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The purpose of this study is to explore the eldercare managers' descriptions of their work situation, 

and through our research, reach a comprehesive view of the managers discretion in the 

municipational eldercare system in Sweden.

Our questions in focus are: 

In what sense do the managers feel that laws, guidelines and objectives control their decisions?

In what sense do the magangers feel that colleagues influence their decisions?

How do the managers experince that superior managers and politicians influence their decisions?

The essay is based on semi-structured interviews, with six different managers in the eldercare, from 

three different municipalities. We have made a questionnaire as a tool for our interviews, so that no 

questions were forgotten during the interview sessions, (with a few additional follow up questions). 

We analyze our results by using DiMaggio and Powell theory; we have chosen to work with two of 

the isomorphisms, in order to show how the managers relate to the organisations. We are also using 

Lipsky’s theory of street-level bureaucrats and their professional discretion, to see the manger from 

the other perspective; as an individual person in the organisation.

Our results and analysis indicates that managers in the eldercare have a wide ability to control and 

shape their discretion. The factors, which control how the managers form their discretion, are laws, 

guidelines, goals, colleagues and superior management levels. These factors are largely 

interpretable, which gives the managers a wider possibility to shape decisions based on the existing 

guidelines and framework. The study shows that the most limiting factor to constrain the discretion 

is the financial resources.
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Förord

Vi vill börja med att framföra ett varmt tack till de enhetschefer som ställt upp som intervjupersoner

i vår studie. Ni har gjort det möjligt för oss att samla in ett empiriskt material, som sedan hjälpt oss 

färdigställa vår uppsats. Ni har också hjälpt oss att se enhetschefernas arbetssituation och deras 

handlingsutrymme utifrån flera nya perspektiv. Ni har gett oss mycket kunskap och tankar som vi 

kan ha med oss framöver i livet. Återigen tack för att ni ställt upp i vår studie och att ni varit så 

flexibla och kunnat ställa upp med kort varsel.

Vi vill också tacka Mairon Johansson, Linnéuniversitetet för att du tog dig tid att prata om vår teori, 

tipsat oss om bokförlag och delat med dig av din egna avhandling, som belyser teorierna vi använt 

oss av. 

Vi vill även tacka våra familjer då de varit förstående och gett oss tid till att skriva, men även energi

för att fortsätta med det. 

Slutligen vill vi tacka varandra för att vi tillsammans tagit oss igenom två kurser. Det har vissa 

stunder varit livliga diskussioner och olika viljor, men tillslut har vi enats och kunnat jobba fram en 

studie vi båda är stolta över.

TACK!
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1.1 Problemformulering

Sverige har en ökande och åldrande befolkning vilket leder till förändrade förutsättningar för 

äldreomsorgen (SCB, 2016). Arbetsmiljöverket (2016) understryker att äldreomsorgen har 

förändrats under de senaste åren, och det kommer krävas ökade kunskaper för omsorgspersonalen 

att utföra ett allt mer komplext omsorgsarbete. Omsorgspersonalen i sin tur har en hög medelålder 

och pensionsavgångarna kommer bli fler än antalet nyutexaminerade, vilket innebär att det kan 

komma att bli en mindre tillgång på utbildad omsorgspersonal (SCB, 2016). Vidare skriver 

Arbetsmiljöverket (2016) att det samtidigt har blivit svårare med rekryteringen av omsorgspersonal.

Med samhällsförändringarna har det också skett effektiviseringar inom verksamheterna med fokus 

på att göra verksamheterna kostnadseffektiva, men med en fortsatt bra omsorg (Arbetsmiljöverket, 

2016; Österlind, 2013). 

Förändringarna berör inte bara brukare som använder sig av tjänsterna och omsorgspersonalen, utan

det skapas också nya förutsättningar och krav på de ledande enhetscheferna inom de kommunala 

verksamheterna (Wolmesjö, 2005). Enhetscheferna får hantera ovan nämnda utmaningar, samtidigt 

som de upplever att deras arbetssituation är pressad med motstridiga krav. Det ska bedrivas en 

kostnadseffektiv verksamhet men med en bra kvalitativ omsorg, vilket upplevs som komplext att 

uppnå. Deras komplexa arbetssituation ses av enhetscheferna som en orsak till kollegors 

långtidssjukskrivningar (Abdelrazek m.fl. 2010; Wolmesjö, 2005). Den kan också bidra till 

svårigheter att rekrytera enhetschefer till äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2016; Vision, 2014).

Enhetschefer inom äldreomsorgen i en kommunal regi har en betydande roll och ett komplext 

uppdrag, eftersom de har ansvar för såväl brukare, omsorgspersonal och verksamhetens budget, 

inom den verksamhet de verkar i. Enhetschefens arbetsuppgifter innefattar att verksamheten följer 

de olika lagar och föreskrifter som gäller. Samtidigt ska de också följa olika politiska ideologier och

de mål och riktlinjer som skapas av högre instanser för deras verksamhet (Karlsson, 2006). 

Österlind (2013) beskriver att beroende på hur enhetschefen förhåller sig till lagar, förordningar, 

politiska riktlinjer, budget och olika mål, så påverkas brukarnas kvalité. Samtidigt skapas 

enhetscheferna tolkningar av dessa faktorer förutsättningar för omsorgspersonalen att utföra ett bra 

omsorgsarbete och att arbeta under skäliga arbetsförhållanden. Wolmesjö (2005) menar att under 

dessa förutsättningar förväntas enhetschefen också leda och genomföra förändringar i 

verksamheterna. När det sker förändringar behöver enhetschefen bejaka både omsorgspersonalens 

och brukarnas situation, eftersom de båda berörs och har olika önskemål och krav. 

Tidigare forskning har studerat delar av denna komplexitet, som enhetschefer ska förhålla sig till 
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och agera efter, samt vilken frihet enhetschefen har då de fattar egna beslut i verksamheten. Detta 

har i tidigare forskning benämnts som begreppet handlingsutrymme. Det finns likheter i hur 

handlingsutrymme som begrepp har definierats och kan förstås, i flera artiklar från tidigare 

forskning. Tidigare forskning belyser och påvisar möjligheten till att utföra en önskad handling, 

samt vilka möjligheter och begränsningar den professionella, som i vår studie är enhetschefen, har 

att handla självständigt. Dessa möjligheter är givna utefter de ramar som finns inom organisationen.

Ramarna är till exempel lagar, regler, riktlinjer och resurser. De ska förhålla sig till ramarna men 

samtidigt ska arbetet individualiseras utifrån klientens behov. Det medför att de måste medla mellan

dessa påtryckningar, och i kompromissen skapas handlingsutrymmet. Handlingsutrymmet påverkas 

av hur den professionella väljer att tolka de ramar som organisationen styrs av. Den professionellas 

tolkning speglar och formas av utbildningsbakgrund, men också av normer bland kollegor 

(Karlssons, 2006; Lipsky, 1980; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). I vår studie kommer vi 

att tolka och tillämpa begreppet handlingsutrymme utifrån denna beskrivning.

DiMaggio och Powell (1983) beskriver olika faktorer som formar organisationen. Faktorerna som 

DiMaggio och Powell (1983) beskriver är riktlinjer och lagar, samt individuella tolkningar utifrån 

utbildning och normer, vilket innefattar kollegor, chefer och politiker. Dessa faktorer benämns som 

isomorfism och de verkar likformigt (DiMaggio och Powell, 1983). Linde och Svensson (2013) 

beskriver att DiMaggio och Powell förklarar de förutgivna organisatoriska formerna och beskriver 

de faktorer som gör att den professionellas handlingsutrymme hålls tillbaka, kanske inte 

uppmärksammas eller inte används. DiMaggio och Powell förnekar inte betydelsen av individen 

och dess handlingar men utgår ifrån de organisatoriska formerna. Vi kommer i vår studie utgå från 

DiMaggio och Powells faktorer som formar organisationen, men deras teori inriktar sig mest på att 

se den organisatoriska formen. Då vi vill förstå enhetschefernas handlingsutrymme har vi valt att 

kombinera DiMaggio och Powells teori med Lipskys (1980, 2010) teori om gräsrotsbyråkrater, då 

han istället ser individen i relation till organisationen. 

