
 

  

Helsingfors universitet  

Statsvetenskapliga fakulteten 

Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper  

Magisteravhandling 

 

”Viljan att kunna påverka och känslan av att det genom detta 

arbete kan lyckas” 

 

- En kvalitativ studie om ledarskap inom den tredje sektorns 

barnskyddsorganisationer 

 

Pia-Lisa Sundell 

 

Handledare: Christian Kroll 

 

 
      

 



 

Innehåll 
1 Inledning ........................................................................................................................................................ 1 

1.2 Syfte ........................................................................................................................................................ 3 

1.3 Avhandlingens avgränsningar och struktur ....................................................................................... 4 

2 Social- och hälsovårdsorganisationernas förändrade roll och position i välfärdssamhället ................. 5 

2.1 Utmaningar i dagens förändrade välfärdslandskap ........................................................................... 5 

2.2 Social- och hälsovårdsorganisationer i välfärdssamhället ................................................................. 7 

3 Teoretisk bakgrund ...................................................................................................................................... 9 

3.1 Definitioner på ledarskap ................................................................................................................... 10 

3.1.1 Personliga egenskaper .................................................................................................................. 12 

3.1.2 Olika ledarskapsroller .................................................................................................................. 13 

4 Ledarskapet i social- och hälsovårdsorganisationer under förändring – tidigare forskning och 

framtidsutsikter ............................................................................................................................................. 15 

5 Avhandlingens frågeställningar ................................................................................................................ 19 

6 Forskningsdesign ........................................................................................................................................ 20 

6.1 Materialinsamling genom fokusgruppintervju ................................................................................. 22 

6.2 Avhandlingens empiriska material .................................................................................................... 23 

6.2.1 Fokusgruppens sammansättning ................................................................................................. 24 

6.2.2 Genomförandet av fokusgruppintervjun ................................................................................... 25 

6.2 Analysmetod ......................................................................................................................................... 27 

6.3.1 Processen vid kvalitativ innehållsanalys ..................................................................................... 27 

6.4 Tolkning och slutsatser ....................................................................................................................... 30 

6.5 Etiska reflektioner ............................................................................................................................... 31 

7 Resultat ........................................................................................................................................................ 33 

7.1 Ledaregenskaper och kunskaper ....................................................................................................... 33 

7.1.1 Formell behörighet, substanskunnande och ledarskapsutbildning ......................................... 33 

7.2 Deltagarnas subjektiva uppfattningar om vad som stöder dem i ledarskapsuppdraget .............. 37 

7.2.1 Styrelsens och ordförandes roll och betydelse ........................................................................... 37 

7.2.2 Nätverk och referensstöd är viktigt ............................................................................................ 39 

7.2.4 Ledarskapets drivkraft - Missionen bär trots allt ..................................................................... 43 

7.3 Skillnaden mellan ledarskap inom tredje sektorn och andra kontexter ........................................ 45 

7.4 Ledarskapet ur ett framtidsperspektiv - Utmaningar och styrkor ................................................. 50 

7.4.1 Ekonomiska utmaningar och organisationernas framtida roll ................................................ 50 

7.4.2. Rekrytering och personalbrist ur ett ledarperspektiv.................................................................. 53 

7.4.3. Påverkningsmöjligheter och värdefrågor .................................................................................. 57 

7.4.3 Konkurrens och fusioner ............................................................................................................. 60 

8 Diskussion .................................................................................................................................................... 62 

8.1 Centrala resultat .................................................................................................................................. 63 

8.2 Förslag på fortsatt forskning .............................................................................................................. 66 

Källor .............................................................................................................................................................. 68 

Bilagor ............................................................................................................................................................ 72 

 



Sammandrag 

Fakultet: Statsvetenskapliga fakulteten 

Utbildningsprogram: Magisterprogrammet i samhällsvetenskaper   

Studieinriktning: Socialt arbete 

Författare: Pia-Lisa Sundell  

Arbetets titel: ”Viljan att kunna påverka och känslan av att det genom detta arbete kan 

lyckas” - En kvalitativ studie om ledarskap inom den tredje sektorns 

barnskyddsorganisationer  

Arbetets art: Magisteravhandling 

Månad och år: Maj 2021 

Sidantal: 67 

Nyckelord: Tredje sektorn, ledarskap, barnskyddsorganisation 

Förvaringsställe: Barnavårdsföreningen i Finland r.f., server 

Övriga uppgifter: 

Sammandrag:  

En organisations framgång påverkas alltid av ledarskapet, av de beslut som fattas 

inom organisationen och av chefers personliga värdegrund och tankevärld. Både 

operativa mindre beslut som allmänna stora linjedragningar, påverkar 

organisationens slutresultat. En chef har med andra ord ett stort ansvar för 

organisationen.  

 

Magisteravhandlingen fokuserar på ledarskap inom den tredje sektorns 

barnskyddsorganisationer. Genom att rikta fokus på ledarskap inom den tredje 

sektorns barnskyddsorganisationer har strävan varit att bidra med sådan kunskap 

som behövs för att kunna stöda ledarskap inom social- och hälsovårdens 

organisationer, specifikt inom barnskyddsorganisationer. Vilka egenskaper är viktiga 

för en bra ledare inom en barnskyddsorganisation? Vilka faktorer stöder ledarskapet? 

Vad skiljer detta ledarskap från ledarskapet i andra kontexter? 

 

Genom empirisk analys närmas frågan om det är möjligt att beskriva ledarskap inom 

social- och hälsovården, och då ännu specifikt inom den tredje sektorns 

barnskyddsorganisationer, genom att relatera till den allmänna litteraturen om 

ledarskap.  

 



Materialinsamlingen är utförd genom en semistrukturerad fokusgruppintervju. 

Avhandlingens syfte och forskningsfrågor har besvarats genom tillämpning av 

kvalitativ innehållsanalys. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av 

abduktiv innehållsanalys.  

 

Avhandlingens övergripande slutsatser visar att barnskyddsorganisationernas 

ledarskap kännetecknas av att ledarskapserfarenhet och kännedom om 

organisationsfältet framstår som viktigare och uppskattas i större utsträckning än 

substanskunnande inom området eller formell utbildning. Stödet för ledarskap består 

av välfungerande samarbete med styrelser, styrelseordförande, ledningsgrupper och 

formella och informella nätverk. Vidare visar undersökningen också att det samtidigt 

som framtiden för organisationen uppfattas som osäker och det är svårt att balansera 

i ett välfärdslandskap präglat av krav på ekonomisk effektivitet, den ekonomiska 

resursering är osäker och samhällets värderingar hårdnar, är alla informanter eniga 

om att själva grunduppgiften och uppdraget med att hjälpa barn motiverar mest och 

ger arbetsglädje. Att ”missionen bär” trots allt karaktäristiskt för arbetet inom den 

tredje sektorn.  
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1 Inledning 
 

Tidigare forskning hävdar att människan har ett behov av att bli ledd. Att människan 

har ett inre behov av att känna trygghet och få stöd av någon annan person. Genom 

världshistorien har människor valt att följa starka ledare. Många människor önskar att 

en ledare ska ansvara för såväl enskilda individer som för organisationer som en helhet. 

(Viitala 2005, 296.)     

 

Det har dock funnits perioder då det varit vanligt att ledarskap uppfattats som något 

direkt negativt. Till exempel i Sverige under 1970-talet kunde ledarskap tolkas rentav 

som odemokratiskt, eller som ett sätt att sätta sig själv över annan person. Nygren et al 

(2015) påpekar i ”Ledarskap i idéburna organisationer” att man inte stärker demokratin 

inom organisationen genom att nedvärdera ledarskap. Däremot kan negligering av 

ledarskap och avsaknad av ett aktivt ledarskap leda till ett maktledarskap eller så kallat 

tyst ledarskap, som man i de flesta situationer vill undvika. (Nygren, Mellberg, och 

Kågerman 2015, 27-28.)  

 

Det finns dock inga helt allmängiltiga ledarskapsmodeller. Järvinen (2003) påpekar att 

varje chef och ledare måste bilda sig en uppfattning om den egna rollen och den egna 

uppgiften i förhållande till arbetsgemenskapen. En chef måste kunna definiera hur stor 

del av arbetstiden ska gå till själva ledarskapsuppdraget och hur stor del ska det övriga 

arbetet få ta tid. Med övrigt arbete avses här operativt och verkställande arbete och 

olika slag av expertuppdrag. Järvinen hävdar att alltför ofta blir ledarskapsuppgiften 

negligerad vilket i sin tur kan orsaka konflikter i arbetsgemenskapen. (Järvinen 2003, 

13.)  

 

Ledarskapet kan även se olika ut i olika typer av organisationer. Nygren et al (2015) 

uttrycker ledarskapet inom en icke-vinstinbringande organisation med engelskans 

uttryck; ”The mission comes first” (missionen kommer först). Med det menas att det är 

organisationens grundläggande idé, dvs. dess ändamål, som ger organisationen dess 

mening, skapar dess engagemang och riktning. I en idéburen organisation är det just 

idén som är i fokus i all verksamhet. Ifall en idéburen organisation inte förmår främja 

och arbeta för sin idé och/eller målgrupp, är grunden för arbetet helt enkelt meningslöst. 
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Idédiskussion är därför något som dylika organisationer konstant bör hålla levande. 

(Nygren, Mellberg och Kågerman 2015, 42.)   

 

Bakgrunden till mitt personliga intresse för just ledarskap i idéburna organisationer är 

min position som verksamhetsledare för en barnskyddsorganisation inom den så 

kallade tredje sektorn. Som verksamhetsledare är en naturlig del av mitt arbete ett starkt 

intresse för ledarskap och dess vidareutveckling. Strategiskt ledarskap är samtidigt 

både inspirerande och utmanande. Det hör till mitt arbete att både utvecklas och leda 

utveckling. Det finns olika sätt att se på ledarskap både teoretiskt och praktiskt. Jag 

känner oro för ledarskapet och dess kvalitet inom sektorn för social- och hälsovård. Jag 

möter ofta i mitt arbete ett svagt och bristfälligt ledarskap. I flera fall beror svagt 

ledarskap på chefens/teamledarens okunskap om just ledarskap och oerfarenhet i att 

leda sig själv och andra. Det händer alltför ofta att medarbetare med stark 

substanskunskap lyfts upp till ledarpositioner men erbjuds inte tillräckliga verktyg för 

själva ledaruppgiften. I värsta fall går en organisation miste om en stark medarbetare 

och får en svag ledare.  Seeck (2015) lyfter fram i ”Johtamisopit Suomessa” att arbetet 

som chef är både tidskrävande och utmanande. Hon säger att ett gott ledarskap 

förutsätter av en chef både kunskap, mod och bra handlingssätt.  

 

Den tredje sektorn, eller organisationsvärlden, har en heterogen profil. 

Medborgarorganisationer och föreningar som erbjuder service och verksamhet inom 

social- och hälsovården är sinsemellan olika. Inom tredje sektorn opererar 

frivilligorganisationer, serviceproducerande organisationer och organisationer med 

blandning av båda. Många arbetar med samhällspåverkan och verksamhet med 

referensstöd som den bärande tanken.  Status som allmännyttig aktör är den avgörande 

gemensamma nämnaren för medborgarorganisationer i Finland.  År 2010 stod tredje 

sektorns organisationer för 35 % av produktionen för arbetet inom socialvården. 

Nämnvärt är att vissa servicefunktioner och verksamhetsformer är mer eller mindre 

helt och hållet på tredje sektorns ansvar, sådan är verksamhet är till exempel 

mödrahemsvården. (Särkelä et al 2014, 85.) Trots att tredje sektorns social- och 

hälsovårdsorganisationer utgör centrala aktörer inom välfärdssamhället, finns det 

relativt lite forskning om ledarskapet inom denna typ av organisationer. 
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1.2 Syfte 

 

Syfte med denna studie är att studera ledarskap med speciellt fokus på 

barnskyddsorganisationer. I studien försöker jag analysera och klargöra vilka 

egenskaper och förutsättningar som behövs för ledarskapet, samt om det avviker från 

ledarskapet i andra kontexter.  

 

Studien är sammankopplad med den pågående samhällsdebatten huruvida affärslivets 

intjäningslogik och den ekonomiska retoriken kan överföras och tillämpas på arbetet 

med att hjälpa människor. Särkelä (2016) analyserar hur politisk beslutsföring och 

politiska val påverkat tredje sektorns organisationers möjligheter att producera service. 

Nyyssölä (2009) reflekterar över allmännyttiga föreningars beredskap att skapa 

ekonomiskt sätt hållbara strukturer för själva verksamheten.  Nykänen et al (2016) 

betonar mänskliga rättigheter i politik och beslutsfattande som ett led i socialt och 

ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.  Flera forskare har framfört att organisationer 

inom social- och hälsovården bör förbättra sin ekonomiska lönsamhet och effektivitet. 

Dock kan konstateras att flera experter lyft fram att service och tjänster riktade till 

människor, inte går att jämföras med eller dras direkta paralleller till försäljning av 

saker. Personligen hävdar jag att det krävs förståelse för själva hjälpandet för att 

socialsektorn ska kunna ledas på bästa sätt.  

 

Enligt vissa forskare, såsom Nyyssölä 2009, kan det alltså finnas ett inbyggt 

spänningsförhållande då tredje sektorn organisationer å ena sidan skall fungera som 

effektiva serviceproducenter och å andra sidan inte göra vinst på att hjälpa människor, 

utan i stället sträva efter att främja deltagande och social sammanhållning. Det är denna 

kontext som utgör bakgrunden för min avhandling och mitt intresse för att studera just 

ledarskap inom tredje sektorns organisationer, närmare bestämt inom tredje sektorns 

barnskyddsorganisationer. Målsättningen med min studie är även att resultaten ska 

kunna tillämpas i utvecklandet av ledarskapet inom social- och hälsoorganisationer och 

att förslag på vidare forskning ska kunna identifieras.  
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1.3 Avhandlingens avgränsningar och struktur  

 

I denna avhandling kommer jag att använda termen ”social- och hälsoorganisationer” 

då jag avser aktörer inom den tredje sektorn. Jag är väl medveten om social- och 

hälsoorganisationer innefattar en bred och heterogen skala av föreningar och 

verksamhetsformer. Jag kommer i denna avhandling att förenkla och benämna 

allmännyttiga föreningar, trots deras olikheter och mångfald, med begreppet social- 

och hälsoorganisationer. 

 

Jag kommer att fokusera själva undersökningen på chefer för 

barnskyddsorganisationer. Det empiriska materialet baserar sig på fokusgruppintervju 

med verksamhetsledare för barnskyddsorganisationer inom den tredje sektorn i 

Finland. Det går med andra ord inte att dra direkta paralleller till ledarskap bland alla 

organisationer inom tredje sektorn i Finland. Det är ledarskap, dess betydelse och 

utmaningar inom just barnskyddorganisationer som belyses och diskuteras. Samtidigt 

kan det inte uteslutas att avhandlingen kan ha relevans även för ledarskap inom tredje 

sektorn organisationer mera generellt eftersom en del utmaningar är gemensamma för 

organisationer inom tredje sektorn oberoende av det specifika verksamhetsfältet. 

 

De flesta tredje sektorn-organisationer har som uppgift att bedriva påverkansarbete. I 

denna magisteravhandling kommer jag därför att använda begreppen ”påverkan” och 

”påverkansarbete”. Med påverkan avser jag arbetets effekt eller inverkan på klienten 

(finska ”vaikuttavuus”). Med begreppet påverkansarbete avser jag samhällelig 

påverkan med avsikt att förändra politiska beslutsfattandet och samhällsklimatet. Båda 

begreppen är centrala för medborgarorganisationer och föreningars arbete i Finland och 

därmed även för det arbete som chefer inom dessa skall utföra.  

 

Det följande kapitlet fokuserar på den verksamhetsomgivning som tredje sektorns 

social- och hälsovårdsorganisationer befinner sig i. Sedan behandlas i kapitel tre och 

fyra teoretiska referensramar för ledarskap och tidigare forskning. I det femte och sjätte 

kapitlet framkommer forskningsdesign, valet av metod för undersökningen, 

beskrivning av val för datainsamlingsmetod och analysmetod. I det sjunde kapitlet 

presenteras undersökningens centralaste resultat. Resultatdiskussionen och förslag på 

fortsatt framkommer i det åttonde kapitlet.  
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2 Social- och hälsovårdsorganisationernas förändrade roll och position i 

välfärdssamhället 
 

Avsikten med detta kapitel är att ge en kort inramning av den ’omvärldssituation’ som 

omger arbetet för dagens ledare i social- och hälsovårdsorganisationer inom den 

finländska tredje sektorn. Först behandlas några trender gällande välfärdssamhället 

mera allmänt, sedan social och hälsovårdsorganisationernas ställning i 

välfärdssamhället historiskt och idag.  

 

 

2.1 Utmaningar i dagens förändrade välfärdslandskap  

 

Trots att slumpen, politisk inflytelse och historisk utveckling påverkat utformningen av 

dagens välfärdssamhälle, växte välfärdssamhället inte fram oplanerat. 

Välfärdssamhällets utformning har främst påverkats av projektbetonat målmedvetet 

arbete, med målsättning att ”arrangera” samhällsordningen enligt ett bestämt mönster. 

Under de senaste åren har samhällsdebatten allt oftare kretsat kring antagandet om att 

ekonomiska faktorer främst formar samhällsutvecklingen och människornas framtid. 

Detta kan anses stämma till den grad att det krävs resurser för att samhälleliga 

utvecklingsmål kan uppnås. Det mest avgörande är dock hur man svarar på frågan ”vad 

har vi råd med”. Dessa beslut baserar sig alltid på medvetna val. (Särkelä et al 2014, 

72-74.)  

 

Den nordiska välfärdsmodellen har traditionellt karaktäriserats av strävan efter full 

sysselsättning, universell service, jämställdhet mellan könen samt den offentliga 

maktens centrala roll då det gäller människors välfärd. Hiilamo (2014) anser just detta 

vara den största innovationen i kampen mot fattigdom. Hiilamos argument har dock 

inte godtagits inom alla finanspolitiska och marknadsekonomiska diskurser. (Särkelä 

et al 2014, 89.)  

 

Inom den marknadsekonomiska retoriken och samhällsdebatten betraktas 

välfärdstjänsterna ofta ur ett effektivitets- och produktionsperspektiv. Bedömningar 

huruvida grund- och mänskliga rättigheter garanteras görs ofta långt efter att de 

ekonomiska ramarna fastställts.  Den finanspolitiska diskursen beaktar inte hurdana de 

dimensioner de ekonomiska realiteterna har på grund- och mänskliga rättigheter. 
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(Nykänen, Kalliomaa-Puha och Mattila 2016, 92.) Vetenskaplig socialpolitik har fått 

ge vika för marknadsekonomiskt tänkande. Hiilamo (2014) uttrycker direkt kritik mot 

denna utveckling. Han uttrycker att den ekonomiska depressionen från 1990-talet så att 

säga ”blev rådande”. Han beskriver transformationen som att ekonomin har övertagit 

socialpolitikens position som expert för vård och omsorg. (Särkelä et al 2014, 101.)  

 

Välfärdsekonomi (welfare economics) ska tolkas som ett bredare begrepp än den 

traditionella marknadsekonomin. Inom välfärdsekonomin studeras välfärdstjänster och 

ekonomiska transaktioner i samband med dem. (Särkelä et al 2014, 158.) Begreppet är 

relevant för att kunna placera in den tredje sektorns verksamhet i en ekonomisk kontext. 

 

Nykänen et al (2016) hävdar att politik och beslutsfattande som beaktar mänskliga 

rättigheter kan ha positiva effekter ur ett ekonomiskt perspektiv. Att bygga upp ett 

samhälle som respekterar mänskliga rättigheter är både socialt och ekonomiskt hållbart. 

(Nykänen, Kalliomaa-Puha och Mattila 2016, 92.) Hur mycket lönar det sig för ett 

samhälle att investera i välfärdstjänster? I slutändan handlar det om politiska beslut och 

politikers personliga uppfattningar om välfärdstjänsters väsentlighet. Enligt Särkelä et 

al. (2014) är det dock eftersträvansvärt att de samhälleliga investeringarna och 

skattemedel används på bästa sätt för att öka på befolkningens välmående. Likaså kan 

det anses vara eftersträvansvärt att beslut baseras på uppsatta och mätbara mål för hur 

välfärden och välmående ökat bland befolkningen. Det som däremot inte är önskvärt 

enligt författarna, är att beslut fattas utgående från samhällelig maktfördelning, 

intresseorganisationers lobbningsarbete, högljudda människogrupper eller 

mediaupptåg. För att välfärdssamhället ska kunna försvaras måste det gå att visa och 

bevisa dess påverkan på befolkningen. Välfärdstjänster byggs inte upp för att samhället 

genom dem ska spara pengar, utan deras målsättning är att förbättra befolkningens 

välmående. Genom ett ökat välmående kan konkurrenskraften i landet öka och därmed 

även nationens ekonomiska tillväxt. (Särkelä et al 2014, 159.)  

 

Då ekonomiska och sociala rättigheter inte beaktas i beslutsföring påverkas speciellt 

barn i en negativ riktning. Nykänen et al. (2016) anser det vara problematiskt att 

finanspolitisk retorik ser ut att ha företräde i beslut som berör samhällsutvecklingen. 

