket kan göra att 

diskurserna befinner sig i kamp (Foucault 2008, ss. 181-182; 2013, s. 52). Då 

informantens uttalande är det enda som uttrycker sig på ovanstående sätt kan vi 

se att det utmanar tidigare forskning. Vi ser att det tyder på en diskursiv kamp, 

som Börjesson och Palmblad (2007, ss. 12-13) nämner. I tidigare forskning 

beskriver Törnquist (2004, s. 96, 162) att det finns möjlighet att gå den direkta 

vägen genom en socionom-, personal- och beteendevetare- eller 

sjuksköterskeutbildning till yrket som första linjens chef. Genom citatet ovan 

finner vi en oro att det kan stärka att utbildningen inte är tillräcklig för 

socionomstudenterna att bli kvalificerade till diskursen första linjens chef. Det är 

flera i empirin som beskriver att socionomutbildningen är bristfällig, att de inte är 

tillräckligt utbildade för att arbeta som första linjens chef. Vi kan utöver det se att 

det är problematiskt att det finns olika utbildningar som har tillgång till samma 

yrkesroll och därmed förmedlar olika fokus i det praktiska arbetet. Det som citatet 

nämner, att det är ett slöseri som socionom att arbeta inom detta praktiska fält, 

gör att vi frågar oss vilka som är de bäst lämpade? Socionomstudenter har en bred 

kunskap om socialt arbete och kan därmed bidra med en blick som inte enbart tar 

hänsyn till det medicinska eller personalens behov utan kan se till helheten. 

Fördjupad kunskap inom SoL och grunder inom flertal andra lagar är kanske inte 

tillräckligt för att klara av att arbeta som första linjens chef. Frågan är om det bör 

finnas mer kurser kring organisation och ledning, kring budget och ekonomi, 

kring gruppsykologi och liknande på socionomutbildningen för att få känslan av 

att vara bättre förberedd för yrket. Om inte, borde det kanske inrättas en särskild 

utbildning för första linjens chefer eller specificera socionomutbildningen mer för 

yrkesrollen. 
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Tidigare forskning påvisar att det finns olika ledarstilar som första linjens chefer 

kan ta nytta av (Bergman 2009, ss. 23-24; Guthenberg 2011, ss. 40-41; Lundgren 

2015, ss. 5-6; Thelin & Wolmesjö 2014, s. 15), men att det viktigaste är att 

individen har personliga egenskaper som är passande för första linjens chef 

(Törnquist 2004, ss. 173-177). Informanterna har inte uttryckt sig kring ledarstilar 

eller ledarskap i någon större utsträckning. Till viss del berör 

socionomstudenternas diskurs arbetsvillkor de personliga egenskaper som är 

skrivet i samma avsnitt i tidigare forskning. De anser inte att de är tillräckligt tuffa 

för att klara av att arbeta som första linjens chef. Vi reflekterar ifall det skulle 

underlätta för socionomstudenterna om de under sin studietid fick lära sig om 

specifika ledarstilar för att stärka sig själva i yrkesrollen? Vi tänker att det är en 

komplex och utmanande yrkesroll att ge sig in i direkt efter avslutade studier för 

socionomstudenter. Åtminstone för dem som inte har tidigare erfarenhet av 

äldreomsorgen eller yrkesrollen. En av våra informanter uttrycker sig motstridigt 

då hen anser att det är arbetsvillkoren som gör att hen inte vill arbeta som första 

linjens chef. Hen menar på att det är för mycket krav på att både klara av att hålla 

budgeten trots åtstramning samt sköta all dokumentation som yrkesrollen medför. 

 
Krav på bättre lön, arbetsmiljö och mindre dokumentation underifrån och krav på 

budgetåtstramning och mer dokumentation uppifrån. Ett jävligt otacksamt yrke helt 

enkelt. Yrkesrollen är något för unga med ork som vill ha en rimlig lön under ett par år 

innan de återvänder till socialt arbete i någon form. (I dagsläget) Första linjens chef 

inom äldreomsorgen skulle absolut vara attraktivt om förutsättningarna såg 

annorlunda ut. 