Verksamheterna förutsätter att enhetschefen hanterar arbetet utifrån flera olika perspektiv vilket 

innefattar att olika lagar, regler och riktlinjer ska följas (Larsson 2008). Lagar som följs är till 

exempel Arbetsmiljölagen ur omsorgspersonalens perspektiv samt Socialtjänstlagen och Hälso- och 

sjukvårdslagen ur brukarperspektivet (Arbetsmiljöverket, 2016). Att förhålla sig till olika 

perspektiv, såsom brukarnas och omsorgspersonalens är något som en enhetschef behöver beakta, 

menar Karlsson (2006), vilket hon anser kan bidra till ett begränsat handlingsutrymme för 

enhetschefen. Henriksen och Rosenqvist (2003) beskriver organisationen inom äldreomsorgen som 

bristande gällande struktur och mål, då politiker ger otydliga direktiv och riktlinjer, samt är otydliga
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med hur de ska uppnås. Det medför att olika synsätt, tolkningar och strategier skapas, vilket kan ses 

i Karlsson (2006) där enhetscheferna efterfrågar tydliga direktiv i sitt beslutsfattande i relation till 

den uppsatta budgeten. Österlind (2013) samt Karlsson (2006) skriver också att enhetschefer tar 

hjälp av kollegor och att det då skapas normer inom kollegiegruppen om hur de bör agera.

Som ovan beskrivits har enhetschefen en komplex arbetssituation. De ska bland annat följa lagar, 

regler och riktlinjer, men ansvarar också för budgeten. Samtidigt måste enhetschefen tillgodose 

brukarnas behov och beakta omsorgspersonalens arbetsmiljö, som enhetschefen också ansvarar för. 

Hur enhetschefen tolkar och hanterar dessa olika förutsättningar påverkar i slutänden omsorgen till 

brukarna och under vilka förutsättningar omsorgspersonalen har att levererar den. Allt detta gör det 

intressant att belysa enhetschefernas arbetssituation. Det finns tidigare studier som har utförts inom 

området, men de har gjorts i andra svenska kommuner än där vår studie utförts, till exempel 

Karlssons (2006) studie och som är gjord för tio år sedan. Med detta i åtanke är det relevant att göra

en ny studie som undersöker hur enhetschefer upplever sin arbetssituation idag, för att därigenom 

förstå enhetschefernas handlingsutrymme i den svenska äldreomsorgen. 

1.2 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka enhetschefernas beskrivning av sin arbetssituation för att 

därigenom förstå deras handlingsutrymme i den kommunala äldreomsorgen.

1.3 Frågeställningar

På vilket sätt uppfattar enhetscheferna att lagar, riktlinjer och mål styr deras beslut?

På vilket sätt upplever enhetscheferna att kollegor formar deras beslut?

Hur upplever enhetscheferna att överordnade chefer och politiker formar deras beslut?

2. Bakgrund

I följande kapitel kommer vi beskriva hur organisationen är uppbyggd och enhetschefens roll och 

position i den. Vi gör också en historisk tillbakablick för att belysa hur enhetschefernas 

arbetssituation och utrymme har förändrats.

2.1 Den svenska kommunala äldreomsorgen idag

Den kommunala äldreomsorgen i Sverige är en politiskt styrd organisation, vilket betyder att valda 

politiker sitter i nämnden och har ett ansvar för att fördela de ekonomiska resurserna mot behoven 

som finns i kommunen. Det innebär att nämnden fattar beslut om budget, mål och riktlinjer 

(Wolmesjö, 2005; Larsson, 2008). Dessa beslut om budget, mål och riktlinjer kan dessutom 

förändras fort eftersom politiker väljs om vart fjärde år (Wolmesjö, 2005). Kommunallagen 

3



påverkar kommunernas verksamheter inom äldreomsorgen (SFS 1991:900). Lagen är utformad så 

att kommunerna kan utforma verksamheterna utefter vad de anser fungerar bäst och därför kan det 

skilja sig åt mellan kommunerna i hur äldreomsorgen ser ut. Kommunernas ekonomi och 

resursanvändning styrs också av Kommunallagen (Österlind, 2013). Ekonomin styrs genom ett 

budgetkrav som tydliggör vilka ekonomiska resurser som finns till hands, samtidigt som man ska 

leva upp till Socialtjänstlagens krav (Österlind, 2013). Målstyrning är verksamhetsmål som ska 

omvandlas ner till verksamheten och ska också vara ett sätt för att uppnå effektiviseringar. Det blir 

en arbetsram för enhetscheferna att verksamheten ska uppnå både satta verksamhetsmål och 

ekonomiska mål som politikerna har fattat. Riktlinjer är mer detaljerade beskrivningar som kan 

innehålla till exempel hur många städ som ska beviljas per vecka. Beskrivningen är till för att ge 

verktyg åt enhetscheferna i hur ramlagar såsom Socialtjänstlagen ska förstås, följas och kunna 

appliceras i verksamheten (Wolmesjö 2005). 

Äldreomsorgen regleras bland annat av Socialtjänstlagen, SoL (SFS 2001:453) som är den 

huvudsakliga ramlagen och innehåller intentioner, som till exempel. “Varje kommun svarar för 

socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den 

hjälp som de behöver” (SFS 2001:453 2 kap 1 §). “Verksamheten ska bygga på respekt för 

människors självbestämmande och integritet” (SFS 2001:453 1 kap 1 §). ”Insatser för den enskilde 

ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i samverkan med 

andra samhällsorgan och med organisationer” (SFS 2001:453 3 kap 5§). Vidare, “omsorg om äldre

ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande” (SFS 2001:453 5

kap 4§) “och den äldre som behöver skall få hjälp i hemmet” (SFS 2001:453 5 kap 5§). För att 

uppnå intentionerna behöver äldreomsorgen bland annat värna om och respektera den enskilda 

individen, deras självbestämmande och delaktighet, och skapa individanpassning (Socialstyrelsen, 

2016). Genom intentionerna beskrivs medborgarnas rättigheter till stöd samt att kommunen har det 

yttersta ansvaret för de som vistas och bor i kommunen (Ahnlund, 2008). Hur Socialtjänstlagen ska 

tillämpas i den kommunala äldreomsorgen och dess verksamheter tydliggörs med föreskrifter från 

till exempel socialstyrelsen. Föreskrifterna blir en vägledning för kommunpolitikerna inför 

beslutsfattande, och för enhetschefer som kan vända sig direkt till socialstyrelsen för att få råd 

(Socialstyrelsen, 2016; Österlind, 2013). Äldreomsorgen styrs också av Hälso- och sjukvårdslagen 

HSL (SFS 1982:763) och som berör “det direkta omsorgsarbetet som innefattar att varje kommun 

ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som efter beslut av kommunen bor i en sådan 

boendeform eller bostad som avses 5 kap. 5 § Socialtjänstlagen (2001:453)” HSL (SFS 1982:763 

18§). I och med lagarna har äldreomsorgen och enhetscheferna en skyldighet att ge vård och 
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omsorg till brukarna (Wolmesjö 2005). Enhetschefer inom äldreomsorgen arbetar efter 

Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen utefter brukarnas behov men också utefter 

Arbetsmiljölagen (Arbetsmiljöverket, 2016). I Arbetsmiljölagen AML (SFS 1977:1160) står det 

”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en 

god arbetsmiljö” (SFS 1977:1160 1 kapitlet 1§). Det innebär att enhetschefen ska ta hänsyn till 

omsorgspersonalens arbetsmiljö samt främja den (Österlind, 2013). 