(Nykänen, Kalliomaa-Puha och Mattila 2016, 95.). Detta är frågor som även påverkar 

den tredje sektorns social- och hälsovårdsorganisationer på flera olika sätt; som 
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följande avsnitt visar, har deras roll alltid samspelat med prioriteringarna i samhällets 

social- och hälsovårdspolitik.   

 

 

2.2 Social- och hälsovårdsorganisationer i välfärdssamhället 

 

Social- och hälsoorganisationer har en relativ lång historia i vårt land. De äldsta 

organisationerna är grundade på 1800-talet. (Lind 2020, 26.) En filantropisk våg 

sköljde över världen under slutet av 1800-talet. I snabbt växande storstäder, i både 

Europa och Amerika grundades välgörenhetsorganisationer. Under slutet av 1800-talet 

och början av 1900-talet verkade flera välgörenhetsorganisationer i Helsingfors. 

Föreningarna axlade ansvaret för de sociala problem som staten och staden inte kunnat 

lösa. Välgörenheten, eller filantropin, hade blivit botemedel för den sociala misären. 

(Roselius 2018, 31-32.)  

 

Speciellt arbetarkvarterens vanvårdade barn, missbrukare och skyddslösa människor 

blev föremål för hjälpandet. Myndigheterna var väl medvetna om samhällets sociala 

problem, men åtgärderna var ytterst begränsade. (Roselius 2018, 28.) Inspirerat av 

Keys (1900) verk ”Barnets århundrade” kallades 1900-talet för just barnets århundrade. 

Begreppet använde Key för att vuxna i samhället äntligen skulle se värdet av 

barndomen. I verket behandlas barns livsmiljöer, barnarbetskraft, kvinnors position och 

rättigheter samt behovet av socialpolitiska reformer och lagstiftning. (Bardy 2013, 55.) 

Redan på 1800-talet diskuterades fattigdom i Finland. Däremot var både diskussionen 

och åtgärderna bundna av det dåtida samhällets lagbundenheter och hierarkier. I detta 

läge då avsaknaden av offentliga åtgärder var uppenbar skapades privata 

välgörenhetsorganisationer. Målsättningen med dessa tidiga hjälpinsatser var inte att 

lösa strukturella problem kring fattigdom, utan försök att lindra mänskligt lidande. 

(Roselius 2018, 30-31.)   

 

Föreningarna hade även en central roll som en plattform för kvinnlig samhällelig 

mobilisering. Dessa välgörenhetsföreningar möjliggjorde även intrång i den 

ekonomiska sfären. Organisationerna växte i snabb takt till omfattning av större 

företag. Organisationerna leddes av kvinnor med stort ekonomiskt ansvar. 
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Föreningarna var centrala aktörer i lokalsamhället och projekten var omfattande och 

betydelsefulla. (Roselius 2018, 34.)  

 

I de nordiska länderna som i Finland var det och är det typiskt för föreningar att ha en 

positiv och stark tillit till staten. Detta har även beskrivits som det så kallade 

symbiotiska förhållandet mellan social- och hälsoorganisationer och välfärdssamhället. 

Välfärdsstaten och den sociala och politiska ”representationen” har haft en 

kompletterande och stärkande relation.  Varken i de övriga nordiska länderna eller i 

Finland har social- och hälsoorganisationerna vuxit fram som en kritik eller ett 

motstånd mot staten. I Finland har dessa organisationer varit med och byggt upp 

välfärdsstaten och dess välfärdstjänster som en aktiv part och i en aktiv dialog. Social- 

och hälsoorganisationerna har varit representerade både i politisk beslutsföring och 

därmed påverkat utvecklingen och utformningen av den sociala välfärden. (Lind 2020, 

39-40.) Välfärdsstatens servicesystem i Finland byggdes upp under 1970-talet. 

Samhällsstrukturen ändrades snabbt och ett industri- och tjänstesamhälle växte fram. 

Under perioden 1970 – 1980 ansågs en klar förutsättning för ekonomisk tillväxt vara 

social trygghet.  (Bränn, Vainio-Kurtakko 2011, 263-264.) Organisationerna var med i 

den snabba utbyggnaden av servicesystemet. Ekonomiskt sett utmanande tider under 

1990-talet tvingade dock föreningar och organisationer till ett effektivare samarbete, 

synergier och fusioner. (Roselius 2018, 311.)  

 

Lind (2020) granskade i sin doktorsavhandling uttryckligen just social- och 

hälsoorganisationer. Han drar slutsatsen att dessa organisationer genomgått stor 

förändring sedan 1990-talet. Den så kallade tredje sektorn har i många fall genomgått 

en hybridisering genom att antalet avlönad personal har vuxit, verksamheterna och 

servicen blivit alltmer professionellt betonad och verksamhetens natur har förändrats. 

Lind anser att social- och hälsoorganisationernas både samhälleliga position och 

uppdrag fortsättningsvis måste anses vara betydande i Finland. Han hävdar även att 

social- och hälsoorganisationerna både i Finland och i de övriga nordiska länderna, är 

politiskt representativa och centrala aktörer inom påverkansarbete.  (Lind 2020, 19.) 

 

De finländska social- och hälsoorganisationernas uppgifter och roller har alltså 

förändrats längs med åren, speciellt som följd av samhälleliga brytningsskeden och 

förändringar. Ofta har föreningars uppdrag definierats som verkställare av verksamhet 
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och frivilligarbete, stöd till människor i olika livssituationer, serviceproduktion, 

påverkansarbete och intressebevakning. (Särkelä 2016, 23.)  

 

I det följande närmar jag mig ledarskapsfrågor inom denna typ av organisationer. Först 

behandlas allmänna teoretiska perspektiv på ledarskap i nästa kapitel, därefter 

behandlas befintlig litteratur kring ledarskap i social- och hälsovårdsorganisationer i 

kapitel 4.  

 

 

3 Teoretisk bakgrund 
 

”How can we train leaders if we don´t know what leadership is?” (Hur 

kan vi utbilda ledare om vi vet vad ledarskap är?) (Rissanen, 

Lammintakanen 2017, 81.) 

 

En förutsättning för att en chef eller ledare ska kunna lyckas i sitt arbete är att hen 

uppfattar vikten av sitt uppdrag. En chef bör aktivt använda sin makt för arbetsgruppens 

och till medarbetares fördel. I praktiken krävs det att chefen lyssnar på sina 

medarbetare, nyttjar medarbetares kunnande och kompetens, respekterar deras åsikter 

och vid behov fattar de beslut som krävs. För att ett gott ledarskap ska kunna ske måste 

det vara klart för chefen vad ett gott ledarskap innebär och vilka egenskaper en bra chef 

bör ha. En människa föds inte till ledare utan ett chefsuppdrag kräver egenskaper och 

kunskap. Kunskapen och egenskaperna går att påverka, utveckla och förändra. 

(Järvinen 2003, 13.) Redan i slutet på 1990-talet frågade Richard A Barker i sin artikel, 

hur man ska kunna utbilda ledare ifall man inte vad ledarskap innebär. Denna 

frågeställning är än idag aktuell. Det finns en hel del forskningsmaterial om ledare, om 

ledares personlighetsdrag och beteendemönster. Däremot finns det lite forskning om 

ledarskap som fenomen. Speciellt tycks det fattas entydiga beskrivningar på fenomenet 

ledarskap. (Rissanen, Lammintakanen 2017, 81.)  

 

Ledarskap definieras som den verksamhet som får människors arbetsinsats och fysiska 

resurser att riktas mot, och arbeta för, ett specifikt och uttalat må. Med ledarskapsteori 

avses ledarskapet som verksamhet, dess uppgifter och målsättning, dess vidd. 

Ledarskapets uppdrag är att få människor med olika uppgifter på olika hierarkiska 
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nivåer att arbeta tillsammans för de gemensamma, för organisationen uppsatta, målen. 

Ledarskap är en social process som inverkar på andra människor. Detta betyder att en 

chef påverkar en medarbetare både på ett kognitivt och emotionellt plan. Ledarskap är 

även kontextbundet, vilket betyder att själva ledarskapet är bundet till och färgas av 

verksamhetsmiljön och organisationskulturen. Att leda människor är dessutom ett 

”serviceuppdrag” som skall föda lämpliga arbetsförhållanden, där varje medarbetares 

starkaste sidor kan komma fram. Genom ledarskap byggs upp vardagens sammanhang 

och meningsfullhet. En ledare bör därmed kunna forma verkligheten. (Seeck 2015, 20-

21.)  

 

Allmänt kan konstateras att ledarskapet i dagens arbetsliv står inför många olika slag 

av utmaningar. Inte minst de konstanta kraven på förnyelse och ständig 

produktutveckling ställer krav och förväntningar på ledarskapet och på chefen. 

Arbetslivet är idag fullt av komplicerade processer som kräver förändringar och nya 

innovationer. Att leda sig själv och att samtidigt uppnå förtroende bland sina 

medarbetare, uppfattas ofta som en svår del av ledarskapsuppdraget. (Sydänmaanlakka 

2012, 124.)    

 

 

3.1 Definitioner på ledarskap 

 

”Begreppet ledarskap förefaller alltid gå oss förbi eller visa sig i nya 

former för att håna oss med sin opålitlighet och komplexitet. Så vi har 

kommit på ett oändligt antal termer för att beskriva det... och ändå är 

begreppet otillräckligt definierat” (Yukl 2012, 5.) 

 

Ledarskap är ett svårt definierat begrepp. I samband med fenomenet ledarskap 

förknippas ofta ord såsom makt, befogenhet, ledning, administration, kontroll och 

övervakning. Forskare definierar ofta ledarskap utifrån sitt eget perspektiv och utifrån 

sådana aspekter som intresserar dem själva. I praktiken finns det därmed många olika 

definitioner på ledarskap som fortfarande ökar och kontinuerligt växer fram. Ledarskap 

har ofta definierats som egenskaper, beteenden, inflytanden, interaktionsmönster, 

rollrelationer och administrativa yrken. (Yukl 2012, 4-5.) Rättvisa och ett rättvist 

ledarskap kopplas ofta ihop med begreppet ledarskap. Medarbetare önskar sig 
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behandlas jämlikt och rättvist och de vill bli hörda. Allmänt kan nämnas att de flesta 

uppskattar en öppen och objektiv beslutsprocess inom organisationen. (Seeck 2012, 

319.)  

 

Oftast förknippas ledarskap med att få saker och ärenden att gå framåt. Genom 

ledarskap fås medarbetare att arbeta emot ett gemensamt uttalat mål. För att kunna 

förstå ledarskap är det är viktigt att man identifierar ledarskapets mångfasetterade 

karaktär. Till ett ledarskasuppdrag hör ofta ett budgetansvar, personalförvaltning och 

att representera organisationen i olika nätverk och organ. Det finns rikligt av olika 

teorier och modeller för ledarskap. Likaså finns det en hel del både nationell och 

internationell forskning kring temat. Teorierna kring ledarskap ägs inte av en 

vetenskaplig inriktning, utan flera olika vetenskaper används för att förklara och förstå 

ledarskap. (Rissanen, Lammintakanen 2017, 86-89.)      

 

En del forskare gör även en åtskillnad mellan ledarskap (leadership) och chefskap 

(management). Uppdelningen av ledarskap och chefskap är dock enbart teoretisk. 

Ledarskap kan definieras som processer som driver förändring av individer, grupper 

och organisationer, processer som motiverar och ledare som formulerar visioner. 

Ledarskap är att engagera andra och eget engagemang. Med chefskap avses ordning 

och reda, budgetar, kontroll, arbetsledning och styrning. Chefskap kan formuleras som 

det byråkratiska. Dock är det viktigt att komma ihåg att ledarskap och chefskap ofta 

går in i varandra, och att båda egenskaperna behövs för ett framgångsrikt ledarskap. 

Ledaren har ofta en chefsposition utifrån vilken hen opererar. Men chefen behöver även 

vara en ledare för att få med sig sina medarbetare i arbetet. (Yukl 2012, 1.) Ledarskap 

(leadership) är nödvändigt speciellt vid perioder av förändring och utveckling. Chefer 

blir oersättliga vid just dessa perioder då den centrala arbetsuppgiften är att klargöra 

målen och verksamhetsprinciperna och att skapa ordning. (Viitala 2005, 295.) I 

föreliggande avhandling kommer fokus att läggas på det som enligt denhär indelningen 

kallas ledarskapsaspekter, men eftersom ledarskaps- och chefsaspekter går in i 

varandra, kommer även chefsaspekter att tangeras. På vissa ställen i avhandlingen 

används även begreppen som synonymer.  
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3.1.1 Personliga egenskaper 

 

Vissa forskare, så som Sydänmaanlakka (2012), hävdar att ledarskapet påverkas mest 

av chefen själv. Faktorer som påverkar själva ledarskapet är chefens eget beteende, 

självkännedom och självkänsla. Även chefens personlighetsdrag, motiv och 

värdegrund inverkar på ledarskapet. Förutom dessa bör en chef ha kunskap och 

kunnande på ett brett plan. Arbetet som chef kräver social kompetens, goda kunskaper 

i kommunikation och ett stort intresse för att arbeta med andra människor. 

(Sydänmaanlakka 2012, 117.) Till ledarskapsuppdraget hör även arbetsgemenskapens 

olika utmaningar. En chef bör ha färdigheter att ingripa och våga ta till tals svåra saker. 

Seeck (2012) lyfter fram att det i Finland ofta förekommer situationer där chefer inte 

ingriper och därmed inte heller bär sitt ansvar. Utdragna konflikter eller obearbetade 

problem kan leda till mobbning på arbetsplatsen, långvarig sjukfrånvaro och öppen 

konflikt. I Finland finns det många nonchalanta och oengagerade chefer som förbrukar 

sin ställning och makt på ett felaktigt sätt. Allt illamående på arbetsplatsen måste tas 

på stort allvar, alla övertramp måste förhindras och mobbning på arbetsplatsen får inte 

accepteras. (Seeck 2012 317-318.) En uppfattning om ledarskap är att uppgiften inte är 

ett statiskt tillstånd. Att ledarskap inte enbart hänger ihop med chefens personlighet. 

Ledarskap anses ofta vara en process där chefen själv är en del av processen. Speciellt 

betydande är relationerna och växelverkan mellan medarbetare och chef. Figur 1 nedan 

beskriver en ledarskapsprocess. (Viitala 2005, 296.) 

 

 

   

 

Figur 1. Ledarskapsprocessen (Viitala 2005, 296.) 

 

 

situation

chefmedarbetare
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3.1.2 Olika ledarskapsroller 

 

I det följande beskriver jag olika teorier om ledarskap med relevans för min avhandling. 

Eftersom det finns relativt lite specifika teorier om ledarskap inom tredje sektor-

organisationer presenterar jag några teoretiska perspektiv på ledarskap som jag sedan 

relaterar till i min relativt explorativa empiriska analys. 

 

Yukls (2012) verk ”Ledarskap i organisationer” ger en inblick i vetenskapliga studiet 

av ledarskap. Mångfalden och komplexiteten av litteratur gör det svårt att sammanfatta 

och ge en översiktlig bild av fenomenet ledarskap. Yukl beskriver vad som redan är 

gjort, vad som inte är gjort och hur man kan få en överblick över ett brett och 

fragmenterat forskningsfält. (Yukl 2012, xiii.)  

 

I Yukls (2012) ofta citerade bok om ledarskap i organisationer beskrivs ledarskapet 

bland annat utgående från Mintzbergs (1973) taxonomi av ledarskapsroller. Tio roller 

definierades och anses omfatta en ledares aktiviteter. Rollerna anses gälla alla ledare 

(eller chefer, som i Mintzberg använder som synonym till ledare), men kommer dock 

fram i olika grad. Mintzbergs roller har kategoriserats enligt följande: 

 

Interpersonella roller 

• Ledare. Uppgifter såsom rekrytering, introduktion i arbetet, vägledning, 

uppmuntran, uppbyggande kritik, befordran och avskedning är knutna till 

ledarrollen.  

• Förbindelselänk. Rollen som förbindelselänk är en central uppgift för en chef, där 

syftet är att skapa och etablera för organisationen viktiga nätverk, kontakter och 

grupper.  

• Galjonsfigur. Det är en chefs plikt att delta i vissa både juridiska och symboliska 

förpliktelser.   

 

Informationsroller  

• Övervakare. En chefsuppgift är att konstant söka information och öka den egna 

kunskapen. Detta sker till exempel genom att läsa rapporter, anteckningar, ta del av 

möten eller besöka avdelningar inom organisationen.  
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• Informationsförmedlare. En chef har alltid tillgång till en mängd olika slag av 

information. En del är information som chefen bör hålla för sig själv, medan en del 

är sådan som absolut ska delges övriga inom organisationen.  

• Talesperson. Chefens uppgift är att förmedla information både inom organisationen 

och utanför den. En chef måste alltid uppvisa aktuell kunskap om den egna 

organisationen samt dess verksamhetsomgivning.  

 

 

Beslutsroller 

• Entreprenör. Chefen fungerar som initiativtagare för förändrings- och 

förbättringsprocesser.  

• Krislösare. Chefen bör alltid ta itu med plötsliga kriser och problem. Dessa sker 

ofta oväntat och plötsligt. Rollen som krislösare prioriteras i regel högre än de andra 

rollerna.  

• Resursfördelare. En chef använder sin makt som resursfördelare. Detta är en viktig 

del av chefens beslutsfattande.  

• Förhandlare. En chef förhandlar i flera olika slag av sammanhang med diverse olika 

slag av frågor. (Yukl 2012, 36-39.) 

 

De centrala (huvud)rollerna för en ledare är alltså enligt Mintzberg tre: en 

interpersonell (eller ”relationsroll”), en informationsroll och en beslutsroll.  

Andra forskare har gjort andra indelningar. Washington, Boal och Davisen (2008, 720.) 

lyfter fram Selznicks (1957) indelning i interpersonella (relationella) ledare och 

institutionella ledare.  Medan den interpersonella ledaren kan anses fokuserar på frågor 

kring att framkalla tillgivenhet för verksamheten, förbättra kommunikationen mellan 

medarbetare och minska känslor av osäkerhet och oro, fokuserar en institutionell ledare 

i stället på att främja och skydda de värderingar som verksamheten vilar på.  Jacobsen 

och Thorsvik (2008) igen poängterar att ledarskap kan studeras på olika nivåer: en 

institutionell nivå (ledaren visionerar och förmedlar organisationens övergripande 

värderingar och målsättningar), en administrativ nivå (ledaren ansvarar för 

målsättningarna för och organiseringen av specifika enheter i en organisation) och en 

operativ nivå (ledaren ansvarar för det dagliga arbetet i en organisation). 
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En avsikt i min empiriska studie blir därmed att ta reda på vilken typ av ledarskapsroll 

som framträder som viktiga enligt de undersökta ledarnas utsagor och deras 

erfarenheter av det egna ledarskapet. 

 

 

 

4 Ledarskapet i social- och hälsovårdsorganisationer under 

förändring – tidigare forskning och framtidsutsikter 
 

Trots att ledarskap inom socialvården anses vara centralt och viktigt, har det inte varit 

föremål för betydande utbildnings- och forskningsansatser. (Pekkarinen 2010, 10.) 

Pekkarinens (2010) kvalitativa översikt ”Sosiaalialan arvojohtajat ja muutoksen 

managerit.  Laadullinen katsaus sosiaalialan johtamisen tutkimuksesta” (sve. 

”Värdeledare inom det sociala området och managers för förändringar”) utgör ett av 

undantagen då den fokuserar på ledarskap inom det sociala området. Även Rissanen 

och Lammintakanen (2015) och Niiranen (1994) har bidragit till viktig forskning 

beträffande ledarskap inom sektorn för social- och hälsovård. Pekkarinen hävdar att 

ledarskapet har en central roll för garanterandet av socialvårdens ”funktionalitet” och 

medarbetares välmående.  De pågående samhälleliga strukturförändringarna ställer 

extra stora krav på ledarskap inom just social-och hälsovården. Det fattas en 

övergripande uppfattning om forskningsinformationen angående ledarskap inom det 

sociala området. En övergripande uppfattning är nödvändig för själva 

utvecklingsarbetet. I Pekkarinens forskningsöversikt sammanställs och utreds 

frågeställningar, metoder, resultat och teman för fortsatt forskning. (Pekkarinen 2010, 

5.) 

 

Lind (2020) fokuserar i sin doktorsavhandling på föreningars operativa ledning och 

dessas funktionalitet. Den förändringsprocess som många föreningar och 

organisationer genomgått sedan 1990-talet har utmanat ledarskapet. Speciellt 

verksamhetsledarnas representativa roll och uppdrag var fokus för undersökningen. 

Lind konstaterar i sin avhandling att verksamhetsledarens möjligheter att lyckas i sitt 

uppdrag påverkas av flera faktorer. Inom sektorn för social- och hälsoorganisationer 

påverkas den operativa ledningen märkbart av ständiga förändringar i organisationens 

finansieringsgrund och organisationens interna verksamhetskultur. 
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Verksamhetsledarens arbete påverkas i praktiken av flera olika nivåer. Sådana nivåer 

är samhällsutveckling, föreningars hybridicering och förändrade strukturer, 

organisationskultur och verksamhetsledarens personliga egenskaper såsom 

ledarskapserfarenhet, den egna och arbetssamfundets arbetsmotivation och 

förväntningar och graden av engagemang. (Lind 2020, 98-99.) 

 

”Organisationsbarometern 2016”, beskriver ledarskapet inom allmännyttiga föreningar 

vara på många sätt avvikande från styrning av vinstbringande företag. Allmännyttiga 

föreningar saknar i regel behörighetskrav då det gäller högsta operativa ledningen. 