 

Något som vi ytterligare reagerade på i citatet är att informanten skriver fram att 

“yrkesrollen är något för unga med ork”. Det kan vi koppla samman med det 

Foucault (2013, s. 52) nämner om att uttalanden som finns i diskurser anses vara 

mer sanna eller falska än andra. Här skriver informanten om att det är unga som 

har orken och inte “äldre” som klarar av yrkesrollen. Detta uttalande motstrider 

flertal av de andra informanterna svar som menar på att det krävs erfarenhet i form 

av “Viktigt att ha erfarenhet kring målgruppen innan man blir chef.”, “Det är ett 

jobb jag skulle kunna tänka när jag har mer erfarenhet av yrket som socionom, 

när jag har testat på lite olika inom yrket. “ och “Det är ett potentiellt framtida mål 

som dock kräver kunskap och erfarenhet.”. Vi anser att det inte är mer falskt det 

informanten säger om att det krävs unga för att orka med yrkesrollen. Att det är 

mer sanning bakom att som första linjens chef behöver du ha de rätta personliga 

egenskaperna för att orka det som ingår i arbetsuppgifterna. Vi anser att det är 

mer så som Bergman (2009, s. 22) samt Henriksson & Wennberg (2009, s. 39) 

skriver om att som första linjens chef behöver du ha de rätta personliga 

egenskaperna för att klara av yrkesrollen. Du bör som individ kunna planera, lösa 

problem, delegera, vara strategisk, självständig samt kunna vara empatisk och 

stödjande. Ellström (2012, s. 279) vidareutvecklar det som Bergman (2009, s. 22) 

skriver om angående att kunna delegera arbete som första linjens chef. I 
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yrkesrollen måste du kunna delegera ut ansvarsområden till dina medarbetare för 

att själv få en rimlig arbetsbelastning men även för att låta sina medarbetare 

utveckla sina förkunskaper och växa i sin yrkesroll.  
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7 Avslutande diskussion 

Vi är medvetna om att vi som författare är ansvariga för att belysa diskurserna via 

våra frågor, vilket går i linje med Foucault (1993, s. 19) som skriver att det finns 

en mängd diskurser som inte får uppmärksamhet. Vi ger dessa diskurser 

uppmärksamhet och utforskar mönster för att se hur diskurserna framställs och 

hur de representerar socionomstudenternas uppfattningar och erfarenheter av 

diskursen första linjens chef (Foucault 1993, s. 16; 2002, ss. 120-123). Samtidigt 

tänker vi oss att diskurserna har mening och sanning i det här sammanhanget 

(Börjesson & Palmblad 2007, ss. 12-13). Våra informanter är påverkade av det 

sammanhanget och därmed även diskursen. Vår förhoppning är att få möjlighet 

att destabilisera detta språkbruk för att få en uppfattning om vad som skapat deras 

verklighetsbilder (Bolander & Fejes 2015, s. 92). 

 

Det som framkommer i större omfattning i empirin är att våra informanter 

resonerar kring och betonar de negativa aspekterna av första linjens chef, genom 

diskursen negativ verklighetssfär. På något sätt har dessa aspekter nått fram till 

socionomstudenterna och påverkat dem. Det vi kan ifrågasätta är var den 

informationen har sitt ursprung. Hur kommer det sig att våra informanter i stort 

sett har snarlika resonemang, då de är utspridda vid olika universitet i Sverige? 

Det tyder på att det finns ett sammanhang som påverkar hur socionomstudenter 

resonerar kring våra formulärfrågor. Vi har i enkätformuläret gett en kort 

informationsdel över vad första linjens chef innebär och vad det betyder. Vi har 

reflekterat över om den har kunnat påverka socionomstudenternas syn på 

yrkesrollen eller inte. Vi anser dock att vår information i enkätformuläret är 

neutral och att vi genom informationen inte kan ha påverkat studenterna i någon 

negativ riktning. 