Äldreomsorgen består av verksamheter som delas upp i hemtjänst eller särskilt boende samt flertalet

andra verksamheter, som till exempel daglig verksamhet. Hemtjänst syftar till olika former av stöd, 

omsorg och service i hemmet. Det innebär att de som har svårigheter att klara av sin dagliga 

livsföring i hemmet får hjälp med detta av omsorgspersonalen i hemtjänsten. Särskilt boende är ett 

samlingsbegrepp på alla slags boenden för brukarna (Ahnlund, 2008). Brukare är medborgare som 

får individuellt behovsprövade insatser från Socialtjänstlagen (Socialstyrelsen, 2013). 

Omsorgspersonalens främsta uppgift är att arbeta med brukarens olika behov, som både kan vara 

emotionella, praktisk hjälp i hemmet, men också kroppslig omsorg. Omsorgspersonalen kan behöva

utföra avancerade vård och omsorgsarbeten både i hemtjänst och på särskilda boenden (Wolmesjö, 

2005 s. 30).

Inom äldreomsorgen finns det olika titlar på enhetschefen, som till exempel mellanchef, 

arbetsledare, första linjens chef, med mera beskriver Ahnlund (2008). Det finns en rad olika titlar, 

men benämningen enhetschef kommer vi använda oss av. Begreppet enhetschef är likt vad Karlsson

(2006) beskriver som första linjens chef. Enhetschefen har ingen chef mellan sig och verksamheten,

vilket gör att de har direktkontakt både med omsorgspersonal och brukare. Enhetschefen befinner 

sig emellan olika nivåer, där politiker och överordnad chef är ovanför dem, och omsorgspersonal 

och brukare är under. De är chefer som står längst ut i verkställighetsledet och ska leda en 

verksamhet. Enhetschefen ska verkställa beslut som kommer från politiker och överordnad chef. 

Dessa beslut blir till handlingar i verksamheten och konsekvenserna av besluten berör 

omsorgspersonal, brukare och anhöriga. Enhetschefens position beskrivs av Larsson (2008) som ett 

korstryck med olika krav och förväntningar från olika aktörer. Aktörerna är bland annat politiker 

och överordnad chef, dvs. förvaltningschefen, samt från omsorgspersonal, brukare och deras 

anhöriga (Larsson, 2008). 

2.2 Dagens situation i ljuset av reformpolitiken

Under 1990-talet och in på 2000-talet skedde flera olika förändringar som fick betydelse för 

organiseringen och för ledarna inom den kommunala äldreomsorgen. Förändringarna påverkade till 
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exempel verksamhetsansvaret och befogenheterna för ledarna, på olika nivåer, men fick också 

betydelse för verksamhetens direkta omsorgsarbete (Wolmesjö, 2005). År 1992 kom en ny 

omsorgsreform kallad Ädelreformen. Reformen innebar att kommunerna fick ett samlat ansvar för 

att organisera och finansiera samt att utveckla vård och omsorgsservicen inom äldreomsorgen 

(Henriksen & Rosenqvist, 2003). Samtidigt med Ädelreformen blev kommunerna skyldiga till att 

bistå med särskilda boenden, med service och omvårdnad, för medborgare med behov av särskilt 

stöd, genom att det infördes i Socialtjänstlagen (SoL)5 kap 5§ “Socialnämnden ska verka för att 

äldre människor får goda bostäder och ska ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och 

annan lättåtkomlig service. Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och 

omvårdnad för äldre människor som behöver särskilt stöd” (SFS 2001:453 5 kap 5§). Genom 

Ädelreformen fick kommunerna också ett ansvar för hälso- och sjukvården, som i de särskilda 

boendena ses som öppen hälso- och sjukvård. Till det ansvaret hör också ett betalningsansvar för 

medicinskt färdigbehandlade patienter, som överlämnats av landstingen (Riksdagen, 1998). 

Resultatet av Ädelreformen har bland annat blivit att landstingen har minskat på vårdplatser och 

vårdtiden på lasarettet, vilket har lett till att äldre personer kommer hem från sjukhusen med större 

vårdbehov än tidigare. Detta har skapat ett större tryck på äldreomsorgen, som har behövt utöka 

med mer resurser och det har också krävts högre kompetens. Det både kostar mer och ställer mer 

krav på kommunerna och enhetscheferna för att kunna ha tillgång till rätt utbildad omsorgspersonal 

(Österlind 2013; Wolmesjö 2005 s. 30; Ulmanen 2015). Ett av Ädelreformens syfte var att ge 

kommunerna organisatoriska förutsättningar för att kunna genomföra övergripande mål om 

valfrihet, trygghet och integritet (Riksdagen, 1998). Ett annat syfte var att öka effektiviteten inom 

äldreomsorgen och tillgodose ett ökande behov av vård och omsorg. Vilket skedde, då det byggdes 

ut nya boendeformer och de som vårdades på långtidsvårdplatser fick bättre anpassade boenden till 

en lägre kostnad för kommunerna samt att utbudet i hemtjänsten ökade (Henriksson, 2001). 

Kommunerna fick ett utökat ansvar av staten, men de ekonomiska statsbidragen ökade inte i samma

utsträckning (Österlind, 2013), vilket bland annat påverkat organiseringen på flera nivåer 

(Wolmesjö, 2005). Under 1990-talet sågs mönster utav decentraliseringar, omorganisationer, 

nedskärningar och effektiviseringar (Wolmesjö, 2005).

Sedan 1990-talet har det utförts omfattande åtstramningar av äldreomsorgen. De offentliga 

resurserna till äldreomsorgen har minskat i relation till antalet äldre i befolkningen under hela 1990-

och 2000-talet. Kommunerna har både koncentrerat sina resurser till äldreomsorgen till dem med 

störst behov och gjort strängare bedömningar av vilka behov de är skyldiga att tillgodose, samt vad 

som krävs för att tillgodose behoven. Följden av åtstramningarna är att det för brukarna har blivit 
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svårare att få den äldreomsorg de behöver utifrån sina behov. Under 1990 talet minskade framförallt

hemtjänstinsatserna, och de brukare som fick insatserna hade mer avancerade vård och 

omsorgsbehov. I början på 2000 talet har det skett en minskning av antalet platser på särskilda 

boenden. Mellan 2000 och 2015 har var fjärde plats på de särskilda boendena runt om i Sverige 

försvunnit (Ulmanen, 2015). Till följd av detta beskriver Schön, Lagergren och Kåreholt ( 2016) att 

det är fler brukare med mer avancerade vård och omsorgsbehov som bor hemma. Den mer 

restriktiva tilldelningen av platser på särskilda boenden har också lett till att de som beviljas boende 

har också ett ökat omsorgsbehov. Denna förändring av gruppen brukare i både hemtjänst och 

särskilda boende kan påverka arbetsbelastningen för både arbetsledningen och omsorgspersonal och

vilken kompetens personalen behöver inneha med mera.