Typiskt för dessa organisationer är att den högsta operativa ledningen ofta består av 

sakkunniga med stark substanskunskap i människors hjälpande. Ett särdrag för tredje 

sektorns föreningar är samspelet och kommunikationen mellan 

förtroendemannaorganet, dvs styrelse och verksamhetsledaren. Förtroendet mellan 

dessa måste vara starkt för att organisationen ska kunna lyckas. Barometern lyfter även 

fram att tredje sektorns verksamhetsledare ofta känner ensamhet i arbetet vilket de 

upplever belastande. (Peltosalmi et al 2016, 150-152.)  

 

I Finland påverkas social- och hälsovårdsservicen mycket starkt av social- och 

hälsopolitiska beslut. Regeringsprogrammet uttrycker den sittande regeringens 

politiska vilja och påverkar därmed även styrningen av social- och hälsovården. 

(Rissanen, Lammintakanen 2015, 40-43.) Enligt Hafford-Letchfield (2009, 4.) 

påverkas ledarskapet och styrningen av social- och hälsovården av ständiga 

förändringar inom lagstiftning, ekonomi och politisk vilja. En förutsättning för att leda 

social- och hälsovård, även in den tredje sektorn, är således kunskap och insikt om den 

politiska beslutsföringsprocessen. Dessutom bör chefen känna till och kunnat tolka den 

egna verksamhetssektorn. Rissanen och Lammintakanen (2017) påpekar att knappa 

ekonomiska resurser förutsätter god samarbetsförmåga. Det är i alla olika aktörers 

intresse att förena krafter och därmed uppnå gemensamma mål. (Rissanen, 

Lammintakanen 2017, 46.) Enligt Bardy (2013) ökar dessutom vikten av samarbete 

mellan olika aktörer, och speciell vikt bör då läggas på frågor om planenlighet och 

resursstärkande, vilket kan kräva nya tankesätt och handlingsmönster bland aktörer 

inom socialt arbete. (Bardy 2013, 121.)  
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I boken ”Sosiaali- ja terveysjohtaminen” (2017) påpekar Rissanen och Lammintakanen 

att ledarskapets kärna ligger i beslutsfattandet, vilket de samtidigt understryker att inte 

är enkelt eller entydigt. Vid själva beslutsfattandet påverkas chefen av både fakta och 

värdegrund. Chefer inom sektorn för social- och hälsovård kan delta i det politiska 

beslutsfattandet på flera olika sätt: ofta som sakkunnig i substansfrågor under 

beslutsprocessen eller vid verkställandet av besluten. En chef har därmed relevant 

påverkansmöjlighet. Genom att lyfta fram teman och ämnen till samhällsdebatten kan 

samhällets svagaste individers röster höras och missförhållanden blir synliga.  

(Rissanen och Lammintakanen 2015, 47-48.) Under de närmaste åren kommer Finland 

att präglas av svag tillväxt som kommer att minska intäkterna inom den offentliga 

sektorn. Sundell anser att spänningarna inom det politiska fältet kommer att öka. Den 

växande statsskulden befaras leda till sparåtgärder och strukturella reformer. (Sundell 

2016, 107.)   

 

Inom sektorn för social- och hälsovård arbetar omkring 350 000 människor. (Stenvall 

och Virtanen 2012 11.) Trots denna mängd medarbetare råder det brist på arbetskraft 

inom sektorn för socialt arbete. Den akuta bristen på behörig personal inom socialt 

arbete anses beror delvis på branschens svaga attraktionskraft och delvis på låga 

lönesättningen. (Rissanen, Lammintakanen 2015, 253.) Även detta är aspekter som kan 

påverka ledarskapet inom social- och hälsovårdsorganisationerna. 

 

Majoriteten av tillfrågande verksamhetsledare som deltog i Organisationsbarometern 

2018, beskriver det administrativa arbetet som krävs för rapportering och 

informationsinsamling för centrala finansiärer som belastande. Speciellt utmanande 

ansågs det vara att samla in och rapportera sådana data som det är svårt att samla 

information om, såsom verksamhetens långsiktiga effekter. (Peltosalmi et al 2018, 

210.)  

 

Rissanen och Lammintakanen påpekar att det är problematiskt att man i Finland allt 

oftare styr och leder social- och hälsovård med marknadsekonomiska principer (jfr. 

även kapitlen ovan). De anser att det är både utmanande och kontroversiellt att 

producera service inom social- och hälsovård på ett enbart ekonomiskt effektivt sätt. 

Många chefer upplever en inre konflikt över den allmänna förväntningen om etiskt och 

kvalitativt producerad service till begränsade ekonomiska resurser. (Rissanen, 
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Lammintakanen 2015, 93.) De knappa ekonomiska resurserna kan även leda till att de 

administrativa uppgifterna anhopas på ett fåtal personer. Av de social- och 

hälsoorganisationer som upplöstes under åren 2010-2017 uppgav var tredje att den 

administrativa bördan orsakat upplösning. (Peltosalmi et al 2018, 210.) 

 

Enligt Organisationsbarometern 2020 (utgiven av social- och hälsoorganisationernas 

takförbund Soste ry, 2020) uppgav en allt större andel organisationer att framtiden 

verkar oviss. Speciellt de ekonomiska förutsättningarna upplevs se osäkra ut. 

(Peltosalmi et al 2020, 94, 184.) En orsak till dessa är att spelbolaget Veikkaus skurit 

ner i sitt spelutbud för att minska spelandets negativa effekter och spelberoendet. Detta 

påverkar social- och hälsoorganisationernas ekonomi genom sjunkande bidrag. 

Organisationernas möjligheter att reagera fort på förändringar, sociala problem och 

människors olika slag av problematik försvåras i och med en restriktivare 

penninganvändning. (Peltosalmi et al 2020, 13.)  

 

Ur social- och hälsoorganisationernas perspektiv orsakar även kravet på tillämpningen 

av upphandlingslagen utmaningar och bekymmer. Deltagandet i anbudstävlingar är en 

administrativt tung börda som kräver sådan kompetens som inte alltid finns inom 

organisationerna. (Peltosalmi et al 2018, 210.) Privatiseringen av offentliga tjänster har 

diskuterats i flera år. Ämnet har diskuterats i såväl Finland som i Europa. Själva 

privatiseringsprocessen har fortskridit i olika takt i europeiska länder beroende på 

valresultat och regeringskoalition. Enligt Magmas (2016) omvärldsanalys är den mest 

relevanta privatiseringen den som gäller tjänster producerade med skattemedel. 

Numera kan tjänsterna täckas med skattemedel men själva tjänsten konkurrensutsätts 

och kan produceras av offentligt bolag, privatföretag eller den tredje sektorn. (Sundell 

2016, 81.)     

 

Sundell (2016) konstaterar vidare att upphandlingskompetensen måste höjas bland 

tredje sektorns aktörer. Det ser ut att upphandlingsförfarandet gynnar innovativa 

företag. Detta faktum tvingar tredje sektorns föreningar att tänka i nya strategiska 

banor. Det gäller för alla tredje sektorns aktörer att följa aktivt med utvecklingen av 

stora reformer såsom social- och hälsovårdsreformen. Sundell påpekar vidare att det är 

viktigt att pågående reformer ger möjligheter för både små och stora aktörer att verka 
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inom marknaden för social- och hälsovård. Den tredje sektorn har ur ett nordiskt 

perspektiv speciellt stor betydelse i just Finland. (Sundell 2016, 83-84.)      

 

Sett ur den tredje sektorns perspektiv är den ovannämnda pågående 

förändringsprocessen av stor betydelse. Enligt Sundell (2016) är det därför av stor vikt 

att ledningen inom den tredje sektorn följer utvecklingen av privatisering, 

upphandlingsförfarandet och den tilltänkta social- och hälsovårdsreformen. Många 

organisationer har flera olika roller. En del producerar verksamhet som å ena sidan 

sammanför medborgarna i aktiviteter, å andra sidan producerar de tjänster för 

målgruppen. Organisationer fungerar därmed som arrangörer för meningsfull 

verksamhet, som intressebevakare och serviceproducenter. (Sundell 2016, 81.) Ifall en 

organisation har svårt att förutse ekonomiska framtidsutsikter, blir det allt viktigare att 

organisationen besitter sådant kunnande och sådan expertis som konstant kan utnyttjas 

trots att konkurrensen och marknaden förändras. (Viitala 2005, 67.)     

 

Framtiden ser således oviss ut för den tredje sektorn av flera orsaker. Det finns 

möjligheter för medborgarsamhället att få en central roll. Men det finns även en 

uppenbar risk för att slarvigt genomförda reformer orsakar stor skada. Tredje sektorn 

kan komma att förlora sin position till snabbt växande kommersiella vårdbolag. 

(Sundell 2016, 81.) Chefens strategiska tänkande bör därför enligt Viitala (2005, 67.) 

innefatta ett brett kunskapsfält, förmåga att tänka både analytisk och proaktivt.  Det är 

mot denna av litteraturen beskrivna bakgrund som jag avser undersöka ledares egna 

synsätt och perspektiv på ledarskapet inom den tredje sektorns 

barnskyddsorganisationer.  

 

 

 

5 Avhandlingens frågeställningar 
 

Vid en analys av ledarskap inom den tredje sektorn för just den aktuella typen av social- 

och hälsovård är jag mot bakgrund av det ovan diskuterade för det första intresserad av 

ifall ledarskapet inom dessa har några speciella särdrag.  
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Jag undrar vidare om det finns det något specifikt i verksamhetsmiljön som påverkar 

ledarskapsarbetet och ledarskapsuppdraget. Genom min empiriska analys närmar jag 

mig även frågan om det är möjligt att beskriva ledarskap inom social- och hälsovården, 

och då ännu specifikt inom den tredje sektorns barnskyddsorganisationer, genom att 

relatera till den allmänna litteraturen om ledarskap. Till exempel Rissanen och 

Lammintakanen utgår ifrån att grundprinciperna för ledarskap gäller allt ledarskap på 

alla olika hierarkiska nivåer. (Rissanen och Lammintakanen 2017, 84.) Samtidigt kan 

det antas finnas specifika utmaningar med att leda en tredje sektor-organisation, inte 

minst på grund av knappa ekonomiska resurser och osäker finansieringsgrund som 

delvis eller helt kan vara beroende av utomstående finansiering och bidrag. Det finns 

tecken på att kontexten för tredje sektorns ledarskap kan leda till ett behov av ett 

specifikt ledarskap som till vissa delar kan skilja sig från ledarskapet inom den 

offentliga eller kommersiella social- och hälsovården.   

 

Genom att rikta fokus på att få kunskap om ledarskap inom den tredje sektorns 

barnskyddsorganisationer är min strävan att bidra med sådan kunskap som behövs för 

att utveckla sådana strukturer som stöder ledarskap inom social- och hälsovårdens 

organisationer, och då specifikt inom barnskyddsorganisationer, som utgör betydande 

aktörer då det gäller service till barn och unga i Finland.  

 

De preciserade forskningsfrågorna, som fokuserar på ledarnas inom tredje sektorns 

barnskyddsorganisationer egna uppfattningar är alltså: 

• Vilka egenskaper är viktiga för en bra ledare inom en barnskyddsorganisation?  

• Vilka faktorer stöder ledarskapet?  

• Vad skiljer detta ledarskap från ledarskapet i andra kontexter? 

 

 

 

6 Forskningsdesign 
 

Denna magisteravhandling baserar sig på en kvalitativ analys av intervjumaterial.  I 

kvalitativ forskning strävar forskaren efter att få en mjöligast bred förståelse för det 

undersökta fenomenet. (Särkelä 2016, 96.) För att utföra vetenskaplig forskning kan 

forskaren välja forskning ur olika synsätt. För processen med datainsamling och för 
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presentation av de centrala forskningsresultaten lämpar sig somliga synsätt bättre än 

andra. Synsättet påverkar valet av forskningsmetod. Metoden fastställer hur fenomenet 

observeras och hur forskaren ska kunna presentera en vetenskaplig forskning. (Tuomi, 

Sarajärvi 2018, 42.) 

 

Den norska psykologen Steinar Kvale är en av de nordiska föregångarna då det gäller 

intervjumetodik. Han har själv definierat kvalitativ forskningsintervju enligt följande: 

”En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i syfte 

att tolka de beskrivna fenomenens mening” (Esaisson et al 2017, 262.) Tuomi och 

Sarajärvi (2018) konstaterar att intervju är en vanlig insamlingsmetod vid kvalitativ 

forskningsansats. (Tuomi, Sarajärvi 2018, 42.) Forskarens uppgift blir att förstå världen 

på samma sätt som den som blir intervjuad. Enligt Svend Brinkman är kvalitativa 

intervjuer även bra på att visa sådan verksamhet som tas för given eller som inte 

uppfattas av de berörda personerna. (Esaiasson et al 2017, 262-263.) 

 

Inom vetenskaplig forskning är begreppen ontologi och epistemologi centrala. Med 

ontologi och epistemologi avses här den medvetenheten för hur man ser på 

verkligheten, respektive på kunskapsfrågor. Enligt Alvesson och Sköldberg har det 

hävdats att dessa aspekter ofta hanteras bättre genom kvalitativ forskning. (Alvesson, 

Sköldberg 2017, 19.) Epistemologi beskrivs som en kunskapsteoretisk inriktning där 

man strävar till att definiera hur kunskapen tas fram. Dessutom beskrivs 

bakomliggande argument för de fakta som tagits fram ur forskningen. Epistemologi 

kan indelas i konstruktionistiska och objektivistiska perspektiv. Med objektivism 

menas att världen kan betraktas som teoretiskt extern och därmed objektivt. Enligt 

konstruktionismen igen bildas kunskap om omvärlden endast utifrån den individuella 

människan, detta betyder att verkligheten kan uppfattas olika beroende på vem eller 

vad som studeras. (Nygård 2020, 25.) Enligt Alvesson och Sköldberg är det inte 

metodiken i sig, utan de ontologiska och epistemologiska perspektiven som ligger till 

grund för forskningen som är det relevanta för samhällsvetenskaperna. (Alvesson, 

Sköldberg 2017, 19.) 

 

Utifrån studiens ontologi och epistemologi kan man använda sig av praktiska tekniker 

för att få fram vetenskapliga slutsatser, dvs. forskningsmetoder. Oftast bygger 

forskning på kvalitativa eller/och kvantitativa metoder. För att forskarens ska kunna 
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koppla ihop teori och empiri i en vetenskaplig forskning, används en forskningsansats. 

Denna ansats innebär det praktiska sättet som forskaren samlat in nya vetenskapliga 

fakta på. (Nygård 2020, 25-26.) 

 

Innan jag närmare beskriver hur jag analyserat materialet, och strävat efter att koppla 

ihop mina teoretiska perspektiv och mina empiriska resultat, redogör jag i det följande 

för materialinsamlingsprocessen. 

 

 

6.1 Materialinsamling genom fokusgruppintervju 

 

Jag valde att utföra materialinsamlingen genom en semistrukturerad 

fokusgruppintervju. Den öppna, hel- eller halvstrukturerade intervjun är en ofta använd 

metod inom socialvetenskaperna. Denna metod har sina klara fördelar trots att den 

ibland kan anses vara tidskrävande och orsaka olika slag av analyssvårigheter. En 

förutsättning för metoden är en trovärdig och hållbar relation mellan forskare och 

intervjuobjektet. (Meeuwisse et al 2008, 37.) Semistrukturerade intervjuer beskrivs av 

Tuomi och Sarajärvi (2018) som ett vanligt materialinsamlingsval och intervjumetod i 

kvalitativa studier. Intervjun baserar sig på en strukturerad intervjuguide med på 

förhand bestämda frågor. Men till skillnad från strukturerad intervju kan forskaren 

ställa följdfrågor beroende på vad deltagaren svarar. Därmed är semistrukturerad 

intervjumetod mer flexibel. Den semistrukturerade intervjun ställer dock krav på 

forskaren att inta en aktiv roll under intervjun. (Tuomi, Sarajärvi 2018, 42-43.) 

 

Ett speciellt särdrag inom socialvetenskaperna är att de ofta fokuserar på verksamma 

människor. Forskaren kan med andra ord observera människor i deras naturliga 

omgivning och även diskutera med dem. En stor del av forskning inom socialvetenskap 

består därmed av observationer och intervjuer. (Meeuwisse et al 2008, 35.) Intervjuer 

är exempel på situationer där subjektet förväntas svara på en viss kommunikation. Då 

respondenten svarar på en fråga kan man utgå i från att svaret är uttrycks som egna 

insikter, känslor, åsikter, motiv, planer, kunnande. (Alvesson, Sköldberg 2017, 294.)  

 

Genom fokusgruppintervju kan de intervjuades åsikter och synpunkter komma fram på 

ett bra sätt. Forskningen betraktar sammanhang och helheter. Forskaren försöker finna 

förståelse, sammanhang och helheter från de intervjuades historier och berättelser. 
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(Meeuwisse et al 2008, 37.) Planlagda eller strukturerade gruppintervjuer benämns 

fokusgrupper. Gruppen är sammansatt för ett särskilt syfte, samtalet förväntas kretsa 

kring ett specifikt tema och diskussionen leds av en så kallad samtalsledare med en 

styrande roll. (Esaissaon et al 2017, 329.)  

 

Vid planering av en fokusgruppintervju är det centrala att målsättningen och syftet med 

undersökningen är tydligt definierat. Syftet ska därmed styra valet av de intervjuade, 

definiera gruppstorleken, bestämma eventuella kriterier för deltagandet och möjligen 

en bestämd gruppering av de intervjuade. En fokusgrupp är till sin storlek oftast 6 – 10 

personer. Ifall de som deltar i intervjun är mycket nära förbundna med sin uppgift och 

förtrogna med temat, rekommenderas en mindre gruppstorlek för att kunnat bättre 

garantera styrning av diskussionen. En grupp på färre än fem personer löper risk för att 

missa möjligheten till dialog och växelverkan. (Kuusinen-James 2016, 97-98.) Tuomi 

och Sarajärvi poängterar likaså vikten av syftet med undersökningen och hävdar att 6-

8 deltagare i fokusgruppintervjun är en bra mängd. (Tuomi, Sarajärvi 2018, 48.) Genom 

en fokusintervju antas att de intervjuades åsikter och synpunkter kommer bättre fram 

än genom en standardiserad intervju eller en öppen enkät. (Meeuwisse et al 2008, 37.) 

 

 

 

6.2 Avhandlingens empiriska material 
 

Jag förberedde fokusgruppintervjun genom att på förhand diskutera individuellt med 

alla deltagare om själva forskningsansatsen och syftet med min forskning. Jag strävade 

efter att alla deltagare skulle vara förberedda på den tematiska helheten, dvs ledarskap 

inom en barnskyddsorganisation. Jag ville försäkra mig om att den utsatta tiden skulle 

kunna användas så effektivt som möjligt, därmed hade jag bett alla deltagare fundera 

på temat ledaskap, på egna styrkor och utmaningar i själva arbetet och på 

framtidsutsikterna.   

 

I det följande redogör jag närmare för frågor kring insamlingen av 

fokusgruppintervjumaterialet.  
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6.2.1 Fokusgruppens sammansättning 

 

För att kunna besvara avhandlingens forskningsfrågor då det gäller ledarskap inom 

barnskyddsorganisationer var min utgångspunkt att samla en fokusgrupp där samtliga 

deltagare är verksamhetsledare för en barnskyddsorganisation. Jag bedömde att 

respondenternas och samtalets innehåll skulle kunna ha möjligast stor gemensam 

förståelse då deltagarna hade yrkesmässigt sätt samma grundmission, dvs 

barnskyddsarbete. Tredje sektorns organisationers heterogenitet leder ibland till 

förvirring och missförstånd på grund av olika slag av förståelse och begreppsvärld. Mitt 

antagande var att fem representanter för barnskyddsorganisationer har ett möjligast 

gemensamt språk och begreppsvärld.  

 

Själva fokusgruppen kom att bestå av fem verksamhetsledare för finländska 

barnskyddsorganisationer. Med tanke på att deltagarna alla hade en mycket nära 

relation till sin uppgift, och jag ansåg att en större grupp skulle vara svår att hantera 

intervjumässigt (jfr ovan) bedömde jag att denna gruppstorlek skulle vara lämplig, 

samtidigt som den skulle kunna erbjuda en tillräcklig bredd av erfarenheter kring mina 

forskningsfrågor.  

 

Social- och hälsoorganisationernas mångfald syns även inom finländska 

barnskyddsorganisationer. De fem utvalda respondenterna representerade 

barnskyddsarbete med organisationsstruktur både på takorganisationsnivå, inom 

frivilligarbete, serviceproduktion, organisation med internationell verksamhet samt 

inom medbororganisationsverksamhet. Den gemensamma nämnaren för 

respondenterna är ledarskap, arbete med barn och barnfamiljer, påverkansarbete och 

den tredje sektorn. Respondenterna har sinsemellan olika både yrkesmässiga profiler 

och arbetslivserfarenhet. Samtliga hade dock en gedigen erfarenhet av ledarskap, med 

över tio år av arbetserfarenhet i branschen. 