 

Hur kommer det sig att informanterna har en gemensam verklighetsbild som är 

negativ? Vi tänker att det kan vara att kulturen inte förändras då nya 

socionomstudenter som börjar utbildningen påverkas av det sammanhang som det 

akademiska fältet redan producerar. Att det genom diskursen 

socionomutbildningen och dess sammanhang blir en ond cirkel som inte kan 

brytas då socionomstudenter och universitetens utbildningar från början skapat en 

negativ verklighetsbild av äldreomsorgen via språket. Kan det bero på att 

äldreomsorgen har ett negativt rykte genom media och den uppmärksamhet som 

ges via reportage? Sett i detta ljus kan våra informanter ha blivit påverkade av den 

samhälleliga bild som utmålas via media. Dessutom kan de ha vänner, bekanta 

eller släktingar som påverkat dem i någon riktning. Vi har i studien valt att se våra 

informanter i sin studieroll och ställt frågor till dem utifrån denna tillhörighet. 

Genom det akademiska fältet kan första linjens chef framställas i ett särskilt ljus 

via föreläsningar och kurser och att studenterna i sin tur färgas av detta och 

reproducerar dessa föreställningar via språket. Socionomstudenterna uttrycker 
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personligen via sina resonemang att utbildningen inte rustar dem inför 

yrkesrollen. Det kan innebära att socionomutbildningen inte beaktar 

äldreomsorgen i lika stor utsträckning som andra verksamheter. Vi kan utläsa från 

empirin att diskursen socionomutbildningen är en påverkansfaktor som ger 

socionomstudenterna social tillgång till diskursen som kan färga språkbruket hos 

dem (Foucault 1993, ss. 31-32). 

 

Vi har dessutom kunnat se hur socionomstudenternas resonemang 

överensstämmer med tidigare forskning, när det gäller diskurserna 

kompetens/erfarenhet samt arbetsvillkor. Detta genom att socionomstudenterna 

beskriver via diskursen kompetens/erfarenhet de olika ansvarsområden, såsom 

verksamhets- och personalansvar, som även tidigare forskning tar upp. Då de 

resonerar via diskursen arbetsvillkor om den klämsits mellan politiker, chefer, 

brukare och anhöriga, som även det berörs av tidigare forskning. När det gäller 

diskursen socionomutbildningen har vi sett hur denna utgör både konsensus och 

en diskursiv kamp, som till viss del motsäger tidigare forskning. 

Socionomstudenterna resonerar även kring att utbildningen inte rustar dem inför 

diskursen första linjens chef, vilket påtalar en kunskapslucka. Samtidigt utmanar 

en informant tidigare forskning, då denne inte anser att socionomer bör arbeta 

som första linjens chef. Vi har i tidigare forskning kunnat se hur 

socionomutbildningen är en av de utbildningar som kan förbereda för yrkesrollen. 

Avslutningsvis har inte diskurserna negativ verklighetssfär och intresse kunnat 

kopplas till tidigare forskning, då dessa snarare har utgjort en helhetsbild över hur 

våra informanter har resonerat kring diskursen första linjens chef. 

 

Då våra informanter ingår i en studentroll och via utbildningen socialiseras in 

genom bland annat den forskning som finns, anser vi att det är märkbart att först 

och främst diskursen första linjens chef inte verkar vara introducerad på 

utbildningen överlag. Via socionomstudenternas resonemang och inblick som vi 

har fått genom studien har vi sett en brist på intresse för yrkesrollen men också 

brist över inblick i forskning om ämnet. Dessa två anser vi hör ihop, då ämnet inte 

verkar vara belyst på samma sätt som övriga professioner och verksamheter. Hur 

ska de då påvisa att de har kunskap om forskning som finns inom ämnet? Vi har 

i vår studie utgått från socionomstudenternas resonemang och utifrån det funnit 

diskurser som vi har jämfört med den forskning vi har lyft i studien. Med 

diskurserna som representerar hur resonemanget förs bland informanterna ser vi 

hur det inte berör den tidigare forskningen på ett heltäckande sätt. Deras diskurs 

om socionomutbildningen stärker det vi har kommit fram till att det finns en 

kunskapslucka hos socionomstudenter angående första linjens chef och hur den 

introduceras via utbildningen. Samtidigt som diskurserna arbetsvillkor och 

kompetens/erfarenhet överensstämmer delvis med tidigare forskning, att de har 

en inblick i vilket ansvar yrkesrollen innebär, samt hur komplex den är. Vi har 

även kunnat se att diskursen intresse har en stor påverkan och betydelse för om 
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socionomstudenterna eventuellt kan tänkas välja första linjens chef efter 

examination. Dock är diskursen negativ verklighetssfär så dominerande att det 

skulle behövas mer forskning kring hur intresset ska bli större hos 

socionomstudenter och introducera dem för diskursen första linjens för att ändra 

den verklighetssfär som råder.  