I slutet på 1900-talet och i början av 2000-talet kom flera riktningar i hur äldreomsorgen ska 

organiseras och som än finns kvar idag. Några riktningar som kommit är Beställar- och 

utförarmodellen och marknadstänkande och konkurrensriktningen. Beställar- och utförarmodellen 

innebär en specialisering i organisationen där det delats upp i en beställarverksamhet 

(biståndsbedömning) och en utförarverksamhet som både kan bestå av privata, kooperativa och 

kommunala verksamheter som utför uppdraget. Biståndsbedömningen sker utefter Socialtjänstlagen

och omfattar beslut som beställaren har ett ansvar för och ska utföra. Syftet med modellen är att 

skapa en enighet i besluten men också att skapa en rättssäkerhet (Österström, 2007). Riktningen 

ledde senare till att det inom kommunerna skapades självständiga resultatenheter med målstyrning. 

Enhetschefen ska ha de ekonomiska målen i beaktandet när beslut ska verkställas och får hantera 

konsekvensen i den dagliga verksamheten (Dahlberg, 2013). Genom Beställar- och utförarmodellen 

öppnades det upp för ett marknadstänkande och konkurrensriktning. Beställaren 

(biståndshandläggaren) beställer tjänsten från den kommunala verksamheten, eller den privata, att 

verkställa tjänsten. Tack vare marknadstänkande och konkurrensriktning kan privata organisationer 

bedriva äldreomsorg på uppdrag från kommunerna, och i och med det skapas det ett konkurrenstänk

mellan dem och de kommunala verksamheterna. Syftet är att brukarna ska kunna välja utförare och 

att konkurrensen ska skapa bättre kvalitet i omsorgen och samtidigt göra den effektivare och mindre

kostsam (Österström, 2007). I och med att lagen om valfrihetssystem trädde i kraft 1 januari 2009 

hamnade principen valfrihet i fokus och privatiseringarna ökade (Elmersjö, 2014). Under de senaste

20 åren har det utförts flera riktningar som har haft ett fokus på att organisationerna ska styras, 

kontrolleras och redovisas. Ett exempel på hur verksamheterna styrs är genomförandeplaner, som 

gör att den enskildes självbestämmande och inflytande ökar och samtidigt kontrolleras 

verksamheterna (Antonsson, 2013). 
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I och med ovanstående förändringar av äldreomsorgen har enhetschefernas roll förändrats vilket 

innebär att enhetschefen ställs inför nya utmaningar (Larsson, 2008). Enhetschefens roll 

kännetecknades innan av mycket brukarkontakt och ansvar för både biståndsbedömning och 

verkställighet och, i viss mån, ansvar för omsorgspersonal och för verksamheten. Generellt sett har 

enhetschefens roll gått ifrån omsorgsuppgifter och behovsutredningar till en allt mer administrativ 

roll (Wolmesjö, 2005). Innan förändringarna fanns det ett organisatoriskt samband mellan politiker 

och enhetschefer där politiker haft mer inflytande i verksamheterna. Med förändringarna 

distanserades politikerna från implementeringsarbetet, och kan nu bara påverka genom t. ex. 

målstyrning, där enhetscheferna istället ska följa politikernas mål. Enhetscheferna har genom 

förändringen med Beställar- och utförarmodellen fått mer befogenheter och ett mer omfattande 

ansvar, och i regel en större personalgrupp att styra över. Enhetscheferna har även fått ett större 

ansvar för ekonomin och verksamhetens omsorgskvalité och utveckling. Detta har breddat 

enhetschefens ansvarsområde och enhetschefen behöver förhålla sig till mer skilda arbetsuppgifter 

(Trydegård, 2000 ; Larsson, 2008 s. 31; Österström, 2007). Samtidigt som de fick ett mer 

omfattande ansvar skedde en ökning av brukare med större vård och omsorgsbehov. Trots det har 

enhetscheferna i stort sett samma ekonomiska resurser att förhålla sig till som tidigare (Trydegård, 

2000). Idén om att erbjuda ett brett utbud av service, valfrihet och kvalitet, samtidigt som det ska 

effektiviseras skapar motsägelsefullhet med olika krav och förväntningar. Olika krav kan vara att 

verksamheterna förväntas att utformas efter individens behov, samtidigt som ett krav om 

likabehandling skall garanteras. Denna paradox ska enhetscheferna efter bästa förmåga, hanterar i 

det dagliga arbetet (Österlind, 2013). 

3. Tidigare forskning

Vi har valt tidigare forskning som beskriver olika faktorer som påverkar enhetschefernas utrymme. 

Denna forskning kan hjälpa oss att förstå komplexiteten i enhetschefens uppdrag och de faktorer 

som formar handlingsutrymmet. Den tidigare forskningen har delats in i teman och rubriker: 

Resurser och samarbeten, Agera och fatta beslut, och Organisationen, mål, lagar och riktlinjer samt 

tolkningar av dessa.

3.1 Resurser och samarbeten

Enhetscheferna upplever att de inte har samma möjligheter som innan att styra hur de ekonomiska 

resurserna ska fördelas, men de anser att de har en frihet i övrigt att styra över sitt arbete (Karlsson, 

2006). Detta är något som Österlind (2013) också menar, där vikten av att uppfylla kravet på en 

balanserad budget betonas, samtidigt som det finns svårigheter med att förstå hur de ska uppnås. Att

hitta en balanserad budget i organisationen påverkar i sin tur enhetschefernas egna 
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handlingsutrymme, menar Österlind (2013) i sin studie. Även Dunér och Nordström (2006) 

diskuterar att de ekonomiska resurserna är avgörande för hur enhetschefernas handlande kommer att

se ut. Kira, Eijnatten och Balkin (2010) problematiserar detta då de diskuterar hur de ekonomiska 

resurserna påverkar enhetschefernas handlingsutrymme, och ställer det i relation till komplexiteten i

att sammanfläta de tillgängliga resurserna, samtidigt som de individuella behoven ska tillgodoses.

Wolmesjös (2005) studie visar att enhetscheferna önskar tydligare mål från politiker och överordnad

chef i hur de ska prioritera, men samtidigt framkommer det att enhetscheferna är nöjda med hur 

mycket de kan påverka sin verksamhet. Enhetscheferna vill inte att politiker och överordnad chef 

ska detaljstyra dem, då det leder till en begränsning av hur de kan välja att utföra sitt arbete. 

Enhetscheferna i Karlssons (2006) studie har en liknande uppfattning men de beskriver också att de 

inte har mycket kontakt med sin närmaste överordnad chef, vilket gör att de saknar stöd i sitt 

beslutsfattande. Wolmesjö (2005) skriver vidare att det som enhetscheferna vill ha är stöd och 

vägledning, från politikerna och överordnad chef, om hur enhetschefen ska leda verksamheten i 

relation till budgeten. Jämförande studier har gjorts av Abdelrazek m.fl. (2010) där de hävdar att 

politiker bland annat måste få en ökad förståelse för enhetscheferna inom äldreomsorgen för att 

kunna stötta dem i deras arbete.

I Karlsson (2006) förklaras det att enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen ofta är 

placerade på enskilda verksamheter, och träffar kollegor och överordnad chef endast på chefsmöten.

Österlind (2013) beskriver att enhetschefer föredrar kollegiala reflektioner när det sker förändringar 

i verksamheterna eller om det finns osäkerhet kring hur de ska besluta utefter till exempel lagar, 

riktlinjer eller i komplexa situationer. Då kan enhetscheferna utbyta erfarenheter och på så sätt 

skapa både individuella och kollegiala strategier. Karlsson (2006) beskriver att de som har en 

kollega på sin arbetsplats använder ofta dennes kunskap och stöd. Österlind (2013) menar vidare att 

nyanställda enhetschefer anses ha större behov utav hjälp av kollegor och att få tydliga direktiv om 

arbetet eftersom de upplever det svårt att hantera de ofta otydliga och dubbeltydiga budskapen. 