 

Det faktum att jag är i en motsvarande yrkesposition som fokusgruppdeltagarna har 

påverkat själva forskningsprocessen och fokusgruppdeltagarnas syn på mig som 

forskare. Samtliga deltagare kände mig yrkesmässigt från tidigare och alla visste att jag 

delar deras arbetslivserfarenheter. En fördel med detta upplägg var enligt mig att 
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diskussionen under fokusgruppintervjun var ärlig och öppen och samtidigt avspänd till 

sin natur. Några av deltagarna hade själva rätt nyligen gjort licentiatarbete och 

doktorsavhandling och var därmed bekanta med forskning och forskarroller. Jag 

återkommer till frågor kring min egen forskarroll i kapitel 6.5.   

 

 

6.2.2 Genomförandet av fokusgruppintervjun 

 

Jag förberedde fokusgruppintervjun genom att på förhand diskutera individuellt med 

alla deltagare om själva forskningsansatsen och syftet med min forskning. Jag strävade 

efter att alla deltagare skulle vara förberedda på den tematiska helheten, dvs ledarskap 

inom en barnskyddsorganisation. Jag ville försäkra mig om att den utsatta tiden skulle 

kunna användas så effektivt som möjligt, därmed hade jag bett alla deltagare fundera 

på temat ledaskap, på egna styrkor och utmaningar i själva arbetet och på 

framtidsutsikterna.   

 

Inför fokusgruppintervjun hade jag förberett en intervjuguide med tre tematiska 

helheter. Varje tematisk helhet hade en rubrik med tilläggsfrågor för att förtydliga 

frågeformuleringen (Se Bilaga 1 för själva intervjuguiden). Intervjuguiden skulle 

fungera som stöd för mig själv för att jag skulle kunna leda diskussionen på bästa sätt. 

Eftersom de flesta ledarskapsteorier jag redovisat för ovan verkar ganska allmänna till 

sin karaktär och omfattar många olika typer av aspekter, bedömde jag att dessa 

ensamma inte räckte till för att vara basen för en intervjuguide med denna målgrupp. 

Jag baserade därför mina frågor även på mina egna erfarenheter av vad jag upplevt vara 

viktiga frågor kring ledarskap inom denna typ av organisationer. Förhoppningen var att 

deltagarna på detta sätt skulle kunna relatera till frågorna och uppleva dem som 

relevanta som utgångspunkt för diskussionen.    

 

Den första helheten skulle behandla deltagarnas strategier för att personligen hantera 

den utmanande ledarskapsuppgiften.  Den andra helheten skulle fokusera på 

deltagarnas uppfattningar om skillnader med att leda en tredje sektors 

barnskyddsorganisation och ledarskap inom ett företag eller en kommun. Den tredje 

helheten skulle fokusera på rekrytering av chefer och ledare inom 
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barnskyddsorganisationer. Jag hade som målsättning att jag skulle följa intervjuguiden. 

Speciellt de tre tematiska helheterna hade jag för avsikt att följa i kronologisk ordning.  

 

Det visade sig vara relativt svårt att hitta gemensam tid för fem verksamhetsledare. För 

att fokusgruppintervjun skulle kunna genomföras skedde den under en gemensam 

arbetsresa. Fokusgruppintervjun pågick i en och en halv timme och bandades i sin 

helhet. Jag hade för avsikt att låta diskussionen flöda relativt fritt, men som forskare 

och ledare för diskussionen strävade jag efter att styra samtalet till de på förhand 

fastslagna temahelheterna.  I och med att gruppen var bekant med varandra från tidigare 

upplevde jag att det inte fanns spänning eller oro inför diskussionen/intervjun. Min 

subjektiva bedömning är att situationen var trygg för deltagarna. Samtliga 

fokusgruppdeltagare har lång arbetslivserfarenhet och är därmed vana att reflektera 

över olika slag av arbetsrelaterade frågor.   

 

Jag måste dock konstatera att den på förhand planerade intervjuguiden inte i praktiken 

kunde följas särskilt noggrant. Diskussionen var aktiv och diskussionstemana byttes 

spontant. De tematiska helheterna som jag berett behandlades, men inte i den ordning 

jag tänkt mig. De tematiska helheterna gick även in i varandra. Jag fick anstränga mig 

för att styra diskussionen och samtidigt låta deltagarna själva föra vidare diskussionens 

innehåll. Jag upplevde min forskarroll och ledare av diskussionen som utmanande. Dels 

upplevde jag det vara utmanande att inte själv delta i den intressanta diskussionen som 

part av fokusgruppen, dels var det svårt att styra diskussionen i intervjuguidens 

riktning.  

 

Samtliga fem ledare fick utrymme och var aktivt engagerade i diskussionen. Jag 

bedömer därmed att gruppstorleken var lämplig då alla respondenter hade en engagerad 

och balanserad roll. Dialogen var aktiv och växelverkan mellan de intervjuade 

fungerade bra. Tapola-Haapala påpekar att då forskaren själv modererar sin intervju 

har forskaren en möjlighet att ställa specificerande frågor ifall den intervjuades 

budskap blivit oklart. Då jag analyserade mitt transkriberade material, kunde jag 

konstatera att det fanns en jämlik balans mellan de olika respondenternas antal och 

längd på talturer 
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6.2 Analysmetod 

 

För att försöka besvara avhandlingens syfte och forskningsfrågor har jag i denna 

avhandling tillämpat kvalitativ innehållsanalys, det vill säga en metod som ofta 

används för att dra slutsatser om innehållet i olika slag av kommunikation, såsom 

intervjuer, observationsprotokoll eller tidningsartiklar (Tuomi och Sarajärvi 2018, 51).  

 

Kvalitativ innehållsanalys, som av Esaiasson et al (2017) även kallas kvalitativ 

textanalys, är således en metod som med fördel används då det i texten finns vissa 

helheter som utgör den så kallade kärnan till det som forskaren vill komma åt. Denna 

kärna förmodas bestå av andra beståndsdelar än resultatet av de mera specifika 

analysenheterna. Med detta avses att det förekommer vissa delar som tilldelas större 

signifikans än andra. En ytterligare orsak för att välja kvalitativ textanalys, är då det 

man vill komma åt inte är uppenbart och enbart kan sovras ut genom noggrann 

genomgång av texten. (Esaiasson et al 2017, 210–211.) 

 

Tuomi och Sarajärvi (2018) betonar att då forskaren under innehållsanalysens gång går 

från teori till empiri samt från empiri till teori är det frågan om en abduktiv 

analysprocess. Den abduktiva ansatsen är en kombination av induktiv och deduktiv 

ansats. Den abduktiva ansatsen används när det finns enbart en begränsad mängd 

tidigare forskning och kunskap tillgänglig. (Tuomi och Sarajärvi 2018, 52-52.) 

Beträffande denna avhandling kan konstateras att det nog finns från tidigare både 

forskning och studier kring ledarskap, men i begränsad utsträckning då det gäller 

ledarskap inom tredje sektorn. Det empiriska materialet kommer därför att analyseras 

med hjälp av abduktiv innehållsanalys, dvs en analys som inspireras av tidigare 

kunskap vid en genomgång av det empiriska materialet för att hitta ny teoretisk 

kunskap.  

 

 

6.3.1 Processen vid kvalitativ innehållsanalys 

 

Precis som all annan forskning börjar textanalyser med en uttalad problemställning. 

För att forskningsfrågan ska kunna besvaras genom kvalitativ textanalys behövs 

konkretiserade och preciserade frågor som riktas mot materialet. En kvalitativ 
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textanalys är mer än en sammanfattning av texten. Förenklat kan uttryckas att det är 

forskaren som ska återge texten med hjälp av analytiska verktyg. Det är inte texten själv 

som berättar en historia. (Esaissaon et al 2017, 216.) Trots att det funnits särskilda 

program för kvalitativ analys sedan mitten av 1980-talet, är det fortfarande relativt 

ovanligt att det i samhällsvetenskaplig forskning används specifika analysprogram vid 

kvalitativa studier. (Dahlgren, Sauer 2009, 163.) Alvesson och Sköldberg (2017) lyfter 

i stället fram forskarens roll i forskningen och tolkningsarbetet. ”Kvalitativ forskning 

en kontextbunden verksamhet som placerar betraktaren i världen. Den består av en 

uppsättning tolkande, materiella praktiker som gör världen synlig. Dessa praktiker 

omvandlar världen så att den för jaget blir en serie representationer, bl a 

fältanteckningar, intervjuer, konversationer, fotografier, inspelningar och 

minnesanteckningar. På den här nivån har den kvalitativa forskningen en tolkande, 

naturalistisk syn på världen. Detta betyder att kvalitativa forskare studerar saker i deras 

naturliga omgivning och försöker förstå, eller tolka, fenomen utifrån den innebörd som 

människor ger dem.” Denzin och Lincoln (2005) (Alvesson, Sköldberg 2017, 17-18.) 

 

Innehållsanalys är en analysmetod för dokument, ”texter”, som kan användas vid en 

analys av alla former av texter, men även vid en analys av ljud och bild. Processen för 

innehållsanalys är enligt Denscombe (2016) väldigt entydig och följer ett konsekvent 

förlopp, oavsett ifall den specifika tillämpningen sedan gäller text, ljud eller bild. 

(Denscombe, 2016, 392.) Med hjälp av innehållsanalys kan ett material analyseras 

systematiskt och objektivt. Innehållsanalys är med andra ord en noggrann textanalys. 

Texten eller materialet kan vara i olika form, såsom text eller ljud. (Tuomi, Sarajärvi 

2018, 57.) 

 

I regel inleds processen genom att det analyserade materialet väljs ut.  Texten bryts ner 

i mindre stycken, satser eller meningar. Därefter bryts texten ner i mindre stycken, 

satser eller meningar. Materialet som består av intervjuer delas upp enligt frågornas 

karaktär. Forskaren granskar de olika delarna av materialet och skapar kategorier med 

centrala begrepp. För att kunna placera in materialet i de valda kategorierna bör texten 

kodas. Kodningen sker genom spjälkning av materialet i mindre beståndsdelar. De 

valda koderna överförs till rätt kategori. (Denscombe 2016, 392–394.)  
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Tuomi och Sarajärvi (2018) beskriver analysprocessen vid en innehållsanalys enligt 

bild 3: 

 

 

Bild 3 (Tuomi, Sarajärvi 2018, 51, 59-60.) 

 

Tuomi och Sarajärvi (2018) beskriver vidare processen vid kvalitativ innehållsanalys 

genom åtta centrala moment. Forskaren måste noggrant lyssna på sitt material och 

anteckna vad som sägs. Därefter måste det antecknade materialet läsas igenom 

upprepade gånger. Meningarna bildas till förenklade uttryck, helheter bildas, likheter 

och olikheter i materialet tas fram. Kategorier med underkategorier och 

underkategorier formas. (Tuomi, Sarajärvi 2018, 59-60.)  

 

Jag har analyserade materialet genom att först lyssna till och transkribera 

fokusgruppintervjun. I praktiken blev mer eller mindre allt som sagts nedskrivet. Jag 

valde att inte skriva ner tilläggsord, extra ljud eller dylikt. Jag har alltså skrivit ned allt 

det relevanta som sagts. Efter transkriberingen lyssnade jag upprepade gånger på 

intervjun.  

De på förhand inplanerande tematiska helheterna (bilaga 1) hade jag i åtanke då jag 

började kategorisera materialet. Jag sökte med andra ord kategorier för; 

 

• egenskaper som sägs vara viktiga för en bra ledare  

Läsa, lyssna och tyda

•Forskaren lyssnar på och transkriberar sitt material. Materialet måste läsas noggrant och forskaren 
måste bli bekant innehållet. 

•Forskaren söker efter meningar som är intressanta med tanke på forskningsfrågorna.

Förenkla, gruppera, 
kategorisera

•Meningarna omformas till förenklade uttryck som antecknas.  

•Forskaren söker efter likheter och olikheter i de förenklade uttrycken. 

•De förenklade uttrycken grupperas och bildas till underkategorier. Detta är ofta analysens kritiska 
skede. Här bestämmer forskaren utgående från sin egen tolkning, på basis av vilka kriterier ett visst 
uttryck placeras i en viss kategori. 

Finna helheter, 
teman 

•Följande skede är att gruppera underkategorierna och bilda överkategorier. 

•Till sist grupperas överkategorierna och bildas övergripande begrepp helheter eller teman
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• faktorer som stöder ledarskapet  

• skillnader i ledarskapet inom tredje sektorn(s barnskyddsorganisationer) i 

jämförelse med andra kontexter 

 

Jag bildade olika överkategorier och underkategorier; 

• överkategorin som jag benämner ”stöd” fick underkategorierna ”styrelsens 

betydelse”, ”nätverkens betydelse”, ”formella behörighetens betydelse” och 

”ledningsgruppens betydelse”.  

• överkategorin ”specifikt för tredje sektorn” fick underkategorierna ”styrelsens 

betydelse”, ”behörighetens betydelse”, ”nätverkens betydelse” och ”missionens 

betydelse”.  

• överkategorin som jag benämnde ”framtiden” fick underkategorierna 

”samhällspolitikens betydelse”, ”finansieringens betydelse”, ”branschens 

attraktions betydelse”, samt ”missionens betydelse”   

 

 

6.4 Tolkning och slutsatser  

 

En utmanande fas i analysarbetet anses vara att få fram övergripande mönster i 

materialet. Detta arbete är en viktig del av analysen. Genom dessa mönster kan 

forskaren relatera de olika bitarna både till varandra och till det teoretiska perspektivet 

som legat som grund för undersökningen. (Esaiasson et al 2017, 284.) 

 

Alvesson och Sköldberg (2017) påpekar att det är mer relevant att förklara vad man 

avser med reflekterande empirisk forskning än att just argumentera för kvalitativa 

forskningsansatser. Speciellt tolkning och reflektion är kännetecknande för 

reflekterande forskning. Tyngdpunkten i reflekterande empirisk forskning ligger på att 

forskaren så långt som möjligt beaktar perceptuella, kognitiva, teoretiska, språkliga, 

politiska och kulturella förhållanden som bildar grunden för tolkningen. (Alvesson, 

Sköldberg 2017, 19-21.) 

 

Enligt Alasuutari (2007) är det karakteristiska för en kvalitativ innehållsanalys att 

materialet betraktats som en helhet och där både meningar som ges större eller mindre 

betydelse ingår. Tolkningen av det empiriska materialet baserar sig på kategorier och 
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resultat som urskiljer sig tydligt ur materialet. Det är av största vikt att materialet sedan 

stämmer överens med forskningsfrågorna. Vid forskning som utgår ur ett empirinära 

material upplevs detta sällan som ett problem. Alasuutari rekommenderar att den 

egentliga analysen delas in i två tätt sammanfogade delmoment. I det första granskar 

man materialet med de centrala teoretiska utgångspunkterna i åtanke. Här är syftet att 

urskilja likheter med det som framkommit ur det empiriska materialet. Ifall dessa 

upptäckter inte stämmer överens med den fastställda tolkningen, kan forskaren bli 

tvungen att omarbeta sin tolkning. Det andra delmoment innebär tolkning av materialet 

i förhållande till tidigare forskning och av reflektion som bygger på den teoretiska 

referensramen. (Alasuutari 2007, 38-44.) 

 

En forskningsprocess slutar inte vid att forskningsfrågorna blivit besvarade. Svaren är 

enbart delar av svar, helheter och sanningar. Själva forskningen är inte ”slut”, men 

arbetet måste avslutas genom en rapport över de centralaste resultaten. Trots det 

slutförda arbetet och rapporten kan forskningsprocessen ha väkt nya frågor och 

frågeställningar. Nya forskningsidéer växer fram ur de flesta forskningsprocesser. 

(Alasuutari 2011, 109.)   

 

 

6.5 Etiska reflektioner 

 

Särkelä (2016) uppmanar forskaren att vara noggrann och medveten om med den egna 

rollen vid forskningsprocessen. Speciellt viktigt är att forskaren reflekterar över den 

egna positionen. En forskare är tvungen att ständigt göra val och avgränsningar som 

har etiska dimensioner. Inom forskningsområdet för socialpolitik är det avgörande att 

forskaren lyckas garantera ett starkt förtroende och tillit till undersökningens 

respondenter, akademiska samfundet samt den allmänna läsarskaran. Detta förutsätter 

sensitivitet och konstant balansering mellan förväntningarna kring forskningen 

innehåll, forskarens ansvar och medverkande respondenter. (Särkelä 2016, 104.) 

 

Min position som verksamhetsledare inom en tredje sektors barnskyddsorganisation 

har varit en styrka under denna forskningsprocess. Jag har haft nytta av mina 

erfarenheter av att leda en förening, jag känner till begrepp, utmaningar och 

samhällsdebatten.  Jag har dock varit tvungen att reflektera över den egna rollen genom 
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hela forskningsprocessen. Speciellt inför fokusgruppintervjun krävdes medvetenhet 

och tydlig definition av min roll både för mig själv och för respondenterna.  

 

Den egna yrkesmässiga positionen är dock inte enbart en styrka. Särkelä (2016) lyfter 

fram att forskarens personliga engagemang även är en risk. Under 

forskningsprocessens gång har jag flera gånger reflekterat och funderat på hur mina val 

påverkats av personliga eventuellt förutfattade meningar och erfarenheter.  

 

Deltagarna i fokusgruppintervjun är personliga bekanta till mig. Jag upplevde att alla 

deltagare hade en stark tillit till mig som forskare. Alla intervjuade ansåg att det är 

viktigt att forskning görs inom tredje sektorn och att ledarskap är en viktig fråga för 

hela social- och hälsovårdssektorn. Samtliga var välvilligt inställda till själva intervjun. 

  

Ur ett etiskt perspektiv är det centralt att även nämna att samtliga deltagare i intervjun 

ansåg att den yrkesmässiga positionen för med sig en viss offentlig synlighet. Med den 

insikten resonerade alla respondenter att de accepterar och godkänner det faktum att de 

kan bli identifierade i studien, trots att varken namn eller organisation benämns i 

magisteravhandlingen.   

 

Alla deltagarna i fokusgruppen är medvetna och godkänner att de i samband med denna 

forskning möjligen kan identifieras som personer. Trots godkännandet har jag valt att 

inte definiera de olika citaten i kapitel 7 där jag presenterar centrala 

forskningsresultaten. Jag strävar efter att skydda deltagarnas personliga kommentarer 

och åsikter.  Jag har följt TENKS (tutkimus eettinen neuvottelukunta – forskningsetiska 

delegationen) etiska principer om god vetenskaplig forskning. Tillstånd till intervjun 

gavs muntligt av samtliga deltagare. Allt material har sparats på en trygg server under 

skrivprocessen. Då avhandlingen godkänts kommer allt material att förstöras.  
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7 Resultat 

 
Mina personliga erfarenheter av att leda en tredje sektorns barnskyddsorganisation har 

påverkat både mitt forskningsintresse och avhandlingens utformning. Min egen 

erfarenhet av forskningsområdet har gjort att jag kunnat se på olika frågeställningar ur 

fokusgruppdeltagarnas synvinkel. Det har även möjliggjort en rekrytering av 

informanter som kanske inte annars skulle ha ställt upp för en gemensam 

fokusgruppintervju. Samtidigt har min position lett till att jag varit tvungen att 

vinnlägga mig om att analysera och tolka svaren så mångsidigt och grundligt som 

möjligt, så att mina egna uppfattningar om vad ledarskapet i en barnskyddsorganisation 

innebär inte skall bli alltför styrande. 

 

Vid presentationen av de centralaste forskningsresultaten kommer jag att använda 

direkta citat av respondenterna. Jag har valt att presentera dem på finska för att den 

autentiska rösten ska tydligt komma fram. De svenskspråkiga översättningarna finns 

som fotnoter. 

 

 

7.1 Ledaregenskaper och kunskaper  
 

Inledningsvis redogör jag för egenskaper och kunskaper som de intervjuade ledarna anser att 

centrala för att kunna leda inom en tredje sektors barnskyddsorganisation.  

 

 

7.1.1 Formell behörighet, substanskunnande och ledarskapsutbildning 

 

Enligt Peltosalmi et al. (2016) att det är typiskt för allmännyttiga organisationer att 

behörighetskrav för den högsta operativa ledningen fattas. Ofta leds dessa 

organisationer av sakkunniga med stark kunskap i frågor som berör social- och 

hälsovård. Dessa aspekter lyftes även fram under intervjun. Verksamhetsledarna anser 

inte att den högsta ledningens substanskunnande, i form av formell behörighet, är den 

mest avgörande faktorn för organisationens framgång och ett fungerande ledarskap. 

 



34 
 

”Monenlaisella koulutuksella voi johtaa, mutta kansalaisjärjestöä 

johtaessa pitää ymmärtää, tajuta sen järjestökulttuuria, joka on hirveen 

paljon erilaista, kun jonkun yrityksen johtaminen.” 1 

 

Den gemensamma uppfattningen bland de intervjuade är att en tredje sektors social- 

och hälsoorganisation kan ledas med flera olika slags grundutbildning och examen. 

Däremot framhäver alla att det viktigaste är en djup förståelse för substansen, intresse 

för organisationens grunduppgift och vilja att påverka samhället enligt den egna 

organisationens vision. Den formella behörigheten är alltså inte den mest avgörande 

faktorn då man leder en tredje sektorn barnskyddsorganisation. I stället anses ett 

genuint intresse för barnskydd, barnavård och barnets bästa vara en förutsättning för 

ett framgångsrikt ledarskap inom en barnskyddsorganisation.  