 

Socionomstudenterna i vår studie som vi nämner i kapitlet teori 4, ingår inte 

enbart i universitetets sammanhang. De har ytterligare roller utanför universiteten, 

bland annat sin vardagsroll. Detta anser vi kan påverka hur de resonerar och tänker 

kring diskursen första linjens chef beroende på om de har fått en inblick i 

diskursens ordning eller inte (Foucault 1993, s. 26). Burr (2004, s. 7-8) skriver att 

informanterna föds in i sammanhanget, som i vår studie är socionomutbildningen, 

och att informanterna kan påverka hur den verkligheten är. Vi tänker att vi som 

enskilda individer kanske inte kan påverka utbildningen i stort men vi har ett 

ansvar att inte bli påverkade av den förgivettagna verklighetssfär som finns. Har 

informanterna med sig en positiv verklighetssfär när de börjar på utbildningen, 

anser vi att de har ett ansvar att inte bli påverkade, utan istället försöka påverka 

den negativa verklighetssfären, även om det är svårt. 

 

Med tanke på den makt som både universitet och socionomstudenter besitter 

skulle vår studie bli annorlunda om vi utöver socialkonstruktionism och 

diskursanalys använt oss av en maktteori. Foucault (1993, ss. 31-32) anser att 

diskurserna innehåller både kunskap och makt, vilket vi har kunnat se i vår 

studie.  Med en ytterligare maktteori som fokuserat mer på maktförhållanden hade 

vi fått annorlunda begrepp och kunnat göra en mer avancerad analys utifrån det. 

Vi är medvetna om att det förmodligen skulle medfört ett ytterligare djup och gett 

mer tyngd åt vår studie. Vi kan i efterhand se att det skulle varit givande att ha ett 

maktperspektiv i vår studie och att det kan vara någonting att delge andra 

studenter som är intresserade av ämnet. Vi tänker att det finns en aspekt av makt 

utifrån den påverkan som språket har på varje socionomstudent och att vår studie 

berör denna del, även om vi har valt att inte gå djupare in i detta. 

 

Vi vill även belysa att vi inte vet om alla våra informanter som svarat är från ett 

och samma universitet, men att det finns en teoretisk möjlighet till det. Vi har 

dock följt svarsfrekvensen kontinuerligt och när vi fått besked från yrkes- och 

studievägledarna att de har skickat ut enkäten har vi sett en ökad svarsfrekvens. 

Detta tyder på att enkäten är besvarad från fler än ett universitet. Genom detta vill 

vi redovisa att vi är kritiska mot vår framställning att vi tar förgivet att alla 

universiteten som skickat ut enkätformuläret är lika representerade i vår empiri. 

Vi är medvetna om att det kan vara ett universitet som är mer representerat i 

empirin än andra, men vår förhoppning är att det är väl utspritt.  
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Vi har även funderat kring om vår studie skulle vara annorlunda presenterad om 

vi inte hade haft flera bortfall. Då det är hälften av universiteten som medverkar 

kan de övriga socionomstudenterna vid universiteten ha en annan verklighetsbild 

som ifrågasätter den verklighetsbild vi har presenterat i vår studie. Samtidigt har 

vi också medvetet valt bort att skicka ut enkätformuläret till högskolor som 

erbjuder socionomutbildningen. Detta kan också medföra en annan 

verklighetsbild. Det skulle vara intressant att göra ytterligare en studie med mer 

tid och utan samma begränsningar för att se om det skulle ge liknande 

verklighetsuppfattningar eller om det skulle generera en mer nyanserad bild. Vi 

har fått 65 personers resonemang kring våra frågeställningar och utgår från dessa 

i vår studie men vi kan fråga oss själva hur det skulle se ut om vi hade ännu större 

underlag för insamling av empiri. Detta gäller inte enbart valet av universitet utan 

också valet av insamling. Hade vi fått en annan verklighetsbild om vi valt att 

intervjua studenter vid olika universitet/högskolor eller även verksamma första 

linjens chefer? 