Karlsson (2006) poängterar att, i och med att de har större behov av riktlinjer och kollegialt stöd, så 

begränsas deras utrymme att handla självständigt, vilket även Abdelrazek m.fl. (2010) och Kira 

m.fl. (2010) diskuterar, men deras studier har utförts i andra länder. Österlind (2013) beskriver i sin 

studie hur enhetschefernas upplevda handlingsutrymme påverkas av tidigare yrkeserfarenhet, 

prioriteringsförmåga och avlastning av rutinuppgifter vid svårhanterliga situationer. Yrkeserfarenhet

har betydelse för enhetscheferna när de ska hantera svårigheter och yrkeserfarenheten ökar bland 

annat genom samtal med kollegor och att de får egen erfarenhet genom arbete. Österlind (2013) 

menar också att enhetschefer med mindre yrkeserfarenhet upplever mer osäkerhet kring 
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förväntningar och därav vill de har mer ramar, regler och rutiner. De som har mer yrkeserfarenhet 

anser tvärtom att de vill ha mindre ramar eftersom det hindrar deras arbete. Karlssons (2006) 

resultat visar att i arbetsgrupperna skapas det gemensamma normer som ska följas och att 

enhetscheferna följer dessa även om de inte alltid håller med, för de vill passa in bland kollegor 

inom organisationen. Chefskapet formas med dessa normer men upplevs inte av enhetscheferna 

själva som styrande utan mer som ett stöd, men det påverkar deras handlingsutrymme.

3.2 Agera och fatta beslut

Faktorer såsom resurser och stöd, från både kollegor samt överordnade nivåer som chef och 

politiker, ger enhetschefen ett begränsat handlingsutrymme, då denne måste handla utifrån de 

faktorerna. Karlsson (2006) delar in handlingsutrymme och handlingsfrihet som två olika 

kategorier. Handlingsutrymme är hur organisationen skapar en ram för vad enhetschefen ska/bör 

göra utifrån faktorer såsom riktlinjer, beslut, ekonomi och lagar. Det är likt vad Antonsson (2013) 

beskriver då han menar att enhetschefen inte har befogenheter att påverka besluten, men att de i sin 

verksamhet ändå ska utforma dem. Handlingsfrihet inriktar sig mer mot hur enhetscheferna själva 

kan välja att utforma egna beslut i det handlingsutrymme som skapats. Karlsson (2006) uppfattar 

det som att enhetschefer har en stor frihet vid implementering av beslut i verksamheten, men att 

enhetscheferna styrs av politiska riktlinjer och beslut, och en begränsad budget, och har därav en 

begränsad handlingsfrihet. Samtidigt menar Karlsson (2016) att enhetschefer utökar sitt 

handlingsutrymme genom att de tolkar beslut så att det stämmer överens med deras verksamhet. 

Elmersjö (2014) beskriver också att vikten av frihet är av betydelse i den bemärkelsen att 

enhetschefen i mötet med brukaren och omsorgspersonalen speglar den politiska kontexten.

3.3 Organisationen, mål, lagar och riktlinjer samt tolkningar av dessa

Henriksen och Rosenqvist (2003) anser att organisationen inom äldreomsorgen brister i struktur och

mål eftersom politiker ger generellt otydliga mål och riktlinjer utan att presentera hur de ska uppnås.

Karlsson (2006) menar att målen är otydliga men att det finns mer tydliga regler att följa, som till 

exempel de ekonomiska målen, och i och med det skapas det motsättningar. Ett exempel på det är 

när en brukare behöver mycket hjälp för att kunna bo kvar hemma, men chefen ska också se till att 

inte gå utanför budgeten. Denna otydlighet i styrning och vägledning gör så att enhetschefen kan 

välja att tolka de mål som framställts. Elmersjö (2014) förklarar att den relativa bristen på riktlinjer 

och regler kan förstås utefter enhetschefernas arbetsuppgifter. Arbetsuppgifterna är mångfacetterade

och därför kan inte en uppsättning regler täcka allt. I Socialtjänstlagen framhävs det också att man 

ska förhålla sig till det individuella behovet, och på det sättet legitimerar det variationer i arbetet 

och arbetssättet för enhetschefer. Otydligheten av riktlinjer och regler, beskriver Karlsson (2006), 
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kan i arbetet ge mer frihet, men det kan också leda till mer begränsningar, det beror på hur 

enhetschefen uppfattar styrningen. Hur styrningen uppfattas och hur enhetschefen agerar beror 

också på vad enhetschefen har för relation till överordnad chef, kollegor och omsorgspersonal. 

Finns en nära relation med samarbete och dialog så får enhetscheferna vägledning därigenom. Det 

är också av betydelse vilka, och hur mycket erfarenheter enhetschefen har. Mer samlad reell 

kompetens kan bidra till att enhetschefen vågar ta sig mer frihet gentemot de regler och lagar som 

gäller eller tolka dem på ett annat sätt. En likvärdig utbildning kollegor sinsemellan kan då ses som 

att den skapar ett likartad tänk och normer, som också kan forma enhetschefernas agerande 

(Karlsson, 2006).

I Karlsson (2006) ansåg enhetscheferna Arbetsmiljölagen som mer styrande än Socialtjänstlagen 

eftersom den anger tydligt vad som får göras och inte. Det händer att enhetscheferna hamnar i 

situationer där Socialtjänstlagen och Arbetsmiljölagen går emot varandra och de tvingas hitta en 

balans mellan Socialtjänstlagen, som utgår ifrån brukaren, och Arbetsmiljölagen, som ses utifrån 

omsorgspersonalens perspektiv. De olika delarna som en enhetschef behöver beakta, menar 

Karlsson (2006), kan bidra till ett begränsat handlingsutrymme för enhetschefen. Österlinds (2013) 

beskriver vidare hur enhetschefer i studien upplever liknande konflikter och där enhetscheferna 

hamnar i kläm mellan olika intressen. Cheferna gjorde avvägningar mellan verksamhetens och 

omsorgspersonalens gentemot brukarnas rättigheter. Det upplevdes som svårhanterligt eftersom 

grundproblemet bottnar i brister i systemet, ansåg enhetscheferna. Enhetscheferna i Österlinds 

studie beskriver att de agerar utefter lagar, avtal, riktlinjer, budget och andra beslut som kommer 

från en politiskt nivå, vilket ibland är motsägelsefullt till det de ska verkställa utefter brukarnas 

behov eller utefter omsorgspersonalens arbetsmiljö. Motsägelserna gör också att enhetscheferna 

hamnar i situationer där brukarna och personalens rättigheter ställs i relation mot budgeten, vilket 

skapar svårigheter för enhetscheferna. Enhetscheferna i Österlinds studie upplevde också att de inte 

har tillräckliga befogenheter för att hantera komplexiteten och är därav begränsade. Bristerna inom 

systemet ansågs bero på ett för stort glapp mellan politiska beslut och enhetschefer. Beslutsfattarnas

beslut tycks vara på en abstrakt nivå och befinner sig långt från brukarna, och besluten som fattas 

ska appliceras ner i verksamheterna. Där synliggörs effekterna av besluten och kan begränsa 

enhetschefernas i deras agerande (Österlind, 2013).

Tidigare forskning tar upp aspekter som är av betydelse i vår studie. En del av forskningen är äldre 

men tar ändå upp faktorer som är av betydelse för att kunna få en förståelse för hur enhetschefernas 

handlingsutrymme formas, och därför är forskningen relevant. Enhetschefens handlingsutrymme 

formas av olika faktorer, såsom hur relationer och samarbetet med omgivningen ser ut, vilken 
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utbildning och yrkeskunskap som enhetschefen besitter, men också hur politiker och överordnad 

chef styr och fattar beslut kring bland annat ekonomiska resurser. En faktor är också komplexiteten 

mellan de olika aktörerna och de motstridiga lagarna som kan begränsa för enhetschefen. Dessa 

faktorer kommer att vara viktiga mönster i studien och genom att beakta dessa kan man förstå hur 

enhetschefernas handlingsutrymme formas.