 

”Pienen järjestön näkökulma; oli yllätys tulla tähän järjestöön ja 

huomata, miten johtaminen oli niin substanssilähtöistä. Se johtaminen ei 

ole niinkään ollut se henkilöstön johtaminen ja osaamisen johtamista, 

vaan enemmän sen hyvän tekemisen johtamista.” 2  

 

”On hyvä, että on yhteiskunta tieteellinen koulutus, mutta, pitää pystyä 

irrottautumaan koulutustaustasta. Pitää ymmärtää mikä on sen järjestön 

perustehtävä. Itselläni ollut sosiaalityö pääaineena, en kuitenkaan tee 

sosiaalityön näkökulmasta työtä, vaan lastensuojelua ja lapsen oikeuden 

näkökulmasta. Väkisinkin välillä ajetaan muusta näkökulmasta toisella 

agendalla. Välttämätöntäkin irrottautua koulutustaustasta. Meidän 

järjestömme tehtävä on edistää lapsen oikeuksien näkökulma, ei 

sosiaalityön. Eivät ole välttämättä ristiriidassa, mutta puhe toisenlaista.” 

3  

 
1 Man kan leda med ett flertal olika examen, men då man leder en organisation med 

medborgarverksamhet, måste man förstå organisationskulturen, som är mycket annorlunda är 

företagsledning. 
2 Jag har perspektiv från en liten organisation. Det var en överraskning då jag kom till organisationen att 

ledarskapet var väldigt substansnära. Man ledde egentligen inte personalförvaltningen eller kunnandet, 

utan man ledde mer arbetet för det goda. 
3 Det är bra att ha en samhällsvetenskaplig utbildning. Men man måste kunna lösgöra sig från 

utbildningsbakgrunden. Man måste förstå organisationens grunduppgift. Jag har själv socialt arbete som 
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”Olen taas sitä mieltä että se koulutus esimerkiksi maisteritutkinto antaa 

tietyn analyyttisen valmiuden. Työ on opeteltava erikseen. Johtaminen on 

ensisijaisesti johtamista. Ei hirveästi eroa siitä mitä se substanssi ala on. 

Totta kai täytyy tuntee se ala. Mutta paljon oppii työn kautta. Johtamisen 

oppiminen on se keskeinen. Tästä tullaan siihen että hyvä asiantuntija ei 

välttämättä ole hyvä johtaja. Johtaminen on omanlaisensa osaaminen. 

Johtamisessa on tärkeäpää johtamisen osaaminen kuin substanssi 

osaaminen.” 4  

 

”Tavallaan millä tavalla koulutustaustalla, voi oppia, jos haluaa oppia 

substanssia. On oltava halu ja kyky, ymmärrys ja verkostoja, miten tällä 

sektorilla toimitaan. Silloin se edellyttää, että osaat tehdä 

vaikuttamistyöstä. Jotta sä voit tehdä vaikuttamista on oltava verkostoja. 

Pitää tietää miten laki valmistellaan ja missä vaiheessa siihen kuuluu 

vaikuttaa.” 5  

   

”Sillä tavalla myös uskottavuus kysymys. Jos ei ymmärrä substanssin 

päälle tai ymmärrä kysymyksiä.” 6 

 

”Vaikea saada luottamusta organisaatosta, jos ei hallitse substanssia.” 7 

 
huvudämne, jag arbetar dock inte ur socialt arbetes perspektiv, utan ur ett barnrättsligt perspektiv. Ibland 

närmas frågan ur ett annat perspektiv med en annan agenda. Det blir nödvändigt att man lösgör sig från sin 

utbildningsbakgrund. Vår organisations grunduppgift är att främja barnets rättigheter, inte socialt arbete. 

Dessa är nödvändigtvis inte i konflikt, men pratet är olika. 
4 Jag är igen av den åsikten att utbildningen, till exempel magisterexamen ger en viss färdighet. Arbetet 

måste man lära sig skilt. Ledarskap är i första hand att leda. Skiljer sig inte stort oberoende vilken 

substansen är. Förstås måste man känna till branschen. Men man lär sig mycket genom arbetet. Att man lär 

sig om ledarskap är centralt. Här kommer vi till den viktiga saken att en bra expert inte nödvändigtvis är en 

bra chef. Att leda kräver eget slag av kunnande. Vid ledarskap är det viktigare att man känner till ledarskap, 

än att man känner till substansen. 
5 I princip är all utbildningsbakgrund lämplig. Substans kan man lära sig om man vill. Man måste ha vilja och 

förmåga, förståelse och nätverk, hur man fungerar inom sektorn. Då förutsätts det att man kan göra 

påverkansarbete. För att du ska kunna påverka måste du ha nätverk. Man måste veta hur en lag framställs 

och vid vilket skede den kan påverkas. 
6 Också en fråga om trovärdighet. Ifall man inte har förståelse för substansen kan man inte förstå frågorna. 
7 Det är svårt att få förtroende ifall man inte känner till substansen.  



36 
 

 

En av de intervjuade ledarna lyfter fram en intressant aspekt gällande substanskunskap 

och expertis inom en barnskyddsorganisation. Personen anser att en stark 

substanskunskap kan vara en fallgrop för själva ledarskapet. Om chefen är en alltför 

stark expert, finns risk för att ledarskapsuppgiften blir negligerad. Detta höll de övriga 

intervjuade med om. I en sakkunnig organisation måste den operativa ledningen 

fokusera på strategiskt ledarskap, personalförvaltning och administrationen. 

Substansen, dvs verksamhetens innehåll, ska i första hand ansvaras av de anställda 

sakkunniga. Alla intervjudeltagare är eniga om att ledarskap måste värderas, uppskattas 

och prioriteras, även inom en barnskyddsorganisation med stark mission.  

 

”Sudenkuoppa substanssiasiassa, jos johtaja on erittäin vahva asian 

asiantuntija, mitä johtaa, malttaako silloin vetäytyä siitä asiantuntija 

roolista, ja antaa sitä niille henkilöille, joille se organisaatiossa kuuluu. 

Ettei joudu operatiiviseen asiantuntijatekemiseen liikaa. Jonkun verran 

sitä voi tehdä, mutta ei liian paljon. Voi johtaa siihen, että 

johtamistehtävä tulee laiminlyödyksi. Johtamistehtävää pitää arvostaa. 

Sitä ei tee kukaan muu, tai silloin sen täyttää joku muu. Näin on riski että 

syntyy piilorakenteita.” 8 

 

”Jos johtamistehtävää laiminlyö johtajana, sen paikan täyttää joku jolle 

se ei kuulu.” 9  

 

Vikten av ledarskapsutbildningar är en annan aspekt som stiger fram ur materialet. 

Ingen specifik ledarskapsutbildning nämns dock som exempel och inte heller hur långa 

utbildningen skulle vara att föredra. Samtliga deltagare anser dock att det är viktigt att 

chefen kontinuerligt deltar i ledarskapsutbildningar och seminarier med temat 

ledarskap.   

 
8 En risk med substansfrågan är att ifall chefen är en mycket stark expert, inom det som ska ledas, kan det 

bli svårt att dra sig tillbaka, och ge det åt dem, som det inom organisationen hör till. Att det inte blir för 

mycket expertuppdrag. Någon gång kan man göra det, inte för ofta. Det kan leda till att chefsuppdraget blir 

negligerat. Man måste uppskatta ledarskapsuppdraget. Ingen annan gör det, eller så fylls tomrummet av 

någon annan. Då växer risken för dolda ledare. 
9 Ifall ledarskapsuppdraget negligeras av chefen, fylls platsen av någon annan. 
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”Johtamisosaaminen on oltava myös järjestömaailmassa vahvaa. 

Esimerkiksi varhaiskasvatuksesta usein nousee johtajaksi ihmisiä ilman 

mitään johtamiskokemusta, eikä välillä edes halua, eikä mitään 

johtamiskoulutusta. On kyllä tärkeä, että johtaja hankkii johtajuus 

kolutusta. Keskeistä myös johtajana selviytymisessä on koulutus.” 10  

 

 

7.2 Deltagarnas subjektiva uppfattningar om vad som stöder dem i 

ledarskapsuppdraget 

 
På frågan om vad som stöder en verksamhetsledares ledarskap inom en 

barnskyddsorganisation, lyfter samtliga deltagare upp vikten av en fungerande styrelse 

och ett gott samarbete med styrelsens ordförande. Det råder en stor enighet om att 

styrelsen har en avgörande roll och är en förutsättning för att den operativa ledningens 

ska kunna lyckas i sitt arbete. Förutom styrelsen betonas vikten av en fungerande 

ledningsgrupp, ett brett nätverk och personliga arbetserfarenheter.  

 

7.2.1 Styrelsens och ordförandes roll och betydelse 

 

Huhtala (2021) betonar vikten av samarbetet mellan ordförande och 

verksamhetsledare, eftersom dessa två personer bereder ärenden för styrelsen. 

Ordförande har en viktig roll i att föra en sparrande men även kritisk diskussion om 

organisationens verksamhet och om de ärenden som förs till styrelsen. Organisationen 

framgång påverkas stort av samarbetet mellan styrelse och operativ ledning. Styrelsens 

uppgift är att övervaka och stöda den operativa ledningens arbete. (Huhtala 2021, 38.)  

 

”Kun ollaan järjestössä, on ollut tärkeää hyvä työpariuus puheenjohtajan 

kanssa.”11  

 

 
10 Ledarskapet inom tredje sektorns organisationer måste vara starkt. Till exempel inom 

småbarnspedagogiken lyfts ofta en person utan ledarskapserfarenhet till chef, ibland vill personen inte ens 

vara chef och har ingen ledarskapsutbildning. Det är viktigt att chefen skaffar sig ledarskapsutbildning. 

Ledarskapsutbildning är centralt för att chefen ska klara sitt arbete. 
11 Då vi är i en förening, har det varit viktigt att samarbetet fungerat bra med ordföranden. 
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Ovannämnda aspekter framkommer även under intervjun, det vill säga styrelsens och 

ordförandes roll ses som centrala för att verksamhetsledare skall få det stöd som behövs 

i arbetet. Alla deltagare lyfter fram vikten av en fungerande styrelse och ett 

uppbyggande samarbete mellan verksamhetsledare och ordförande.  

 

”Puheenjohtajan rooli tosi tärkeä. Kolme puheenjohtajaa kolmessa 

vuodessa on rankkaa. Olen saanut käsitystä siitä, kuinka paljon 

vaikutusta puheenjohtajalla on kaikkeen. Tämä on järjestöpuolen 

erilaisuus. Kunta puolella ei kaupungin hallituksen puheenjohtajalla ei 

ole samalla lailla merkitystä johtamiseen. Ei puutu arkeen. Toisaalta 

yritys on eri tyyppinen. Millainen hallitus ja puheenjohtaja, tosi paljon 

merkitystä miten sitä järjestöä johdetaan.”12  

 

De intervjuade menar att en fungerande styrelse och ett friktionsfritt samarbete samt en 

stark tillit mellan ordförande och verksamhetsledare spelar en central roll både för 

organisationens framgång och för verksamhetsledarens arbetsförmåga.    

 

”Onni on ollut, oma kokemus on, että puheenjohtajat ovat ymmärtäneet 

puheenjohtajan roolin ja toiminnanjohtajan roolin. Eivät ole puuttuneet 

pieniin asioihin, ja luottaneet. Luottamus ja tuki on tarvittaessa hurjan 

tärkeitä.” 13 

 

Utöver en fungerande styrelse anses en bra och fungerande ledningsgrupp vara centralt 

för arbetet på en barnskyddsorganisation och för själva ledarskapet. Även här 

poängteras aspekter av tillit mellan ledaren och ledningsgruppen. 

 

 
12 Ordförandens roll är avgörande. Tre ordföranden på tre år är jobbigt. Jag har fått en uppfattning om hur 

stor inverkan ordförande har på allt. Detta är specifikt för organisationsvärlden. Inom en kommun har 

stadsstyrelsens ordförande inte alls på samma sätt betydelse för ledarskapet. Befattar sig inte med 

vardagen. Å andra sidan är det annorlunda i ett företag. Styrelsen och ordföranden har väldigt stor 

betydelse för hur en tredje sektors förening leds. 
13 Det har varit en lycka, att den egna erfarenheten varit att ordförandena har förstått ordförandens roll 

och verksamhetsledarens roll. Ordföranden har inte befattat sig med små saker, och har haft tillit. 

Förtroende och stöd är väldigt viktigt. 
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”Hyvä hallitus ja hyvä puheenjohtaja auttavat selviytymään. Ja toimiva 

johtoryhmä. Olen elänyt tilanteessa, jossa johtoryhmä ei ole toiminut. On 

ihania, tilanteita kun johtoryhmä rupeaa toimimaan. Tämä auttaa 

selviytymään arjesta.” 14  

 

”Johtoryhmä. Tärkeä tuki. Jaksamista auttava tekijä. Pystyä luottamaan 

johtoryhmään, avoin yhteistyö ja monenlaista osaamista. Olen yrittänyt 

satsata johtoryhmän toimivuuteen.” 15  

 

En av de intervjuade poängterar även vikten av ett mångsidigt kunnande inom 

ledningsgruppsarbetet, en aspekt som de andra i fokusgruppen även instämmer i. Detta 

är en central faktor som inte alltid uppmärksammas inom expertorganisationer såsom 

barnskyddsorganisationer. Ett brett och mångsidigt kunnande och en bred 

arbetserfarenhet i ledningsgrupper stöder det strategiska ledarskapet.  

 

”Johtoryhmä. Jossa on ollut sekä järjestöhistorian osaamista että 

erilaista johtaja kokemusta.” 16  

 

 

7.2.2 Nätverk och referensstöd är viktigt 

 

Även officiella och inofficiella arbetsgrupper och nätverk anses viktiga för att ledaren 

skall få stöd i sitt arbete. Alla intervjuade poängterar vikten av att själva organisationen 

ingår i ett brett nätverk men även att verksamhetsledaren personligen tillhör olika slag 

av nätverk och arbetsgrupper.  

 

 
14 En bra styrelse och en bra ordförande stöder. Och en fungerande ledningsgrupp. Jag har upplevt 

situationer då ledningsgruppen inte fungerat. Det är fint då ledningsgruppen börjar fungera. Det stöder i 

vardagen 
15 Ledningsgruppen. Viktigt stöd. Viktig faktor då det gäller den egna orken. Att kunna lita på 

ledningsgruppen, öppet samarbete och mångsidigt kunnande. Jag har strävat efter att satsa på 

ledningsgruppen   
16 Ledningsgruppen. Där det funnits både kunskap om organisationens historia och olika slag av 

arbetserfarenheter 
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”Jotta sä voit tehdä vaikuttamista on oltava verkostoja. Pitää tietää miten 

laki valmistellaan ja missä vaiheessa siihen kuuluu vaikuttaa.” 17 

 

För att arbetet med att leda en barnskyddsorganisation, med ett uppdrag att påverka 

samhällsutvecklingen ska kunna lyckas, anses nätverk och arbetsgrupper alltså vara 

centralt. Nätverken uppges även vara ett viktigt stöd för det egna välmående i arbetet. 

Referensstödet av kollegor uppskattas och värdesätts högt. 

 

”Kun tulee vastaan pettymyksiä ja epäonnistumisia, silloin mitataan 

johtajuutta. Silloin on usein aika yksin. Silloin ei välttämättä johtoryhmä 

tai hallitus voi nostaa siitä kuopasta. Vertaisuuden merkitys nousee 

vahvasti ja työnohjaus on merkittävää niissä tilanteissa. Arjesta selviytyy 

toimivilla perusrakenteilla, mutta kuka on silloin auttamassa, kun tuntuu 

että lyö hanskat tiskiin. Tai millä keinoilla pääsee siitä eteenpäin.” 18  

 

”Toiminnanjohtajien keskinäinen yhteistyö, luottamus ja tuki. Erilaiset 

pienet epäviralliset ryhmät. Erilaisia luotettuja porukoita. Osa 

kokoontuu säännöllisesti osa vähemmän säännöllisesti. On ollut tärkeetä 

että on erilaisia luotettuja porukoita. Vertaistuen merkitys on hurjan 

suurta.” 19  

 

Även Mintzbergs (1973) taxonomi av ledarskapsroller poängterar vikten av att skapa 

och ingå i centrala nätverk. Enligt Mintzberg är just detta en del av de interpersonella 

roller en chef eller ledare har.  

 

 
17 För att du ska kunna göra påverkansarbete måste det finnas nätverk. Man måste känna till hur lagar 

bereds och vid vilket skede det lönar sig att påverka 
18 Då man möter besvikelser och misslyckas, då mäts man som ledare. Då är man ofta ganska ensam. Då 

finns nödvändigtvis inte en styrelse eller ledningsgrupp som drar upp en ur gropen. Referensstödets 

betydelse ökar kraftigt och arbetshandledningens. Man klarar vardagen med fungerande strukturer, men 

vem hjälper då man har lust att kasta in handduken. Eller hur kommer man vidare? 
19 Samarbetet mellan verksamhetsledare, tilliten och stödet. Olika små inofficiella grupper. Olika 

förtroendefulla gäng. En del träffas regelbundet och en del mer sporadiskt. Det har varit viktigt att det 

funnits grupper med tillit. Referensstödet är grymt viktigt. 
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”Jotta voi toimia verkostoissa, tehdä vaikuttamista, jotka ovat 

järjestöyössä ihan ydin asioita. Minua on auttanut se että vuosien varrella 

on kertynyt kontakteja poliitikkoihin yli puoluerajojen. Ei tätä työtä 

pystyisi tehdä ilman niitä.” 20  

 

Arbetshandledning är ett vanligt arbetsredskap bland yrken som har med mänskligt 

bemötande att göra. Genom att erbjuda arbetshandledning åt sina medarbetare strävar 

arbetsgivare till att garantera kvalitativ service, stöda medarbetaren i arbetet och 

därmed öka arbetshälsa och arbetsmotivation. Arbetshandledning är ett arbetsredskap 

som stöder individens både arbetshälsa och professionella tillväxt. (Karvinen-

Niinikoski, Rantalaiho och Salonen 2007, 23.) I samband med intervjuerna framstår 

dock betydelsen av arbetshandledning inte som speciellt central, men en av de 

intervjuade nämner att arbetshandledning kan vara betydelsefullt i speciellt utmanande 

situationer. 

 

”Vertaisuuden merkitys nousee vahvasti ja työnohjaus on merkittävää 

niissä (haastavissa) tilanteissa” 21  

 

Washington, Boal och Davisen (2008) refererar till Selznicks (1957) indelning av 

ledarroller (jfr. även teorikapitlen ovan). Den relationella ledaren fokuserar på 

arbetssamfundets inbördes kommunikation och hantering av känslor. I det arbetet är 

arbetshandledning ett centralt arbetsredskap. Min tolkning är dock att 

verksamhetsledarna nog anser att arbetshandledning är ett viktigt och självklart 

arbetsredskap för att stöda medarbetares välmående inom barnskyddsarbetet. Men 

verksamhetsledarna lyfter inte den personliga arbetshandledningen som den mest 

centrala stödformen för det egna välmående i arbetet. Däremot poängteras vikten av att 

verksamhetsledare och chefer mera generellt tar hand om sig själva och därmed 

garanterar det egna välmående i arbetet och arbetsmotivationen.  

 

 
20 För att man ska kunna fungera i nätverk, göra påverkansarbete, som är föreningarnas kärnuppgift. Mig 

har det hjälpt att jag längs med åren knutit kontakter med politiker över partigränser. Det går inte att 

utföra detta arbete utan det. 
21 Vikten av referensstöd och arbetshandledning växer vid utmanande situationer. 
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”Kysymykseen mikä tukee työntekoa, on vaikea sanoa muuta mitä on jo 

sanottu. Mikä vielä ei ole tullut esiin on omasta hyvinvoinnista ja 

tasapainosta huolehtiminen. Kuinka oikeesti jaksaa ja selviytyy? Koska 

ne johtamistilanteet jotka haastavat ne niin kysyy ihmistä” 22  

 

Under diskussionen poängteras upprepade gånger även arbetsgemenskapens betydelse 

för verksamhetsledarens välmående i arbete. Det är arbetsgemenskapen som bär och 

stöder ledarskapet.    

 

”Hirvittävästi iloa antaa hieno työyhteisö. Se kantaa.” 23 

 

 

7.2.3 Personliga egenskaper som stöd - Ledarskapserfarenheten har betydelse 

 

Under fokusgruppintervjun diskuteras ytterligare aspekter som deltagarna anser att 

stöder dem i ledarskapsuppgiften. Den gemensamma uppfattningen är att tidigare 

erfarenheter, arbetslivserfarenheter och erfarenhet av just ledarskap stöder arbetet som 

verksamhetsledare. Även Lind (2020) hävdar att ledarskapserfarenhet påverkar själva 

ledarskapet och dess kvalitet.  