 

Slutligen har vi resonerat kring att tidigare forskning till stor del vilar på två 

forskare (Törnquist 2004; Wolmesjö 2005; 2008) vilket kan anses vara en 

helhetsbild av arbetet som första linjens chef i Sverige. Vi har valt att fokusera på 

hur socionomstudenter resonerar kring att eventuellt välja/inte välja att arbeta som 

första linjens chef och har därmed avgränsat vår forskningssökning efter detta. Vi 

är intresserade av hur den svenska kontexten ser ut och hur språkbruket hos 

socionomstudenterna förmedlar diskurser kring att eventuellt välja eller inte välja 

första linjens chef efter examination. Resultatet av vår studie tyder på att 

socionomutbildningar vid svenska universitet skulle kunna utveckla intresset för 

första linjens chef inom äldreomsorgen genom att exempelvis belysa området 

ytterligare. Resultatet tyder även på att erfarenhet av äldreomsorg kan påverka hur 

socionomstudenter resonerar. Det kan vara okunskap och olika påverkande 

faktorer (så som medias rapportering eller kurser inom ämnet på 

socionomutbildningen) som skapar en rädsla för yrkesrollen hos 

socionomstudenter.  

 

7.1 Slutsatser 

Syftet med vår studie har varit att få tillgång till socionomstudenters resonemang 

kring diskursen första linjens chef, hur diskursen påverkar dem att antingen välja 

eller inte välja första linjens chef efter examinationen samt hur dessa 

överensstämmer eller motsäger tidigare forskning. Nedan presenterar vi de 

slutsatser vi har dragit utifrån vår bearbetning av resultat och analys. I vår studie 

vill vi få en uppfattning över hur våra informanter beskriver sin verklighet kring 

första linjens chef (Burr 2004, s. 6) och hur deras språk påverkas av att de har 

“fötts” in i ett akademiskt fält och befinner sig i det sammanhanget när de svarar 
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på enkätfrågorna (Burr 2004, s. 7-8, 33). I socionomstudenternas resonemang har 

vi kunnat se att diskurser som påverkar deras beslut att antingen välja eller inte 

välja första linjens chef är negativ verklighetssfär, socionomutbildningen, 

intresse, arbetsvillkor och kompetens/erfarenhet. 

 

Det råder en konsensus över hur diskursen negativ verklighetssfär dominerar i 

resultatet, trots att våra informanter är utspridda vid universiteten i Sverige 

(Börjesson & Palmblad 2007, ss. 12-13). Vår ambition är att öppna upp för andra 

sätt att förstå diskursen första linjens chef och att det finns möjligheter att genom 

språket socialiseras in i en annan kultur och verklighetssfär (Berger & Luckmann 

1991, ss. 34-40; Burr 2004, ss. 7-8). Vi vill genom diskursanalys upptäcka och 

eventuellt ifrågasätta det förgivettagna. Genom att destabilisera 

verklighetssfärerna och utsätta dem för kritik kan vi kanske öppna upp för 

förändring av den vedertagna synen (Bolander & Fejes 2015, s. 92). 

 

Vi har genom analysen sett att den dominerande diskursen negativ verklighetssfär 

är vedertagen hos socionomstudenternas svar och funderar på om de har blivit 

påverkade av hur universiteten beskriver diskursen första linjens chef (Foucault 

1993, ss. 31-32). Hur ska socionomstudenterna få en positiv insyn i diskursen om 

universiteten inte belyser den neutralt samt vilket ansvar har den enskilde 

studenten? Vi har kunnat se hur diskursen socionomutbildningen även den är 

dominerande i socionomstudenternas resonemang då de anser att utbildningen 

inte förbereder dem för diskursen första linjens chef. Språkbruket är någonting 

som ständigt förändras och språket kan få ny betydelse över tid. Genom språket 

kan universiteten förändra den verklighetsbild som råder bland 

socionomstudenter för att kunna väcka intresset för äldreomsorgen men specifikt 

för första linjens chef (Burr 2004, s. 33).  