4. Metod 

I följande kapitel kommer vi redogöra för vår vetenskapliga ansats, val av metod, urval och studiens

kvalitet. Kapitlet avslutas med våra etiska aspekter samt vilken arbetsfördelning vi har haft under 

studiens gång.

4.1 Vetenskapsteoretisk ansats

I studien har vi valt att använda en kvalitativ ansats med hermeneutik som innebär att tolka och 

förstå den sociala världen, vilket är grunden i den hermeneutiska synvinkeln (Thomassen, 2007). Vi

har valt att använda hermeneutiken, eftersom studiens syfte är att skapa en förståelse för hur 

enhetschefernas handlingsutrymme inom den kommunala äldreomsorgen kan se ut. Hermeneutiken 

innebär att människan måste tolka någonting först för att sedan kunna förstå det, och det kallas för 

förståelseakten. Huvudsyftet med förståelse inom hermeneutiken är förståelsen av språket och 

kontexten, som bidrar till att människan kan tolka och förstå olika sociala sammanhang, samt 

sociala problem i samhället (Thomassen, 2007). Vi upplever att vi har fått en förståelse för 

enhetschefernas handlingsutrymme genom intervjuerna, eftersom enhetscheferna på ett öppet sätt 

beskrivit sin arbetssituation. Det insamlade materialet från intervjuerna arbetade vi senare om till 

texter. På detta sätt behandlade vi intervjun två gånger. Detta gjorde att vi kunde förstå och upptäcka

mönster samt se nya aspekter. Genom att vi tolkat den sociala världen som enhetscheferna beskrivit 

den, har vi skapat oss en förståelse, likt vad Thomassen (2007) menar med förståelseakten och de 

huvudsakliga syftet med hermeneutiken.

4.2 Val av metod

Miller och Glassner (2011) beskriver hur kvalitativa intervjuer ger möjligheten för forskaren att 

bilda sig en uppfattning om den enskilda individens egna upplevelser och erfarenheter. Vi har därför

valt att använda oss av kvalitativa intervjuer i studien. Vi hade även kunnat välja andra kvalitativa 

metoder för att samla in empiri, bland annat genom observationer som Gobo (2011) diskuterar om. 

Gobo (2011) menar att observationer kan användas för att forskaren ska kunna skapa sig en 

förståelse för människans handlande i det sociala sammanhanget. Bryman (2008) menar att genom 

observationer ser forskaren inte attityden eller upplevelsen av ett socialt problem, utan där skildras 
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istället själva processen i hur människan handlar. Därför har vi valt att inte använda observationer, 

eftersom vår studies syfte inte är att iaktta enhetschefernas handlande, utan att få en förståelse 

utifrån enhetschefernas handlingsutrymme. 

Ett annat sätt att utföra studien hade kunnat vara kvantitativa metoder. Ahrne och Svensson (2015) 

menar att det kvantitativa tillvägagångssättet handlar mer om att göra mätningar. Resultatet beskrivs

ofta med hjälp av siffror och tabeller för att kartlägga antalet i storlek. Ahrne och Svensson (2015) 

menar att det kvantitativa tillvägagångssättet inte synliggör individens upplevelser av ett socialt 

problem, utan istället synliggörs antalet tyckande inom det valda sociala problemet. Vi skulle kunna

använt oss av kvantitativa enkäter för att samla in empiriskt material om hur enhetschefer förhåller 

sig till olika styrdokument, lagar, kollegor och chefer för att på så sätt utläsa hur deras 

handlingsutrymme kunde tänkas se ut. Men i och med att vi ville förstå deras upplevelse anser vi att

det skulle bli svårt att fånga helheten av upplevelsen genom enkäter. Vi skulle genom enkäter också 

ha förutbestämda frågor, vilket kunde göra att vi inte kunde ställa följdfrågor och fånga in andra 

aspekter, likt hur Ahrne och Svensson (2015) diskuterar. 

Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) beskriver att det finns olika intervjuformer, den 

ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade intervjun. Den ostrukturerade intervjuformen 

innebär att den som blir intervjuad får tala fritt, och att inget färdigt frågemanus finns från början. I 

den semistrukturerade intervjun utgår forskaren från ett frågemanus, men kan föra en dialog med 

intervjupersonen och kan därför ta upp aspekter som hen tycker är av betydelse. Forskaren ger 

därmed intervjuperson möjligheten att tala relativt fritt och det ger även forskaren chansen att ställa 

följdfrågor. Den strukturerade intervjuformen ger däremot inte intervjupersonen utrymme att tala 

fritt. Den strukturerade intervjun utgår istället enbart från vad forskaren vill fråga och få ut av 

intervjun (Eriksson- Zetterqvist & Ahrne, 2015). Vi har valt att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer, eftersom vi anser att den är lämplig att använda i relation till uppsatsens syfte. Vi vill få 

en tydlig struktur på vårt insamlade material men även ge utrymme för att se nya aspekter. 

Bryman (2008) menar att empiriska material inom den kvalitativa metoden ska kunna jämföras. 

Därför krävs det att forskare utgår från en likartad mall när hen samlar in material, vilket vi även 

kunde gjort inom den strukturerade intervjuformen. Samtidigt menar Bryman (2008) att forskaren 

måste kunna vara flexibel och anpassa metoden efterhand, vilket vi anser att semistrukturerade 

intervjuer möjliggör. Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att intervjuerna från början är 

förberedda med ett visst antal frågor, men att de sedan justeras och anpassas utefter intervjun 

(Bryman, 2008). 
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Genom en semistrukturerad metod anser Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) att forskarna får en 

bredare förståelse och att den flexibla metoden kvarhåller ett bättre fokus, jämfört med vad en 

ostrukturerad intervju skulle gjort. Levin (2008) menar att genom att ha en semistrukturerad struktur

tillhandahålls innehållsrik information om intervjupersonernas upplevelser men med en struktur 

som gör tematiseringen lättare.

I intervjuerna använde vi en intervjuguide som innehöll åtta delar/teman. De teman som vi valde 

vara ledande i intervjuerna var inledande information, bakgrundsfrågor, inledande frågor, kollegor 

och överordnad chef, självständighet, riktlinjer och mål, lagar och ekonomiska resurser (se Bilaga 

2). Hur vi utformade frågorna samt vilket språk vi valde att använda kan ha betydelse, eftersom ord 

kan ha dubbla innebörder. Ordens innebörd och val av språk kan ge olika betydelser för oss som 

forskare eller för intervjupersonen anser Miller och Glassner (2011). Därför utformade vi 

intervjufrågorna med ett språk som är tydligt och inte innefattade begrepp som handlingsutrymme 

och handlingsfrihet.

4.3 Urval

Bryman (2008) talar om att forskaren bör göra ett strategiskt och medvetet urval, när hen väljer ut 

vilka som ska ingå i studien. Forskaren är därmed medveten om vilka som ska tillfrågas och hur de 

tillfrågas. Vi har utgått från Brymans (2008) tanke om urval, då vi tog en direkt kontakt med 

enhetscheferna, som vi ville skulle delta i vår studie. Vi har också haft i beaktandet vad Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015) menar, då de beskriver ett urval, där forskaren först vänder sig till 

intervjupersonernas chefer. Chefens val av personal som de anser är lämpade att delta i studien kan 

påverka resultatet. Därför valde vi att kontakta enhetscheferna direkt istället för att gå via deras 

chef. 