 

”Vanha historia auttaa. Kokemus. Pitkä historia johtamisesta on 

auttanut. Olen ollut johtotehtävissä muualla. Niiden kokemusten avulla, 

olen soveltanut, miten johdetaan järjestöpuolella. Eli oma kokemus ja 

tausta.” 24 

 

”Kaikkein vaikeimmissa tilanteissa on pitänyt uskaltaa laittaa itsensä 

alttiiksi, jotta porukan saa mukaan. Kestän sen kritiikin, vastustamisen, 

arvostelun ja keskustelun jotka aina liittyvät vaikeisiin päätöksiin. Että on 

 
22 På frågan vad som stöder en i arbetet är det svårt att tillägga något. Men en sak som inte kommit fram är 

vikten av att man tar hand om sitt eget välmående. Hur man på riktigt ska orka och klara sig? De 

ledarskapssituationer som utmanar en, de kräver mänsklig närvaro. 
23 Arbetsgemenskapen ger otroligt mycket glädje. Det bär. 
24 Tidigare livshistoria hjälper. Erfarenheten. En lång erfarenhet av ledarskap har hjälpt. Jag har fungerat 

som chef på andra ställen. De erfarenheterna, har jag använt för att kunna leda en förening 
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johtajana miettinyt ja suunnitellut sen jutun, miten ne ihmiset saadaan 

mukaan. Tämä tulee mieleen niistä tiukoista paikoista.” 25  

 

”Yleinen oma elämänkokemus. ”Näin toivoisin, että minua johdettaisi”” 
26 

 

 

7.2.4 Ledarskapets drivkraft - Missionen bär trots allt 

 

 

Många olika slag av utmaningar och svårigheter stiger fram under intervjun. Jag ville 

därför veta vad som får verksamhetsledarna att fortsätta med sitt arbete. Jag ville veta 

vad som ger dem styrka och stöd att fortsätta som ledare. Svaren är mycket 

samstämmiga. Alla verksamhetsledare uttrycker att organisationens mission och 

samhälleliga viktiga uppdrag är det som motiverar och stöder i arbetet. Alla uttrycker 

att arbetets mening, uppdrag och påverkansmöjligheter är en central och bärande kraft.    

 

”Se että työllä on merkitystä kantaa. Ei tarvitse koskaan kysyä onko 

turhaa hommaa. Aina on toivoa ja näköalaa. Se on just se upein juttu. 

Työyhteisö ja hyvät kollegat kantaa. Erityisesti homman sisältö.” 27 

 

Tredje sektorns mångfald och heterogenitet syns under fokusgruppintervjun. En av de 

intervjuade vars arbete till en stor del består av verksamhet med frivilligarbetare 

uttryckte att just frivilligarbetarna bär och ger kraft.   

 

”On hienoa tehdä vapaaehtoisten kanssa työtä. Se kantaa. Ihmiset tulee 

”ihanaa tulla tänne”. Ei tulla vaatimukset edellä, ”mitkä mun työehdot ja 

paljon mä saan palkkaa”…mikä on työelämässä tyypillistä. 

 
25 I de allra svåraste situationerna har man varit tvungen att sätta sig själv på spel, för att få gänget med sig. 

Man måste stå ut med kritiken, motståndet, att bli ifrågasatt och diskussionen som alltid hänger ihop med 

svåra beslut. Att man som chef har funderat och planerat saken, hur man får gänget med sig. Detta 

kommer jag att tänka på om svåra situationer. 
26 Den egna livserfarenheten. ”Såhär skulle jag själv vilja ledas” 
27 Det att arbetet har betydelse. Man behöver aldrig fråga om arbetet är onödigt. Det finns alltid hopp. Det 

är just det finaste. Arbetsgemenskapen och goda kollegor bär. Speciellt arbetets innehåll. 
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Vapaaehtoisista voi saada parhaimmillaan hirveesti itselleen energiaa.” 

28 

 

Själva arbetet, dess innehåll och det samhälleliga uppdraget är viktigt. Alla intervjuade 

lyfter fram missionens värde och vikt. Att kunna påverka barns liv och 

samhällsutveckling mot ett barnvänligare håll genom ett starkt påverkansarbete 

uppfattas centralt och motiverande. Det faktum att arbetet haft positiva effekter och att 

verksamhetsledarnas har känt att det egna arbetet haft betydelse uppfattas som en 

bärande och stärkande kraft.   

 

”Asioita on liikahtanut. Se kantaa. Ei ehkä politiikassa mutta esimerkiksi 

lastenoikeuksissa. Vaikka osallisuus on vahvistunut. Ymmärretään 

oikeuksia toisella tavalla. Lapsistrategia etenee. Asioita liikahtaa 

eteenpäin.” 29  

 

Trots att flera olika slag av utmaningar och svårigheter med arbetet som 

verksamhetsledare för en barnskyddsorganisation kom fram under intervjun var det 

ingen som uppgav att arbetet inte skulle vara motiverande. Ingen klagade på 

arbetsbördan eller på arbetsförhållandena. Ingen talade om det egna arbetet i en negativ 

ton. Det fanns ingen bitterhet mot arbetet eller mot grunduppgiften. Samtidigt var oron 

för framtiden tydlig, svårigheterna med ledarskapsarbetet mångfasetterat och 

arbetsbilden brokig. Trots det sistnämnda är min tolkning att samtliga intervjuade 

känner stolthet över uppdraget som ledare och den egna organisationen. Alla 

fokusgruppintervju-deltagare är övertygade om att barnets bästa och barnets rättigheter 

kan stödas genom det egna arbetet.     

 

 
28 Det är fint att arbeta med frivilligarbetare. Det bär. Människor kommer ”härligt att komma hit”. Man 

kommer inte med krav, ”vilka är mina arbetsvillkor och hur mycket får jag i lön”... vilket är vanligt för 

arbetslivet. Av frivilligarbetare kan man få själv väldigt mycket energi. 
29 Saker har rört på sig. Det bär. Inte kanske inom politiken men tex då det gäller barnets rättigheter. 

Barnets delaktighet har ökat. Man förstår rättigheterna på ett nytt sätt. Barnstrategin går framåt. Saker går 

framåt. 
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”Asia ja substanssi voimaannuttaa ja kantaa. Lasten pelastaminen 

ruokkii eniten. Ei koskaan tarvitse miettiä onko tässä mitään järkeä.” 30 

 

En av de intervjuade framförde att den uttalade missionen och det viktiga uppdraget 

helt enkelt är det som får en verksamhetsledare inom en tredje sektors 

barnskyddsorganisation att fortsätta påverkansarbetet. De övriga intervjuade 

instämmer enhälligt.   

 

”Halu vaikuttaa ja tunne että tätä kautta se onnistuu”31  

 

 

7.3 Skillnaden mellan ledarskap inom tredje sektorn och andra kontexter 

 

Vad gäller eventuella olikheter mellan att leda en tredje sektorns 

barnskyddsorganisation och ett företag eller en kommun råder det ofta en stor enighet 

i uppfattningar mellan de intervjuade. Alla hävdar att ledarskap av en tredje sektors 

barnskyddsorganisation har element som är specifika för allmännyttiga föreningar. 

Även sett ur detta perspektiv betonas betydelsen av föreningarnas styrelser (se kap. 

ovan). Allmännyttiga föreningars styrelser är organisationens högsta beslutande organ. 

Den operativa ledaren, verksamhetsledaren, är alltid underkastad och beroende av 

styrelsens stöd, godkännande och engagemang. Peltosalmi et al. (2016) betonar att ett 

särdrag för tredje sektorns föreningar är just samspelet och kommunikationen mellan 

förtroendemannaorganet, dvs styrelse och verksamhetsledare.  

 

Även finansiella utmaningar och en ständigt föränderlig verksamhetsomgivning som 

präglar operativa ledningens arbete anses enligt de intervjuade vara specifikt för 

ledarskapet inom en tredje sektors barnskyddsorganisation. Att ständigt försöka få ny 

eller fortsatt finansiering för barnskyddsarbetet upplevs avvikande jämfört med 

kommun och stat. Alla medel för verksamheten måste ”skaffas”, ingenting kommer 

 
30 Saken och substansen ger kraft och det bär. Att rädda barn ger mest energi. Man behöver aldrig fundera 

om det är någon mening med detta. 
31 Viljan att kunna påverka och känslan av att det genom detta arbete kan lyckas. 
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givet. Ifall arbetet med bidragsfinansieringen misslyckas, kan verksamheten inte 

fortsätta.    

 

”Olen ollut johtamistehtävissä valtiolla, kunnalla ja järjestössä. Mikä 

ero? Hallituksen rooli, ja jäsenyhteisöjen rooli. Tämä on iso ero vaikkapa 

kuntaan. Kunnassa ja valtionhallinnossa on tietynlainen moniportaisuus 

johtamisessa joka on hyvin erilainen kuin järjestöjohtamisessa. 

Järjestöjohtamisessa on vaan, minä ja se hallitus. Varsinkin arjessa, 

kunnan ja valtion moniportaisuus tekee johtamisesta erilaista, kun 

järjestössä.” 32  

 

Som ett särdrag för ledarskap inom tredje sektorn poängterar de intervjuade överlag 

den bidragsbaserade finansieringen, organisationernas funktionslogik och 

verksamhetskultur. En chef förutsetts känna till organisationsvärldens normer, regler 

och logik för att kunna leda. Vad som egentligen menas med just detta förblir dock 

något oklart under intervjuns gång. Min egen tolkning är att de intervjuade menar att 

en central faktor är att barnskyddsorganisationernas värdegrund styr den operativa 

ledningens beslut. Som Nyyssölä (2009) påpekar kan det finnas spänningsförhållande 

mellan målsättningen att vara effektiv serviceproducent och å andra sidan att inte göra 

vinst på människors hjälpande. Detta utmanar ledarskapet och den operativa ledningens 

beslut. Dessutom menar de intervjuade att verksamheten styrs och präglas av sina 

medlemmar vilket är specifikt för tredje sektorns organisationer.  

 

”Suurin ero yritykseen on, että hallituksen on tiedettävä, että 

toiminnanjohtaja on työntekijän asemassa. Yrityksessä toimitusjohtajalla 

on erilainen asema. Hallituksen rooli on järjestössä merkittävä ja 

vastuutta näin ollen järjestön johtajaa eri tavalla. Rajaa 

 
32 Jag har varit chef både inom stat, kommun och förening. Vad är största skillnaden? Styrelsens roll, och 

medlemsorganisationernas roll. Detta är en stor skillnad till en kommun. Inom kommun och stat finns ett 

trappstegsmässigt ledarskap som är annorlunda än inom en tredje sektors organisation. Då man leder en 

förening finns enbart jag och styrelsen. Speciellt vardagen är annorlunda att leda i en förening än i kommun 

eller staten. 
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toiminnanjohtajan toimintamahdollisuuksia ja vaatii jatkuvaa pohdintaa, 

mistä hallituksen pitää keskustella ja pohtia, ja mistä minä päätän?” 33 

 

Lind (2020) hävdar att ledarskapet inom tredje sektorn påverkats av ständiga 

förändringar i organisationernas finansieringsgrunder. Detta är ett tema som även tas 

upp under intervjun.  

 

”Järjestömaailmassa joutuu jatkuvasti hankkia rahaa. Ei kunnalla 

tarvitse. Mikään resurssi ei tule järjestöön ilman että sitä johdetaan. Raha 

ei tule verorahiosta valmiina. Tämä on todella erilaista, kun 

kuntapuolella. Kuntapuolella on annettu budjetti, täällä sulla ei ole 

mitään, jos et ole ahkerasti tehnyt töitä asian eteen” 34 

 

”Kuntapuolella käytetään ne rahat jotka on annettu. Sitä ei itse hanki. Jos 

et hanki rahaa sulla ei oo mitään.” 35 

 

Verksamhetsledarna poängterar vidare i flera olika sammanhang vikten av förståelse 

för själva grunduppgiften. För att kunna leda en tredje sektorns barnskyddsorganisation 

måste man ha förståelse för organisationsvärlden och organisationens kultur. 

 

”Järjestölogiikan ymmärtäminen on keskeistä. Järjestön johtaminen on 

erilaista, kun yrityksen tai julkisen sektorin johtaminen. Jo siksi että 

 
33 Den största skillnaden till företag, är att styrelsen måste vara medveten om att verksamhetsledaren är i 

arbetstagares position. Företagens verkställande direktörer har annan position. Styrelsens roll i en förening 

är uppenbar och det till ledaren delegerade ansvaret är annorlunda. Begränsar verksamhetsledarens 

verksamhetsmöjligheter och kräver ständig reflektion över vad styrelsen ska diskutera och begrunda, och 

vad besluter jag om. 
34 I organisationsvärlden är man ständigt tvungen att skaffa pengar. Det behöver man inte inom 

kommunen. Inte en endaste en resurs kommer till en förening utan ett medvetet ledarskap. Pengarna 

kommer inte från skattemedlen. Detta är väldigt annorlunda än inom kommunen. Inom kommunen har du 

en given budget, här har du ingenting, om du inte flitigt jobbar för det. 
35 Inom kommun använder du till dig givna medlen. Dom skaffar du inte själv. Ifall du inte skaffar pengar har 

du ingenting. 
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järjestöissä luottamushenkilöillä ja jäsenistöllä on oma roolinsa. Tuo 

johtajuuteen omaa haastetta.” 36  

 

”Pitää olla järjestön ymmärrys, tämä ollut minulle valtava haaste 

opetella sitä. Kuitenkin ajatellen, että johtamisessa on yleispätevät 

rakenteet, jotka toimivat joka paikassa. Johtajana pitää saada ihmiset 

mukaan ja pitää itse uskoa siihen asiaan. Niiden tasapaino ollut vaikeaa.” 

37 

 

”Kansalaisjärjestöä johtaessa lähteä sieltä sisältä, sun pitää ymmärtää 

se järjestö, tajuta sen järjestö kulttuuria, joka on hirveen paljon erilaista, 

kun jonkun yrityksen johtaminen.” 38 

 

”Järjestössä halutaan muuttaa maailmaa. Kansalaistoiminnan upeus. Vs 

kunta ja yritys, johtamisen näkökulmasta, kuinka joutuu erilaisten 

näkökulmien kanssa tasapainoilemaan. Mikä on se muutos mitä halutaan 

saavuttaa.” 39 

 

Vikten av nätverk och samhällskontakter nämns som ett särdrag för tredje sektorn 

liksom ledarskap inom det. Att som chef kunna skapa och hitta de bästa och rätta 

samhällskontakterna och nätverken upplevs viktigt och samtidigt utmanande. 

 

”Järjestössä on yllättävän kovat paineet hyviin yhteiskuntasuhteisiin, 

enemmän kuin valtiolla ja kunnassa. Tämä on yllättänyt minut. Kunnassa 

ja valtion hallinnossa selviät aika kapealla yhteiskunta suhdeverkostolla, 

järjestömaailmassa kontaktien määrä moninkertainen, siis tuhat eri 

 
36 Logiken om organisationsvärlden måste man ha förståelse för. Att leda en förening är annorlunda än att 

leda ett företag eller inom den offentliga sektorn. Redan därför att inom föreningar har förtroendevalda 

och föreningsmedlemmarna egna roller. Detta utmanar ledarskapet. 
37 Man måste ha en förståelse för organisationen, detta har varit en stor utmaning för mig. Trots det anser 

jag att ledaskap har vissa allmängiltiga strukturer, som fungerar över allt. Som chef måste man få gänget 

med sig och man måste tro på saken. 
38 Att leda en medborgarorganisation kräver insyn. Du måste förstå dig på organisationen, på dess kultur, 

som är väldigt annorlunda än att leda ett företag. 
39 Inom organisationsvärlden vill man förändra världen. Det fantastiska medborgarverksamhet. Jämfört 

med kommun och företag är en ur ett ledarskapsperspektiv att balansera med olika slag av infallsvinklar. 
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kontaktia. Itseasiassa johtajan tehtävä on jatkuvasti miettiä mitkä ovat ne 

keskeisimmät kontaktit. Todella laaja verkosto on sote järjestömaailma.  

Perustehtävän paikantaminen on keskeistä. Ja muistettava että se on 

muuttuva. Valtionhallinnossa esimerkiksi perustehtävä on aika stabiili.” 

40  

 

Varken tidigare forskning eller den litteratur jag använt under arbetet på denna 

avhandling har poängterat att ett av särdragen med att leda en tredje sektors 

organisation är att starka känslor råder och påverkar arbetet och ledarskapet. Under 

fokusgruppintervjun lyfter verksamhetsledarna dock även upp att starka känslor bland 

medarbetare präglar arbetet. Det går inte att dra paralleller till alla tredje sektorns 

organisationer. Dock på basis av intervjun uppfattar de intervjuade ledarna att just 

känslornas betydelse bland medarbetarna i en organisation är ett särdrag som samtidigt 

kan vara en utmaning för ledarskapet (men samtidigt en bärande och stödande faktor i 

ledarskapet, se kap. 7.2.4. ovan).  

 

”Selkä ero järjestöpuolella kuntapuoleen on että järjestössä on selkeästi 

enemmän tunteita työn tekemisessä. Se on johtamisen haaste. Ei ole fakta 

tai asia vaan hyvin voimakas tunne asiasta. Tunne kääntyy 

todellisuudeksi.” 41  

 

”Maailmanparantamisen halu ja tuska on monella niin suurta. Nämä 

”tunnetyypit” hakeutuvat juuri järjestöihin koska siellä on maailman 

parantamisen mahdollisuus.” 42  

 
40 Organisationerna har förvånansvärt hård press på sig att skapa goda samhällskontakter, mera än inom 

stat och kommun. Detta har överraskat mig. Inom kommunal- och statsförvaltningen klarar du dig med ett 

smalt kontaktnätverk, inom organisationsvärlden är kontakterna mångdubbla, alltså tusen kontakter. Det är 

faktiskt chefens uppgift att kontinuerligt fundera över de centralaste kontakterna. Social- och 

hälsoorganisationerna består av ett verkligen brett nätverk. Att kunna definiera grunduppgiften är centralt. 

Och man måste minnas att grunduppgiften är föränderlig. Inom statligt ämbete är grunduppgiften ganska 

stabil. 
41 En klar skillnad mellan organisationsvärlden och kommun är att det finns mycket mera känslor i arbetet i 

en tredje sektorns förening. Det är en utmaning för ledarskapet. Inte fakta eller sak, utan en stark känsla för 

ärendet. Känslan blir verklighet. 
42 Världsförbättrings vilja och ångest är stort bland många. Dessa ”känslomänniskor” söker sig just till 

organisationer för där finns möjligheter för världsförbättring. 
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7.4 Ledarskapet ur ett framtidsperspektiv - Utmaningar och styrkor 

 

Under fokusgruppintervjuns slutdel diskuterades ledarskap och tredjesektorns framtid. 

Diskussionen kring framtiden väckte många tankar hos deltagarna. Samtliga 

verksamhetsledare kände oro inför framtiden. Den största oron gällde de ekonomiska 

framtidsutsikterna och tredje sektor-organisationers roll i framtiden.  

 

Jag avslutade intervjun med att fråga vad som får fokusgruppdeltagarna att fortsätta 

med sitt arbete? Vad motiverar dem som ledare? Eftersom det under intervjun lyftes 

fram flera utmaningar och svårigheter med arbetet som chef på barnskyddsorganisation 

ville jag avsluta intervjun med mera framåtriktade frågor.  

 

 

7.4.1 Ekonomiska utmaningar och organisationernas framtida roll 

 

I Organisationsbarometern 2020 uppgav över hälften (52 %) av tillfrågade 

verksamhetsledarna bland social- och hälsoorganisationerna att den egna 

organisationen står inför stora och relativt stora förändringar på grund av ekonomiskt 

sätt osäker framtidsutsikt. Bland barnskyddsorganisationer ansåg rentav 79 % av 

verksamhetsledarna att förändringen kommer att vara betydande. (Peltosalmi et al 

2020, 94.) Under de senaste årtiondena har tredje sektorns föreningar tvingats 

konkurrera i allt högre grad med den privata marknaden. Speciellt det faktum att 

serviceproducerande föreningar underkastats kommunal upphandlings förfaring har 

lett till att föreningar varit tvungna att anamma affärsregler och ekonomisk retorik. 

Serviceproduktion har dock alltid ansetts som en del av medborgarorganisationernas 

verksamhet. Tredje sektorn producerade redan år 2002 17 % socialservice. (Hokkanen, 

Kettunen och Piirainen 2005, 7; se även kapitel 2 och 4 ovan.) Spänningsförhållandet 

mellan ekonomi och välfärdstjänsternas innehåll och mission kommer fram även i 

diskussionen om organisationernas framtid. 

 

”Talouden realiteetti on aina läsnä. Koko maailma voisi pelastaa, jos 

olisi lisää rahaa… Yleinen maailman tuska, miksi en pysty tekee kaikkea. 

Konkreettisimmin tulee esiin sosiaalipalvelujen myynnissä. Miten 

laadukasta sä haluisit tehdä, mutta minkä verran siitä joku on valmis 

maksamaan. Sen seurauksena sä et voi tehdä enemmän, kun sen verran 
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mistä joku on valmis maksamaan. Iso ristiriita. Kymmenen vuotta siten oli 

meidän organisaatioissamme mahdoton käydä keskustelua, että meidän 

on pakko alentaa rimaa, liittyen laatuun, sijaishuollossa. Nykyään 

voimme keskustella siitä. Me emme voi tarjota priimaa, jos kukaan ei sitä 

osta (kunnat) mutta voimme tehdä aika hyvää ja sitä ostetaan. 

Kaadutaanko saappaat jalassa? Vai mennäänkö eteenpäin? Siinä on 

ristiriita.” 43 

 

Oron över den framtida ekonomiska utvecklingen och därmed den egna 

organisationens framtida verksamhetsmöjligheter stiger tydligt fram under 

fokusgruppintervjun. Samtliga respondenter lyfter fram sin oro över 

barnskyddsorganisationers ekonomiska framtidsutsikter och samhälleliga position. 

Alla framhäver att organisationens ekonomi och bidragsfinansieringen utgör ett stort 

hot mot framtidsutsikterna. Dessutom poängteras att ekonomin och 

verksamhetsförutsättningarna orsakar förutom stress även stor arbetsbörda för det egna 

ledarskapet.  