 

I vårt resultat och vår analys finner vi en övergripande brist på intresse om 

äldreomsorgen och första linjens chef, samt att diskursen intresse är någonting 

som informanterna beskriver som avgörande för att eventuellt välja första linjens 

chef efter examination. För att väcka intresse föreslår vi att ämnet måste lyftas 

upp och bli mer synligt inom det akademiska fältet. Vems ansvar är det att belysa 

första linjens chef inom äldreomsorgen? Är det universiteten eller studenten själv? 

Behöver universiteten förbättra utbildningen för att täcka upp den rådande 

kunskapsluckan som finns hos socionomstudenterna inom området eller behöver 

utbildningen bli mer specificerad mot äldreomsorgen och första linjens chef? Vi 

kan utifrån socionomstudenternas svar se att det krävs erfarenhet, utöver 

utbildning, för att få tillgång till diskursens ordning. Detta har vi sett som en 

diskursiv påverkan genom diskursen kompetens/erfarenhet. Det finns också 

behov av ett intresse hos socionomstudenterna, för att de ska känna sig manade 

att försöka ta sig in i diskursen, att försöka överbrygga de gränser som annars 
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tenderar att utestänga socionomstudenter från första linjens chef, då de har för 

liten insyn i och kunskap om vad det innebär (Foucault 1993, s. 26).  

 

Våra informanter resonerar genom diskursen arbetsvillkor hur de tänker sig att 

yrkesrollen första linjens chef är ett stressigt och ansvarsfullt yrke. Studiens 

resultat bekräftar behovet av ytterligare kunskap och introduktion för att 

socionomstudenter eventuellt ska välja första linjens chef som ett framtida yrke. 

Frågan vi ställer oss är vems ansvar det är att ge socionomstudenterna den 

kunskapen och introduktionen?  

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Utifrån vår studie och vad vi har skrivit föregående i våra diskussioner skulle det 

vara intressant att få tillgång till mer forskning om hur komplex yrkesrollen är 

såsom Ekholm (2012, s. 203) beskriver. Med den inblick vi har genom vår 

förförståelse, tidigare forskning och via vår empiri ser vi hur yrkesrollen står inför 

utmaningar. Yrkesrollen första linjens chef behöver ses över och förändras för att 

klara av de kommande demografiska ändringarna, att nya generationer av äldre 

kommer ställa högre krav på kvalitet och att det fortfarande förväntas 

pensionsavgångar inom yrkesrollen. 

 

Vi har inspirerats av Tham & Lynch (2014) som skriver om 

socionomstudenternas övergång till yrkesrollen som socialsekreterare. Att det 

vore mer önskvärt med ett år i det praktiska fältet med stöd och hjälp från en 

handledare för att förstå, hantera och bli självständig i sitt arbete som 

socialarbetare. Denna studie har gjort att vi anser att det borde finnas någon slags 

forskning om övergången mellan studier och yrkesrollen första linjens chef. 

Skulle det underlätta för socionomstudenter om det finns en introduktion till 

yrkesrollen genom ett trainee-program eller liknande för att underlätta mellan 

utbildning och arbetsliv? 
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7.3 Studiens kunskapsbidrag 

Studien kan ge ett kunskapsbidrag genom att bidra med ett empiriskt material om 

vad för anledningar socionomstudenter har att eventuellt välja/inte välja första 

linjens chef som yrke efter examinationen. Genom att få en inblick i hur 

socionomstudenterna resonerar kring första linjens chef kan studien bidra med 

varför yrkesrollen inte är ett givet val för dem efter examinationen. Studiens 

kunskap kan ligga till grund för hur en eventuell kommande satsning kan 

genomföras för att rekrytera socionomstudenter till första linjens chef. 