Svensson och Ahrne (2011) menar att man genom att göra intervjuer från olika kommuner med 

olika intervjupersoner skapar ett mer trovärdigt resultat, där inte arbetsförhållanden påverkar 

resultatet i lika stor utsträckning. Vi hade två kriterier för vår studie, varav vårt första kriterium var 

att välja kommuner där enhetschefernas organisatoriska fält såg liknande ut, till exempel om 

hemtjänst och särskilt boende var uppdelat eller inte, eftersom det kunde påverka 

arbetsförhållandena för enhetschefen. Vi läste därför från början på respektive kommuns hemsida 

hur den organisatoriska fältet omsorgen såg ut. Det gjorde att vi kunde välja likvärdiga 

organisatoriska fält, där enhetschefen hade ansvar för både hemtjänst och särskilt boende. Vi fick 

dock reda på under intervjuerna att en omorganisering med uppdelning mellan hemtjänst och 

särskilt boende precis ägt rum i ett par av de utvalda kommunerna. Vi kan se både fördelar och 
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nackdelar med att vi valt kommuner med likvärdiga organisatoriska fält. Fördelar kan vara att 

enhetscheferna arbetar med likvärdiga verksamheter och därmed har ett likvärdig tankesätt, likt 

Svensson och Ahrne (2011) menar. Vi kan också se fördelar med likvärdiga arbetsförhållanden, 

såsom att det också påverkar enhetschefernas handlingsutrymme. Det gör att vi kan urskilja mönster

och likheter vad gäller handlingsutrymmet. Nackdelar med att välja kommuner med en likvärdig 

organisation av sin omsorg kan vara att nya aspekter och mönster, som formar enhetschefernas 

handlingsutrymme, inte synliggörs.

Vårt andra kriterium var att intervjupersonerna skulle arbetat inom sin kommun som enhetschef i 

minst tre år för att ha fått en fördjupad yrkeserfarenhet. Det var dock två av de intervjuade som inte 

hade jobbat på sin enhet i tre år. Den ena enhetschefen hade en längre tids yrkeserfarenhet i andra 

kommuner och uppfyllde därför kriteriet och därför utfördes intervjun. Den andra enhetschefen med

minst erfarenhet tänkte vi kunde bidra med nya aspekter och därav genomfördes intervjun ändå.

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) anser att mellan sex-åtta stycken intervjupersoner bidrar till 

ett oberoende material. Materialet ger en tydligare bild av hur den sociala verkligheten kan se ut och

blir inte i samma utsträckning beroende av enskildas personliga beskrivningar, jämfört med om ett 

mindre antal intervjuer hade genomförts. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att om 

forskaren har mellan sex-åtta intervjupersoner kan det urskiljas ett mönster och eventuella 

skillnader i materialet. I vår studie tänkte vi utföra sex-åtta intervjuer, men vi genomfört vår fjärde 

intervju kunde då urskilja ett mönster där likvärdiga svar getts, samt att de nya aspekter som 

diskuterats var snarlika. När svaren inte gav ytterligare aspekter utan när svaren var likvärdiga, 

tyckte vi oss ha uppnått en mättnad i materialet. Vi utförde därför inte fler än sex intervjuer. 

Miller & Glassner (2011) beskriver att det i intervjuer skapas en interaktion mellan intervjupersonen

och den som intervjuar, ett samspel uppstår. Under intervjun påverkar forskaren den som utgfrågas 

bland annat genom vilken bakgrund hen besitter (Miller & Glassner, 2011). En av oss forskare, 

Anja, har yrkeserfarenhet som både omsorgspersonal och enhetschef. Anja började med att hålla i 

första intervjun, vilket vi kände fungerade bra utifrån tidigare kunskap och erfarenhet. Vi kände 

också att Anja lättare kunde hålla fokus under intervjun, eftersom att hon t.ex. förstod begrepp, som 

enhetscheferna använde sig av. Därav valde vi att Anja skulle leda samtliga intervjuer, medan 

Amanda antecknade och ställde följdfrågor vid oklarheter eller vid behov av förtydligande. Detta 

arbetssättet kan ses både som en fördel och en nackdel. Andra aspekter skulle ha kunnat 

synliggöras, samtidigt som viktiga delar kanske hade tappats bort. Eftersom vi båda två deltog 

under intervjuerna kan vi dock inte se att vi tappat helheten eller missat andra aspekter.
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4.4 Studiens kvalitet

Validitet och reliabilitet är begrepp, som till en början har sitt ursprung i den kvantitativa 

forskningen, med syfte att undersöka kvalitén i forskningen. Begreppen har också diskuterats inom 

den kvalitativa forskningen. Begreppen har omarbetats så de bättre ska passa in inom den 

kvalitativa metoden. Begrepp såsom trovärdighet, överförbarhet och möjlighet att styrka och 

konfirmera har likheter med validitet och reliabilitet-begreppen (Bryman, 2011).

Trovärdighet innebär att forskaren svarat på studiens frågeställningar på ett adekvat sätt och 

förklarat hur syftet uppnåtts (Bryman, 2011). Bryman (2011) menar att trovärdigheten i studien 

beror på att forskaren förhållit sig till de uppsatta regler som finns, som de etiska aspekterna. 

Intervjuerna spelades in med två telefoner för att få minst en inspelning med bra kvalité. 

Telefonerna placerade framför intervjupersonerna för att säkerhetsställa en tydligt inspelning. Det 

bidrar till en trovärdighet av materialet menar Denscombe (2009) likt vad Kvale och Brinkmann 

(2014) beskriver som trovärdighetsbegreppet. Författarna (Kvale & Brinkmann, 2014) lyfter också 

fram att det är viktigt med en tydlig kvalité på det inspelade material för att kunna tyda materialet 

på likvärdiga sätt. En otydlig inspelningen kan leda till att forskarna tolkar vad som sägs eller 

“hittar på”, vilket inte skapar en gemensam tolkning av materialet eller en trovärdighet.

Överförbarhet innebär dels att forskare måste utgå från att göra “täta beskrivningar”, där detaljer 

urskiljs för att på så sätt kunna överföra situationen till en annan miljö och försöka uppnå likvärdiga

jämförelser (Bryman, 2011). I vår studies intervjuguide finns noga övervägda frågor med syfte att 

samla in relevant fakta, som kan stödjas utifrån det teoretiska underlaget i teorierna. Eftersom 

intervjupersonerna tolkat studiens frågor utifrån sitt eget synsätt kan ingen fullskalig överförbarhet 

uppnås. Frågornas innebörd kan inte likställas från gång till gång med samma resultat. Detta är 

något som Bryman (2011) diskuterar, då han menar att ett resultat måste kunna likställas från ena 

gången till den andra för att kunna göra en överförbarhet av materialet.

I studien har vi ställt neutrala och värderingsfria frågor i största mån, vilket har varit en utmaning 

och en svårighet eftersom en av oss har tidigare kunskap utifrån både omsorgspersonalens och 

enhetschefens perspektiv. Forskarens agerande under insamlingen av material påverkar även 

resultatet menar Bryman (2011). Vi har försökt skapa ett kritiskt förhållningssätt i hur vi agerat i 

och utformat vår studie.