 

”Rahoittajan tahto. Kun raha on niin korvamerkittyä, niin mikä on 

kehittämisen mahdollisuus ja tila? Ei ilman resursseja onnistu. Ei pysty 

ennakoimaan signaaleihin tai vastata siihen mitä on tulossa ilman 

resursseja. Ilman resursseja ei voi tehdä parempaa maailmaa.” 44 

 

Så som togs upp i avhandlingens teoridel påverkas social- och hälsovårdens 

resursering, utformning och organisering starkt av social- och hälsopolitiska beslut 

(Rissanen och Lammintakainen 2015). Speciellt regeringsprogrammet styr social- och 

hälsovårdens verksamhetsmöjligheter. Nämnda aspekter speglas även i intervjuerna. 

 
43 Ekonomiska realiteten är alltid närvarande. Hela världen kunde räddas om vi hade mera pengar. En 

allmän ångest över att jag inte kan göra allt. Syns konkretast i försäljning av tjänster. Hur kvalitativt du 

skulle vilja producera, men hur mycket är någon färdig att betala för det. Ett resultat av detta är att du inte 

kan göra mer än vad någon är färdig att betala för. Problematiskt. För tio år sedan var det omöjligt att prata 

inom vår organisation om att lägga ribban lite lägre, då det gäller kvaliteten, inom vård utom hemmet. Idag 

kan vi diskutera kring ämnet. Vi kan inte erbjuda prima, om ingen (kommunerna) köper det, men vi kan 

göra ganska bra och det köps. Ska vi kasta in handduken? Eller gå framåt? Det är problematiskt. 
44 Finansiärens vilja. Då medlen är så öronmärkta, vad är utvecklingsarbetets möjlighet och utrymme? 

Lyckas inte utan resurser. Man kan inte förutse signaler eller svara på det som är på kommande ifall man 

inte har resurser. Utan resurser kan man inte förbättra världen. 
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Följande citat beskriver oron över organisationers och den tredje sektorns roll i 

framtiden mot bakgrund av den ”ekonomin och den politiska viljan” i samhället;  

 

”Politiikkaohjelmat ohjaa yhä enemmän mitä teemme järjestössä. 

Rahoituksesta nousee huoli, että tuleeko järjestöt tulevaisuudessa 

tekemään niitä asioita mihin saa rahaa? Näin juuri nyt hetkittäin 

toimitaan.” 45 

 

”Rahoittajan tahto ohjaa toimintaa.” 46  

 

”Osa johtamista on resurssien johtamista. Niiden hankkiminen. Ja 

osaamisen johtaminen. Onko meillä kriittinen osaaminen mitä kulloinkin 

tarvitaan. Haastaa johtamista. Sitä ostamista ei jatkuvasti voi ostaa 

ulkoota. Miten osaamista osaisi organisaatiossa johtaa viisaasti jotta se 

voisi lisääntyä työssä oppimisen ja erilaisen tiedonvaihdon jakamisen 

kautta.” 47  

 

Var fjärde nationell social- och hälsoorganisation anser den egna autonomin vara 

otillräcklig. Speciellt finansiärernas styrning, riktlinjer och krav är faktorer som 

påverkar upplevelsen av bristfällig autonomi. (Peltosalmi et al 2018, 208.) Oron för 

organisationens autonomi är uppenbar under fokusgruppintervjun. Alla deltagare 

framför att organisationernas framtida autonomi är osäker.  

 

”Rahoittajan huolet. Odotuksia tulee monista suunnista. Suuri huoli. 

Järjestöautonomian katoaminen on suuri pelko.” 48  

 

 
45 Politikprogram styr allt oftare vad vi gör inom tredje sektorn. Finansieringen oroar, kommer 
organisationerna i framtiden göra enbart det man lyckas få medel för? Så känns det stundvis 
redan nu. 
46 Finansiärens vilja styr verksamheten. 
47 En del av ledarskapet är att leda resurser. Att få resurser. Och att leda kunnandet. Har vi det kritiska 
kunnande som i stunden skulle behövas. En utmaning för ledarskapet. Kunnandet kan man inte alltid köpa 
utifrån. Hur skulle man kunna leda kunnandet på ett klokt sätt, så att det skulle öka på lärande i arbetet och 
genom ett ökat informationsutbyte. 
48 Oro över finansiärer. Förväntningar från fler olika håll. Stor oro. Speciellt oro över att organisationernas 

autonomi försvinner. 
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Hafford-Letchfield (2009) uttrycker att ledarskapet inom social- och hälsovården 

påverkas av ständiga förändringar inom lagstiftning, ekonomi och politisk vilja. Insikt 

och kunskap om politisk beslutsföring är avgörande för ledarskapet även inom tredje 

sektorn, men det finns en oro att organisationerna inte kan positionera sig eller påverka 

på samma sätt som tidigare i ett föränderligt välfärdslandskap. 

   

”Järjestöjen asema huolestuttaa. Olemme voineet aikaisemmin itse 

asemoida itsemme. Nyt tuntuu että se ei ole mahdollista.” 49 

 

Enligt Nykänen et al. (2016) är det att ekonomiska och sociala rättigheter inte beaktas 

i beslutsföringen speciellt skadligt för barn. Den finanspolitiska retorikens företräde är 

problematisk ur barnets perspektiv. Även dessa aspekter kommer fram under 

intervjuerna. 

 

Kuinka pitkällä on näköpiirissä poliittisen ohjauksen lisääntyminen ja 

autonomian heikkeneminen? Tuleeko meistä jotain kunnan 

alihankkijoita? Jonkun hallitusohjelman toimeenpanijoita? Liittyy 

rahaan ja poliittiseen tahotilaan.” 50  

 

 

7.4.2. Rekrytering och personalbrist ur ett ledarperspektiv 

 

Under diskussionen stiger bland annat det ökade kravet på medarbetares kontinuerliga 

utveckling och utbildning fram. Behovet av förändrat eller nytt slag av kunnande och 

personalbristen lyfts fram av flera informanter. Alla deltagare bekräftar att såväl 

medarbetarna som ledarskapet och dessas förmåga till förändring har en central roll för 

att organisationen ska lyckas i sitt framtida uppdrag. 

 

Meidän tulee kansalaisjärjestöinä reagoida muuttuvaan yhteiskunnan 

vaatimuksiin ja tämä muuttaa meidän perustehtävää. Tämä tuottaa myös 

johtamistehtävälle aika isot haasteet. Aiheuttaa myös haasteita 

 
49 Organisationernas position oroar. Tidigare har vi kunnat positionera oss själva. Nu känns det 
att det inte är möjligt. 
50 Hur långt ifrån är en ökad politisk styrning och en allt svagare autonomi? Kommer vi att bli kommunernas 

underleverantörer? Hänger ihop med pengar och politisk vilja. 
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henkilöstöjohtamisessa, kymmenessä vuodessa perustehtävä voi muuttua 

tai muuntautua, mutta henkilöstö ei välttämättä. Toimintaympäristö 

järjestöissä muuttuu. Mutta osaaminen ei ehkä ole vahvistunut. Minä itse 

en välttämättä ole osannut johtaa osaamisen muutosta.” 51  

 

I praktiken har människors hjälpande och socialt arbete redan länge stått inför stora 

ekonomiska nedskärningar, arbetet har blivit belastande och många professionella har 

valt att sluta. Detta har i sin tur lett till ett stort missnöje bland de många professionella. 

Inte minst ledarskapet och cheferna har varit föremål för missnöje. Medarbetare har 

visat missnöje mot ledarskapet bland både närmaste chefer som högsta operativa 

ledningen. (Karvinen-Niinikoski, Rantalaiho och Salonen 2007, 15.) Under 

fokusgruppintervjun stiger dock inte missnöje mot ledarskapet upp. Ingen av de 

intervjuade reflekterar över missnöje mot det egna ledarskapet. Man lyfter inte heller 

upp att medarbetare skulle ha valt att sluta. Men man oroar sig på ett allmänt plan att 

över att så många av medarbetarna jobbar inom projekt som inte garanterar den 

långsiktighet som ibland skulle behövas inom organisationen.    

 

”Palkataan määräajaksi henkilöitä, työsuhde päättyy, miten 

varmistetaan, että osaaminen jää taloon? Että, osaaminen siirtyy 

järjestöön niille, jotka eivät ole tehneet sitä aikaisemmin, esimerkiksi 

projektin aikana. Projektien haaste on, että tieto lähtee, kun projekti 

loppuu.” 52 

 

 

Trots att tidigare studier påtalat att chefens ansvar är att styra och leda olika slag av 

kunnande, kan hen ändå inte garantera kvaliteten av det praktiska arbetet som 

genomförs på olika enheter eller avdelningar inom organisationen. Utmaningen med 

 
51 Som medborgorganisationer måste vi reagera på det föränderliga samhället, svara på nya krav och 

förändra vår grunduppgift. Detta utmanar ledarskapet stort. Utmanar även personalförvaltningen. På tio år 

kan grunduppgiften förändras och utvecklas, men nödvändigtvis inte personalen. Verksamhetsmiljön för 

organisationerna förändras. Men kunnandet har nödvändigtvis inte ökat. Jag har kanske inte själv lyckats 

leda förändring. 
52 Vi anställer folk tidsbundet, arbetsförhållandet tar slut, hur försäkrar man sig om att kunnandet stannar i 

huset? Att kunnandet förflyttas inom organisationen till dem som inte gjort det tidigare, till exempel under 

projektet. En utmaning är att kunnande försvinner då projektet tar slut. 
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att leda expertis och kunnande gäller alla chefer på alla nivåer. Samtliga av de 

intervjuade funderar på hurdan kompetens arbetsteamet behöver för att uppställda mål 

ska uppnås. (jfr. Viitala 2005, 297.) Oro för ett ständigt krav på ny kunskap och 

föränderligt kunnande stiger upp under intervjun och man funderar på om detta kräver 

mera personal eller vidareutbildning bland befintlig personal.   

 

”Jos johtajana huomaa, että tarvitaan uudenlaista osaamista. Onko 

resursseja hankkia uutta osaamista? Onko tie se, että joku kouluttautuu? 

Mitäs sitten jos olemassa olevalla henkilöresurssilla ei ole 

mahdollisuuksia vastata uuteen muuttuneeseen tilanteeseen, miten teet?” 

53 

 

En annan intressant faktor som stiger fram under intervjun är att flera av de intervjuade 

framför att det ibland händer att människor söker arbete inom den tredje sektorn med 

en felaktig uppfattning om vad det innebär att arbeta på en tredje sektors 

barnskyddsorganisation. En del människor som söker sig till barnskyddsorganisationer 

har en felaktig uppfattning om själva arbetet och arbetsgivaren. Enligt de intervjuade 

är människors behov av att förändra världen är inte alltid den bästa utgångspunkten för 

ett professionellt arbete inom en barnskyddsorganisation, inte heller uppfattningar om 

att organisationsarbete inte är ”riktigt arbete”.   

 

”Moni haluaa tulla järjestöihin tekemään ”merkityksellistä työtä”. 

Ihmisten pitää kuitenkin ymmärtää mihin on tulossa. Pahimmillaan 

kuullaan että ”haluan alkaa downshiftaamaan, olisi ihana päästä 

järjestöön töihin”. Tämä on työ, joka päivä. Ihminen ei ehkä sinänsä ole 

tehtävään väärä vaan ei ymmärrä mihin on tullut.” 54  

 

 
53 Ifall man som chef märker att vi behöver ett nytt slag av kunnande. Har vi resurser att skaffa nytt 

kunnande? Är vägen den att någon utbildar sig? Vad händer ifall den tillbudsvarande personalresursen inte 

har kapacitet att svara på den förändrade situationen, vad gör du? 
54 Många vill komma till tredje sektorn för att göra ”värdefullt arbete”. Människor måste dock förstå vart de 

kommer. I värsta fall hör man att någon vill ”trappa ner” och därför söker sig till en förening. Dethär är ett 

jobb, alla dagar. Människan är nödvändigtvis inte olämplig för uppgiften, har bara inte förstått vart hen 

kommit. 
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”Usein järjestöihin hakeutuu innokkaita maailmanparantajia, mutta 

diplomatiaa tarvitaan meidän järjestössä kuitenkin eniten. On todella 

tasapainottelua siinä, että minkälaista johtajuutta järjestöihin halutaan? 

Innovatiivisuuttakin ehdottomasti tarvitaan.” 55 

 

Då medarbetarna och rekrytering av dem diskuteras lyfts branschens lönegrop upp. 

Alla verksamhetsledare uppfattar att branschens lönestruktur är problematisk. 

Barnskyddsarbetets och barnavårdens kvalitet uppfattas vara i risk på grund av icke-

konkurrenskraftig lönestruktur.  

 

”Saadaanko me niitä työntekijöitä joita halutaan? Hinnoittelevat itsensä 

pois.” 56 

 

”Eihän me koskaan niitä kaikkein kovimpia ja parhaita ammattilaisia 

voida saada koska me emme pysty maksamaan heille.” 57 

 

Karvinen-Niinikoski et al (2007) konstaterar för socialarbetarnas del att arbetsbördan 

och de tillbudsvarande resurserna, inklusive lönesättningen, helt enkelt inte möts. 

Förutom lönegropen har socialarbetare själva lyft fram svagt ledarskap som en 

ytterligare orsak till personalbristen. Socialarbetare anser sig behöva bättre ledarskap 

och mer stöd och tid från sina närmaste chefer. (Karvinen-Niinikoski, Rantalaiho och 

Salonen 2007, 15–17.) Även i fokusgruppintervjun diskuteras löneutvecklingen för de 

anställda, så som socialarbetare, inom organisationerna. Här ser man problem att 

(speciellt i framtiden) kunna konkurrera om kompetent personal på samma lönevillkor 

eftersom de ekonomiska ramarna kan vara mycket ansträngda i en organisation. 

 

”Varmasti tulee päivä kun esim sosiaalityöntekijöille suomessa on tehtävä 

tasokorotus jotta me pärjätään. Järjestöjen on toki seurattava kuntien 

palkkatasoa, jotta voimme kilpailla työntekijöistä. Tasokorotus on 

tietenkin haaste järjestölle. Mistä me otetaan se raha? Tällä hetkellä 

 
55 Ofta söker sig ivriga världsförändrare till föreningar, men diplomati behövs i vår organisation kanske ändå 

mest. Det är verkligen en balansgång, med hurdant ledarskap man vill ha till organisationerna. 
56 Kan vi få de medarbetare som vi vill ha? De prissätter ut sig. 
57 Vi kommer aldrig att få de hårdaste och bästa professionella, eftersom vi inte kan betala åt dem. 
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muodollisesti päteviä sosiaalityöntekijöitä on meidän järjestössä. Mutta 

pahoin pelkään että jossain kohtaan tulee vaikeuksia.” 58 

 

”Uskon kyllä että nuoret ja yleensä ihmiset haluavat tehdä tätä työtä. 

Mutta myönnän että palkkapyynnöt ovat välillä todella kovat. Järjestöt 

tulevat tulevaisuudessa väistämättä kilpailemaan työvoimasta. 

Resurssiraamissa kun ei ole sitä liikkumavaraa. Usein käy niin että aivan 

huippu tyyppi meille mutta palkkatoive menee 500 euroa yli.” 59   

 

 

Alla intervjuade har dock en uppfattning om att barnskyddsorganisationerna har ett gott 

rykte om sig som arbetsgivare. Det fanns trots bekymmer med rekrytering en stark 

tilltro på organisationens framtida roll som arbetsgivare. 

 

”Järjestöillä on hyvä maine työnantajina.” 60 

 

 

7.4.3. Påverkningsmöjligheter och värdefrågor 

 

En allmän utmaning då det gäller socialt arbete och mänskligt hjälpande är att bedöma 

arbetets påverkan och effekt. Med detta avses helt enkelt hur stödinsatsen påverkat 

klientens liv. Även inom barnskyddsarbete och barnskyddsorganisationer är frågan om 

arbetets påverkan eller ”utfall” aktuell.  

 

”Mitkä ovat ne vaikuttavuuden mittarit? Todella haastavaa meidän 

työssä.” 61 

 
58 Det kommer säkert en dag då man i Finland måste göra löneförhöjningar för tex socialarbetare för att vi 

ska klara oss. Föreningarna måste förstås följa kommunens lönesättning, för att vi ska kunna tävla om 

medarbetare. Lönejusteringar är naturligtvis en utmaning för föreningar. Men jag är illa rädd för att vid 

något skede får vi problem. 
59 Jag tror nog på att unga och människor i allmänhet vill jobba med detta. Men jag medger att 

löneanspråken är ibland verkligen höga. I framtiden kommer organisationerna otvivelaktigt att kämpa om 

arbetskraft. Ramarna för resurserna ger ju inte utrymme. Ofta går det så att det är en helt super typ för oss, 

med löneanspråket går över med 500 euro. 
60 Tredje sektorns organisationer har ett gott rykte som arbetsgivare. 
61 Vilka är mätare med vilka man mäter effekter? Verkligen utmanande i vårt arbete. 
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Under intervjun diskuteras således frågor kring påverkan. Detta visar sig vara något 

verksamhetsledarna funderar på inför framtiden. Det är svårt att bevisa arbetets 

påverkan/effekt, speciellt effekter på ett längre perspektiv. Samtidigt är det en viktig 

del av arbetet med att leda, även i framtiden. 

 

”Vaikuttavuus on niin vaikeaa todistaa. Jos lasta auttaa vaikka 

tukiperhetoiminnalla, niin se ei riitä. Jonkun on autettava sitä päihteiden 

käyttävää äitiä samanaikaisesti. Onko oikein sanoa että tukiperhetyö ei 

ollut vaikuttavaa koska lapsi jouduttiin kuitenkin huostaanottamaan, äiti 

ei kuntoutunut? Emme saavuttaneet sitä mikä oli tavoitteena, eli että 

huostaanotto voidaan välttää.” 62  

 

”Olemme varmasti menossa yhä enemmän sitä kohti, että perusteluja 

pitää löytyä, jotta toiminnalle saadaan oikeutus, euroissa ja 

vaikututtavuudessa.” 63  

 

”Kun on niin pirun vaikea todeta se vaikuttavuus” 64 

 

De flesta beslutsfattare är medvetna om att de fattar beslut som på lång sikt inte är bra 

och inte tillför samhällelig nytta. Beslut med avsikt att förbättra kortsiktigt ekonomiskt 

resultat bör undvikas. (Viitala 2005, 353.) Politiska beslut styr och påverkar 

barnskyddsorganisationernas verksamhetsmöjligheter. Under intervjun diskuteras 

därför betydelsen av politiska beslut för att leda en tredje sektorn verksamhet. 

 

”Politiikalla ja poliittisilla päätöksillä on merkitystä meidän 

johtamiseemme ja mahdollisuuksiin. On hankalaa, kun asiaperustelut 

ovat selkeät ja tietoa löytyy miksi lapsen edun nimissä tai lapsen 

oikeuksien näkökulmasta jokin asia tulisi olla, mutta politiikka ja 

 
62 Effekten är så svår att bevisa. Om man fast hjälper ett barn med stödfamiljsverksamhet, så är det inte 

tillräckligt. Någon borde hjälpa den missbrukande mamman samtidigt. Är det korrekt att säga stödfamiljen 

inte påverkat eftersom barnet måste omhändertagas, mamman hade inte habiliterats. Vi uppnådde inte 

vårt mål att förhindra en omhändertagning. 
63 Vi är antagligen på väg alltmer mot en tid då verksamheten måste rättfärdigas i både euron och effekter.  
64 Då det är så sjuttons svårt att bevisa på effekterna. 
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päätökset eivät vastaa meidän arvoja ja laatustandardia. Yksi 

järjestöjohtamisen haaste on löytää perusteluja myös niin että ne 

vaikuttavat päätöksen tekoon, esim puhe euroista, vaikuttavuudesta.” 65  

 

Samhällspolitiskt beslutsfattande och politisk vilja påverkar således 

barnskyddsorganisationernas möjligheter att verka enligt deltagarna. De politiska 

besluten uppfattas styra både själva arbetet och de ekonomiska resurserna.  

 

”Yhteiskunnallinen päätöksenteko. Vaikka kuinka osoitetaan, että nyt 

ollaan tekemässä huonoja ratkaisuja tai jopa vaarallisia päätöksiä, siitä 

huolimatta päätös tehdään. Tämä on erittäin huolestuttavaa. Asia ja 

tietoargumentaatio, ja siltä pohjalta päätöksen teon oheneminen on 

tuottaa tuskaa. Tietää mitä tästä seuraa, kaikki tietää mitä tästä seuraa, 

silti ei ole keinoja muuttaa. Koska joku muu arvo on tullut tärkeämmäksi.” 

66 

 

En gemensam uppfattning bland de intervjuade är att politisk vilja, eller rättare sagt 

politisk ovilja samt en (rådande) annan värdegrund än den man inom organisationerna 

önskar sig, har negativa konsekvenser för barnskyddsarbete och de värden 

organisationen står för.     