 

Studien kan även ge praktiska implikationer över hur socionomutbildningen 

behöver förändras i framtiden om studenterna ska få upp ett intresse att vilja arbeta 

som första linjens chef. Flera av våra informanter uttrycker att utbildningen inte 

förbereder dem för yrkesrollen och att det behöver finnas en mer positiv influens 

bland socionomstudenterna överlag på utbildningen. Bland annat kan vi tänka oss 

att utbildningen skulle behöva bjuda in verksamma första linjens chefer som kan 

berätta vad deras arbetsuppgifter är. Vi kan även se att det skulle behövas 

fördjupningskurser som riktar in sig mer på äldreomsorgen och första linjens chef 

samt låta området få en större plats på utbildningen överlag. 
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9 Bilaga 1 

Information 
Socionomer har en bred arbetsmarknad inom många olika verksamheter att tillgå 

efter examen. En av verksamheter är äldreomsorgen och yrkesrollen första linjens 

chef, som även i många kommuner kan benämnas som enhetschef. Yrkesrollen 

innebär bland annat ett personal-, budget-, brukar- och arbetsmiljöansvar. 

 

Vi är intresserade av hur du som student på sista året inom socionomutbildningen 

resonerar kring din framtida möjlighet att arbeta som första linjens chef. Då 

arbetsmarknaden är bred är vi intresserade av anledningar till att du eventuellt 

kommer välja/inte välja yrkesrollen som första linjens chef. Genom att svara på 

tre frågor kan du ge oss underlag för vårt självständiga arbete. 

 

Genom att svara på enkätformuläret ger du ditt samtycke till att vi använder oss 

av dina svar i vårt kommande självständiga arbete. Din medverkan kommer att 

vara helt och hållet anonym och svaren du lämnar kommer enbart att användas i 

syfte till vårt självständiga arbete. 

 

Vi förväntar oss era svar senast måndagen den 25:e april. 

 

Vi vore mycket tacksamma för så utförliga svar som möjligt. 

Frida Siljebäck och Satu Sved 

 

Kontaktuppgifter: 
Frida Siljebäck 

frisi692@student.liu.se 

 

Satu Sved 

satro172@student.liu.se 

 

Enkätfrågor; 

1. Hur resonerar du kring yrkesrollen som första linjens chef inom 

äldreomsorgen? 

 

2. Vilka anledningar finns det att du eventuellt kommer att välja yrkesrollen 

som första linjens chef inom äldreomsorgen? 

 

3. Vilka anledningar finns det att du eventuellt väljer bort yrkesrollen som 

första linjens chef inom äldreomsorgen? 

  

mailto:frisi692@student.liu.se
mailto:satro172@student.liu.se
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10 Bilaga 2 

Hej! 

 

Vi är två socionomstudenter som läser termin sex på Linköpings universitet och 

skriver vårt självständiga arbete. I vårt självständiga arbete är vi intresserade av 

hur studenter på sista året (termin sex eller sju) inom socionomutbildningen 

resonerar kring deras framtida möjlighet att arbeta som första linjens chef. Då 

arbetsmarknaden är bred är vi intresserade av anledningar till att de eventuellt 

kommer välja/inte välja yrkesrollen som första linjens chef. 

 

Vi skulle behöva er hjälp att sprida vår enkät till studenter som studerar på termin 

sex och sju vid ert universitet. Ni behöver inte tänka på mer än att dela ut länken 

till enkäten, då det är ett formulär som fylls i online. 

 

Enkätlänken 

https://docs.google.com/forms/d/1N3BaM8W2cIOVG8I_z8I2BK26JYpJmo

Rf3Fo56Fq3HH8/viewform 
 

Vi vore oerhört tacksamma om du kunde hjälpa oss att sprida vår enkät till 

studenterna vid ert universitet. Skriv gärna ett bekräftelsemail till oss då vi önskar 

få veta om ni väljer att skicka ut enkäten eller inte. 

 

Med vänlig hälsning 

Frida Siljebäck och Satu Sved 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter: 
Frida Siljebäck 

frisi692@student.liu.se 

 

 

Satu Sved 

satro172@student.liu.se 
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