 

”Kyllä arvot ohjaavat yhteiskuntaa. Mutta harmillisesti muut arvot, kun 

ne, joita me toivoisimme.” 67  

 

 

 

 
65 Politik och politisk beslutsföring påverkar vårt ledarskap och våra möjligheter. Det är 
problematiskt, då sak argumentationen är tydlig och det finns fakta för varför med tanke på 
barnets bästa eller barnets rättigheter, saker borde vara på ett visst sätt, men politiken och 
besluten motsvarar inte våra värden och kvalitetsstandard. En utmaning för organisationers 
ledning är att lyckas argumentera så att besluten verkligen påverkas, tex prat om euron, 
effekter.  
66 Samhällelig beslutsföring. Hur man än påvisar, att nu håller man på att fatta dåliga beslut eller till och 

med farliga beslut, trots detta fattas beslutet. Detta är ytterst oroväckande. Beslut fattade på en minskad 

sak argumentation känns frustrerande. Man vet vad det leder till, alla vet vad det leder till, ändå inga 

möjligheter att ändra. Detta för att något annat värde har blivit viktigare. 
67 Visst styrs samhället av värden. Men tyvärr av andra värden än de vi önskar. 
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7.4.3 Konkurrens och fusioner 

 

En diskussion som pågått länge i samhällsdebatten är antalet föreningar inom tredje 

sektorn. Det finns en kritik mot den tredje sektorn som anser att det finns för många 

olika slag av föreningar, att det sker dubbelarbete och att organisationerna konkurrerar 

med varandra då de i stället borde samarbeta. Jag ställde därför under diskussionens 

gångs en fråga kring fusioner och hur barnskyddsorganisationernas verksamhetsledare 

ser på frågan om fusioner och konkurrensen organisationer emellan. Alla deltagare 

känner igen tematiken och har reflekterat kring frågan i sina respektive organisationer. 

 

”Kyllä järjestökentässä monessa kohdin on keskinäistä kilpailua. Kilpailu 

kyllä näkyy.” 68 

 

”Järjestö edustaa jäsentensä tahtotilaa ja arvoja. Se joka sanoo että meitä 

järjestöjä on liikaa, tulkoon sanomaan missä me tehdään 

päällekkäisyyksiä.” 69  

 

Frågan blir ifall föreningar i allt högre grad borde fusioneras för att vara mer 

kostnadseffektiva och för att verksamheten skulle utvecklas och därmed vara mer 

kvalitativ. Några deltagare har personliga erfarenheter av fusioner från kommunsidan. 

Deras uppfattning om fusionernas effekt speciellt då det gäller administrationen, är att 

en fusion i regel inte skapat lättare administration, och därmed inte heller skulle lösa 

organisationernas ekonomiska utmaningar eller förenkla ledarskapet.  

   

”Kuntaliitoksia ja suuria fuusioita tehtiin kunnissa. Haluttiin keventää 

hallintoa. Itsekin ollut niitä tekemässä. Mietin että onko järjestöpuoli 

myös menossa siihen? Yhteen ja kevennetään hallinota? Itse en ole 

kunnan puolella nähnyt yhtään hallinnon kevennystä… ennemminkin 

vielä portaisempaa.” 70 

 
68 Det stämmer nog att tredje sektorn har mycket inbördes konkurrens. Konkurrensen syns nog. 
69 Organisationerna representerar medlemmarnas vilja och värden. Den som säger att vi är för många, kan 

komma och berätta var vi gör dubbelarbete. 
70 Kommunsammanslagningar och stora fusioner gjordes i kommunerna. Man ville lätta på 

administrationen. Jag har själv varit med och gjort det. Nu funderar jag om organisationsvärlden är påväg 
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Bardy (2013) poängterar att samarbete mellan olika aktörer kan anses vara en 

förutsättning för framtida framgång. Även Rissanen och Lammintakanen (2017) 

framhäver att knappa resurser ökar vikten av god samarbetsförmåga. Flera av de 

intervjuade ledarna tog upp betydelsen av samarbete, både som en viktig 

framtidsförutsättning, men även som ett redan rådande särdrag för tredjesektorns 

barnskyddsorganisationer och deras ledarskap. 

 

”Lapsi- ja perhejärjestöjen kesken on paitsi yhteistyötä myös työnjakoa. 

Jota kannattaa vaalia. Erilaiset profiilit, joita tarvitaan.  

En ole aina liitoksissa ja fuusioissa nähnyt hallinnon keventymistä.” 71 

 

”Lapsi- ja perhejärjestöt tekevät yhteistyötä enemmän kuin järjestöt 

keskimäärin. Vanhustyössä ei oikein ole mikään joka 

yhdistäisi…vastakkaisilla puolilla ja kilpailee samoista asioista. On ollut 

hienoa että lapsi- ja perhejärjestöjen kesken on löytynyt yhteisiä juttuja. 

Kaikki ei tietenkään voi olla kaikessa mukana.” 72  

 

 

Flera av de intervjuade tar upp att de inte ser ”dubbelarbete” mellan 

barnskyddsorganisationerna och de ställer sig tveksamma till fusionernas positiva 

effekter. Man uppfattar i stället att speciellt barn- och familjeorganisationer har en klar 

arbetsfördelning. Den gemensamma uppfattningen är att tredje sektorns organisationer 

är olika, har sinsemellan olika uppgifter och en egen identitet.  

 

 
dit? Fusionera och lätta på administrationen. Själv har jag inte sett en enda tunnare administration som 

resultat av en fusion, snarare ännu mera trappsteg.  
71 Förutom att barn- och familjeorganisationerna samarbetar finns det en klar arbetsfördelning. Detta lönar 

sig att ta vara på. Olika profiler som behövs. Jag har inte alla gånger sett att fusionerna skulle ha fört med 

sig administrativa lättnader. 
72 Barn- och familjeorganisationer samarbetar mer än tredje sektorns organisationer i medeltal. Inom 

arbetet med äldre finns egentligen ingenting som förenar organisationerna. Motsättningar och de 

konkurrerar om samma saker. Det har varit fint att barn- och familjeorganisationerna har funnit 

gemensamma saker. Alla kan ju förstås inte vara med i allt.  
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”Sote keskusteluissa on välillä ehdoteltu yhteenmenoa ja yhteisitä 

palveluntuotantoa. Siihen olen vastannut, että sitten se ei enää ole meidän 

järjestön tuottama palvelu. Kenen näköinen se sitten on? Meillä kaikilla 

on oma tapa tehdä sitä hommaa.” 73  

 

Verksamhetsledarna för barnskyddsorganisationerna tror alltså inte på fusioners 

positiva effekter varken då det gällde administrationsbördan eller förbättring 

verksamhetens kvalitet. Ekonomiska fördelar med fusioner lyfter däremot ingen av 

fokusgruppdeltagarna upp, dvs varken argument för eller mot fusioner ur ett 

ekonomiskt perspektiv berördes. Fusioner uppfattades över lag inte som möjlighet, utan 

snarare som ett hot mot organisationsverksamheten.  

 

 ”Järjestöt ovat niin omanlaisiaan kaikki. Jos vaikka leirijärjestöt 

fuusioidaan. Silloin syntyisi jotain uutta. Yksikään nykyistä (kuusi) ei jäisi 

henkiin. Onko se asiakkaiden etu? En ole varma.” 74  

 

 

 

8 Diskussion 
 

En organisations framgång påverkas alltid av ledarskapet, av de beslut som fattas inom 

organisationen och av chefers personliga värdegrund och tankevärld. Både operativa 

mindre beslut som allmänna stora linjedragningar, påverkar organisationens 

slutresultat. En chef har med andra ord ett stort ansvar för organisationen. Samtidigt 

har vissa forskare (t.ex. Viitala 2005) lyft fram att behovet av ledarskap och chefskap 

minskar i takt med att medarbetares kunnande ökar, teknologin utvecklas och 

beslutföringen sker där verksamheten genomförs. Det traditionella ledarskapet har 

förändrats till ett slags ”ledarskap av förändring”. Arbetslivets konstanta förändringar 

utmanar därmed ledarskapet. (Viitala 2005, 295, 353.) I det följande sammanfattar och 

 
73 I ”sote” diskussionerna har det fusioner ibland föreslagits och gemensam serviceproduktion. Till det har 

jag svarat att då finns inte mer vår förenings serviceproduktion. Som vem ser den då ut? Vi har alla vårt 

eget sätt göra jobbet. 
74 Organisationerna är alla så säregna. Om fast alla organisationer med lägerverksamhet fusioneras. Då 

skulle det födas något nytt. Ingen av de nuvarande (sex) skulle överleva. Är det klienternas fördel? Är inte 

helt säker. 
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diskuterar jag resultaten från min empiriska undersökning, och ger förslag på fortsatt 

forskning. 

 

 

8.1 Centrala resultat 

 

Avsikten med denna magisteravhandling var att analysera ledarskap med speciellt 

fokus på tredje sektorns barnskyddsorganisationer. Mitt personliga intresse för 

ledarskap och min breda arbetserfarenhet av ledarskap inom en barnskyddsorganisation 

har påverkat utformningen av avhandlingen. Genom att rikta fokus på ledarskap inom 

den tredje sektorns barnskyddsorganisationer har min strävan varit att bidra med sådan 

kunskap som behövs för att kunna stöda ledarskap inom social- och hälsovårdens 

organisationer, och då specifikt inom barnskyddsorganisationer, som utgör betydande 

aktörer då det gäller service till barn och unga i Finland: Vilka egenskaper är viktiga 

för en bra ledare inom en barnskyddsorganisation? Vilka faktorer stöder ledarskapet? 

Vad skiljer detta ledarskap från ledarskapet i andra kontexter? 

 

För att kunna undersöka ovannämnda frågor djupare valde jag att genomföra en 

fokusgruppintervju. I undersökningen hade jag en unik möjlighet att intervjua fem 

personer med bred erfarenhet om ledarskap inom tredje sektorns 

barnskyddsorganisationer. Jag är medveten om att resultaten kan uppfattas som 

begränsade eftersom de baserar sig på en enda fokusgruppintervju. Samtidigt ser jag 

mitt material som unikt, då det i stort sätt inkluderar alla verksamhetsledare för de 

centrala barnskyddsorganisationerna i vårt land. På detta sätt har jag fått en unikt och 

”täckande” material som jag försökt analysera från många olika synvinklar. I sin 

doktorsavhandling lyfter Kujanpää (2017) upp att det finns vissa utmaningar med 

fokusgruppintervjuer. Det kan bli svårt för intervjuaren att hålla kontroll över gruppen 

och att garantera att själva diskussionen inte svävar ut. (Kujanpää 2017, 76.) Speciellt 

det senare visade sig vara en utmaning för mig. Jag ställde specificerande frågor och 

jag bad respondenterna spinna vidare på sitt resonemang. Men jag lade märke till att 

själva diskussionen löpte en uppenbar risk att sväva ut. Då jag lyssnade till bandade 

intervjun önskade jag att jag vid några tillfällen att jag hade styrt diskussionen bättre 

till den ursprungliga frågan.  
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Gällande avhandlingens övergripande slutsatser visar min studie att 

barnskyddsorganisationernas ledarskap kännetecknas av att ledarskapserfarenhet och 

kännedom om organisationsfältet framstår som viktigare och uppskattas i större 

utsträckning än substanskunnande inom området eller formell utbildning (jfr. min 

första forskningsfråga). Stödet för ledarskap består av välfungerande samarbete med 

styrelser, styrelseordförande, ledningsgrupper och formella och informella nätverk som 

även erbjuder referentstöd. Därtill ger den egna arbetserfarenheten, organisationen och 

dess medlemmar samt organisationsmissionen i sig kraft och stöd i 

ledarskapsuppdraget och arbetsmotivationen (jfr min andra forskningsfråga).  Som ett 

tydligt särdrag för en tredje sektors barnskyddsorganisation framstår alltså (bland 

annat) styrelsens och ordförandens roll.  En bra styrelse och ett fungerande samarbete 

mellan ordförande och verksamhetsledare har en uppenbar inverkan på 

barnskyddsorganisationens möjligheter att lyckas i arbetet. Jag måste dock konstatera 

att trots att styrelsen har en ytterst viktig uppgift och de bär det slutliga ansvaret för en 

förening, har den operativa ledningen och verksamhetsledaren fortsättningsvis en stor 

och avgörande roll. En chef måste därför förstå vikten av ledarskap och därmed 

uppskatta och värdesätta den speciella uppgiften.  

 

Vidare visade min undersökning också att det samtidigt som framtiden för 

organisationen uppfattas som osäker och det är svårt att balansera i ett välfärdslandskap 

präglat av krav på ekonomisk effektivitet, den ekonomiska resursering är osäker och 

samhällets värderingar hårdnar, är alla informanter eniga om att själva grunduppgiften 

och uppdraget med att hjälpa barn motiverar mest och ger arbetsglädje. Att ”missionen 

bär” trots allt är något jag anser vara karaktäristiskt för arbetet inom den tredje sektorn 

(jfr. min tredje forskningsfråga). Men även den ekonomiska och delvis politiska 

osäkerheten i ett föränderligt vårdlandskap förefaller att sätta en särprägel på 

ledarskapet.  

 

På basis av mina resultat kan man också dra flera allmännare slutsatser om vad som 

kännetecknar ledarskapet i tredje sektorn(s barnskyddsorganisationer) i relation till 

mera allmänna ledarskapsmodeller. I teorikapitlet presenterade jag Mintzbergs (1973) 

taxonomi om ledarskapsroller:  och de tre huvudgrupperna av ledarskap som är 

interpersonella-, informations- och beslutsroller. På basis av min analys är det den 

interpersonella rollen som framstår som speciellt viktig vad gäller ledarna inom tredje 



65 
 

sektorns barnskyddsorganisationer, en roll som understryker vikten av att skapa och 

etablera för organisationen viktiga nätverk, kontakter och grupper. Dessa nätverk är 

både formella och informella, och speciellt i de formella nätverken är påverkansarbete 

av stor betydelse. 

Gällande olika typer av informationsroller framhävs rollen som talesperson, det vill 

säga de intervjuade betonar vikten av att cheferna alltid skall uppvisa aktuell kunskap 

om den egna organisationen och verksamhetsomgivningen, men även överlag framföra 

organisationens mission och vision. Bland beslutsrollerna stiger rollen som entreprenör 

och resursfördelare fram: ledarna är entreprenörer som ansvarar för och driver på 

förändrings- och förbättringsprocesser och resursfördelare som ansvarar för 

resursanskaffning och en genomtänkt resursfördelning.  

 

Jag vill också reflektera kring Selznicks (se teorikapitlen ovan) indelning av ledare i 

relationella ledare och institutionella ledare. Min bedömning är att under 

fokusgruppintervjun betonas ett institutionellt ledarskap framom ett relationellt 

ledarskap. Ledarskapet inom barnskyddsorganisationerna fokuserar alltså mindre på 

kommunikationsfrågor med de anställda och på att skapa känslor av tillgivenhet och 

solidaritet hos medarbetare (vad gällande organisationen och dess verksamhet) och 

mera på att vara en ledare som främjar och skyddar de värderingar 

barnskyddsorganisationernas verksamhet och mission byggs på.  

 

Det gäller för alla chefer att konstant reflektera over det egna ledarskapet och ständigt 

sträva efter personlig utveckling. Sedan 2010-talet har begreppet ”välfärdsledarskap” 

blivit allt vanligare i Finland. Arbetshälsans betydelse inom ledarskapet har vuxit upp 

som en motpol till marknadsekonomiskt tänkande och retorik. Välfärdsledarskap fäster 

uppmärksamhet vid både medarbetares och chefers välmående. (Seeck 2012, 304–

305.) Efter året 2025 kommer Y- generationen (födda under perioden1980-1995), att 

vara ansvariga för arbetslivet. I och med denna generation kommer arbetslivets 

spelregler att ändras. Arbetskulturen och arbetandet överlag måste förändras till att 

bättre svara på den generationens målsättningar och behov. Man anser att Y-

generationen vill ha en mer balanserad fördelning mellan arbete och fritid. 

(Sydänmaanlakka 2014 29.) En chef som anammat ett transformativt ledarskap 

uppmuntrar och stöder sina medarbetare. Genom ett individuellt bemötande och 
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mentorskap kan medarbetare växa. Transformativt ledarskap består av kommunikation 

och nya perspektiv.  (Seeck 2012, 355.) 

 

Stenvall och Virtanen (2012) påpekar att utvecklingen av social- och hälsovården 

påverkas allra mest av organisationskulturen och ledarskapet. Brytningsskedet som vi 

just nu lever i kommer att utmana alla organisationer. Jag anser det vara viktigt att man 

inom sektorn för social och hälsovård klarar av att utveckla av verksamhetsformerna 

inom socialservice, löser utmaningarna med bristande ledarskap och lyckas åtgärda 

problemen med bristande växelverkan och kommunikation medarbetare emellan. Både 

tidigare studier om tredje sektorn organisationer i allmänhet (jfr. kapitlen ovan) och 

min egen undersökning tyder på att vardagen inom barnskyddsorganisationer kommer 

att styras och präglas av finansiella utmaningar, mångfacetterad serviceproduktion och 

kampen om behörig personal. Stenvall och Virtanen använder begreppet ”överleva” för 

att beskriva det rådande läget. Många social- och hälsoorganisationer oroar sig för 

framtiden och över möjligheterna att överhuvudtaget kunna fungera.  

 

Välfärds- och hälsofrämjande verksamhet bildar kärnan för många organisationer inom 

den tredje sektorn. Oron är stor för hur dessa verksamhetsformer ska garanteras i 

framtiden. Kommer organisationerna att kunna producera service i framtiden? Hurdan 

roll får den tredje sektorn i de nya välfärdsområdena? Många frågor då det gäller den 

tredje sektorns barnskyddsorganisationers framtid förblir obesvarade. Genom ett 

strategiskt och målmedvetet ledarskap har organisationen dock bättre förutsättningar 

att även i fortsättningen erbjuda service och verksamhet för sina målgrupper.  

 

 

8.2 Förslag på fortsatt forskning 

 

Under arbetet med denna avhandling har jag fått märka att det finns ganska lite 

undersökningar som fokuserar specifikt på ledarskap inom tredje sektorn. Nu då jag 

studerat ledarskap inom tredje sektorns barnskyddsorganisationer, skulle det vara 

intressant att studera ledarskap inom olika typer av tredje sektorn social- och 

hälsovårdsorganisationer? Eller jämföra ledarskapet och dess utmaningar inom 

organisationer som verkar inom socialsektorn respektive hälsosektorn och se på 

eventuella skillnader och utmaningar? 
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En grundläggande fråga som berördes av ledarna i min undersökning, och som också 

är av stor betydelse ur ett ledarskapsperspektiv i den tredje sektorn, när man tänker på 

mina resultat, är tematiken kring den framtida finansieringen av tredje sektorns 

organisationer.  Hur ska medborgarverksamhet och föreningar understödas och 

finansieras i framtiden? Kommer tredje sektorn i framtiden att ha möjlighet att 

producera service? Vilken roll kan eller ska föreningar ha i vårt land i framtiden? Hur 

kan tredje sektorn organisationer fortsätta bedriva ett påverkansarbete som möjliggör 

ett bevarande och även en utveckling av verksamheten i ett välfärdslandskap som enligt 

de intervjuade ledarna präglas av så många utmaningar? Som stöd för de politiska 

beslut som kommer att behövas för att tredje sektorns autonoma möjligheter att verka 

garanteras i framtiden skulle det även behövas mera forskning kring följderna av olika 

hittills fattade beslut med ekonomiska och andra följder för verksamheten inom tredje 

sektorns organisationer. Följande citat ur fokusgruppintervjun illustrerar ovannämnda 

problematik; 

 

”Rahoituksesta nousee huoli, että tuleeko järjestöt tulevaisuudessa 

tekemään niitä asioita mihin saa rahaa? Näin juuri nyt hetkittäin 

toimitaan. Rahoittajan tahto ohjaa toimintaa.”75 

 

 

 

 

 

  

 
75 Finansieringen oroar, kommer organisationerna i framtiden att göra det de får pengar för? Nu görs det så 

ibland. Finansiärens vilja styr verksamheten. 
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Bilagor 

 

Bilaga 1  

 

1. Henkilökohtainen selviytyminen ja jaksaminen (Välmående i arbetet) 

• miten olet selviytynyt? (hur har du klarat dig?) 

• mikä on auttanut sinua työssäsi? (vad har hjälpt dig i ditt arbete?)  

• mikä on tukenut sinua johtajuustehtävässäsi? (vad har stött dig i 

ledarskapsuppdraget?) 

 

2. Johtajuus lastensuojelujärjestöissä vs yrityksissä, kunnissa jne (Om att leda en 

barnskyddsorganisation jämfört med ett företag, kommun eller dylikt?) 

• onko järjestöjohtamisessa elementtejä, jotka ovat erityisiä juuri 

lastensuojelujärjestöille? (finns det element som är specifika för just ledarskap 

av en tredje sektors barnskyddsorganisation?) 

• mikä tekee järjestöjohtamisesta erityisen? (vad är speciellt med att leda en 

tredje sektors organisation?)   

• mikä on hallituksen rooli järjestöjohtamisessa? (vilken eller hurdan är 

styrelsens roll då det gäller ledarskap i en förening?)  

• onko johtaminen johtamista taustayhteisöstä riippumatta? (är ledarskap 

ledarskap oberoende organisationen?) 

 

3. Johtajien ja esimiesten rekrytointi (Rekrytering av chefer och teamledare) 

• substanssiosaaminen vs johtajuuskokemus? (substanskunnande och/eller 

ledarskapserfarenhet?) 

• mitä johtajan tulisi osata? (vad bör en chef kunna?) 

• mitkä henkilökohtaiset ominaisuudet ovat sosiaalityön ja lastensuojelutyön 

johtamisessa tärkeitä? (vilka personliga egenskaper är viktiga då det gäller 

ledarskap av socialt arbete och barnskyddsarbete?) 

 

 

 