4.5 Etiska aspekter

I Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460 1-4§§), tas det upp att 
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forskning som bedrivs med/på människor där det kan påverka deras psykiska eller fysiska mående, 

måste hela tiden övervägas nyttan med studien. Att se forskningens nytta jämfört med dess risker är 

något som Gustafsson, Hemerén och Petterson (2011) för en diskussion om, de menar att forskning 

på människor bör ha ett tydligt syfte. Nyttan med denna studie anser vi är att enhetschefernas 

nuvarande svårigheter lyfts fram för att skapa kunskap i en nuvarande kontext. Därmed aktualiseras 

äldre forskning, eftersom den kan ställas i relation till den nuvarande kontexten. Det kan visa på 

likheter med vad äldre forskning beskrivit, men det kan också visa skillnader. Vi kan även se att 

nyttan med vår studie lyfter fram svårigheter för enhetschefer i nuvarande svensk kontext och det 

kan ställas i relation till bland annat Abdelrazek m.fl. (2010) och Kira m.fl. (2010), då deras studier 

utförts i andra länder än i Sverige.

Vetenskapsrådet (2002) har beskrivit några huvudkrav på forskningsetiska principer i humanistisk 

och samhällsvetenskaplig forskning, vilket vi har beaktat, både innan, under och som också kommer

att beaktas efter studiens gång. Kraven används för att inte individerna i undersökningen ska 

komma till skada psykiskt eller uppleva obehag. 

Huvudkraven som Vetenskapsrådet (2002) beskriver är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren ska lämna 

information om studien och om intervjupersonens betydelse i den. Det innebär också att informera 

om att det är frivilligt att medverka och att de kan avbryta deltagandet i studien när de vill. En första

kontakt med enhetscheferna tog genom genom att vi ringde upp dem och frågade om de ville delta i 

vår studie. Därefter skickade vi ett informationsbrev till enhetscheferna, som bland annat omfattade 

studiens syfte och metod. Vi fick svar från intervjupersonerna via mail där de bekräftade att de ville 

delta i intervjun. Vi inledde intervjuerna med att förklara vårt syfte med studien och berättade sedan 

också om vad samtyckeskravet innebar. Samtyckeskravet innebär att den som blir intervjuad har rätt

att veta vad hen blir intervjuad om samt ge sitt samtycke till att delta i studien. Vi gav också 

information om att de hade rätt att avbryta intervjun och inte längre delta i undersökningen samt att 

de kunde avböja att svara på frågor. 

Konfidentialitetskravet beskrivs som att ...”alla uppgifter om identifierbara personer skall 

antecknas, lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor ej kan identifieras av

utomstående...” (Vetenskapsrådet, 2002). Gustafsson m.fl. (2011) skriver att sekretess medför 

tystnadsplikt så inga uppgifter röjs till obehöriga, detta i sin tur leder till att en avidentifiering måste

göras. Risker kan ses i vår studie. Likt vad Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar kan det 

framkomma känslig fakta, eftersom organisationen hamnar i fokus och kan kritiseras och 
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ifrågasättas. Därför valde vi att avidentifiera enhetschefens namn och respektive kommun.

Nyttjandekravet betyder att det insamlade materialet inte får användas till annan forskning eller 

utlånas (Vetenskapsrådet, 2002). I samband med intervjun förklarade vi att det insamlade material 

endast kommer användas i vår studie och att det sedan kommer raderas när studien är avklarad. 

Gobo (2011) beskriver reflexivitet som innebär att forskaren behöver vara självkritisk och ha en 

självmedvetenhet där hen under arbetets gång reflekterar över sitt eget bidrag till studien. Då en av 

oss tidigare har arbetat som omsorgspersonal och enhetschef i två närliggande kommuner, valde vi 

att inte intervjua enhetschefer inom de två kommunerna. Det kan ses både som en fördel och en 

nackdel. Fördelen hade varit att vi hade haft mer kunskap om kommunerna, som kunnat leda till att 

frågor kunde ställas som synliggjort ytterligare aspekter. Nackdelen hade varit att kännedomen av 

personalen hade kunnat påverka värderingar och analysen av materialet.

4.6 Genomförande

Den första kontakten med enhetscheferna tog vi genom telefon och frågade om intresse fanns för att

delta i vår studie. Om intresse fanns bokade vi in en tid för intervjun. Efter samtalet skickade vi ut 

ett informationsbrev via mail för att delge information och för att de skulle ha en möjlighet att 

avböja. Vi träffades sedan för en intervju. Vi fick där samtycke till att spela in intervjun, för att vi 

sedan skulle kunna återge det insamlade materialet på ett korrekt sätt och inte missa viktiga aspekter

och citat. 

Vi genomförde intervjuerna i tre olika kommuner med mellan 9000-1200 invånare (SCB, 2015), 

och med två enhetschefer från varje kommun. Intervjuerna gjordes på enhetschefernas kontor under 

60-90 minuter. Variationen i tid berodde främst på enhetschefernas utsagor under intervjun.

När intervjun var klar började vi sedan med transkriberingen, som vi delade upp lika mellan oss två 

som forskare. Transkribering kan ses som en förvandling av intervjun till ett empiriskt material som

sedan ska analyseras menar Kvale och Brinkmann (2014). Miller och Glassner (2011) menar att 

forskare i transkriberingen måste fundera över att beskriva helheten i intervjupersonens berättelse, 

men ändå fånga just de delar som passar i studien. Under transkriberingen var vi noga med att 

skriva in ordagrant vad som sagt under intervjun. För att skapa oss en helhet av materialet valde vi 

att sedan skriva ut all transkribering. Vi klippte materialet i bitar utifrån våra teman i 

frågeställningarna, såsom kollegor, chefer, politiker, ekonomi, lagar, bakgrund m.fl. och därmed 

bildades olika teman, och skapade på så sätt ett eget analysschema och mönster att utgå från. 
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4.7 Arbetsfördelning

Vi har tidigare skrivit arbeten ihop i vår utbildning och känt att vårt samarbete fungerat bra. I denna 

studie delade vi upp arbetet och fördjupade oss därefter i aktuell litteratur. Vi diskuterade 

litteraturen och omarbetade varandras texter, samt förde ett resonemang för att få en gemensam syn 

och förståelse på de artiklar och avhandlingar som vi kunde använda oss av. Fördjupningen i de 

olika kapitlen i studien genomförde vi enligt följande: Anja (kap 2 “Bakgrund”; kap 3 “Tidigare 

forskning”), Amanda (kap 5 “Teoretiska perspektiv”). Kapitel ett arbetar vi tillsammans med, 

liksom kapitel fyra: “Metod” och kapitel sex “Resultat och analys”. För kapitel sex delade vi upp 

materialet utifrån de olika temana rörande respektive frågeställningar. Vi koncentrerade oss därefter 

på respektive frågeställning (Anja fråga ett och Amanda fråga två och tre). Då vi var tveksamma om

tolkningen av intervjuerna, diskuterade vi oss fram till en gemensam ståndpunkt. Slutligen kapitel 

sju “Slutdiskussion” som vi skrev tillsammans, samtidigt som vi diskuterade resultatet samt fördelar

och nackdelar med vår studie. Vi vill att studien ska representera oss bägge, och våra gemensamma 

tolkningar utan att skillnaden syns om vem som skrivit vad, då det skulle störa helhetsintrycket och 

förståelsen.

5. Teoretiska perspektiv

För att kunna få en förståelse för enhetschefernas handlingsutrymme valdes DiMaggio och Powells 

teori, som främst utgår från en organisationsnivå, som skapar förståelse för hur handlingsutrymmet 

formas. Däremot kommer DiMaggio och Powells teori avgränsas genom att främst tillämpa två 

ismoformer som verkar likformigt, den kontrollerande och den normativa. Eftersom DiMaggio och 

Powells teori inte innefattar individens handlingar och hur de förhåller sig till organisationen 

kommer delar av Lipskys teori gräsrotsbyråkrater att användas i resultat och analysdelen.

DiMaggio och Powells teori (1983) fokuserar på det organisatoriska samspelet, där det främsta 

fokuset ligger på organisationers samverkan med varandra samt legitimitet mellan och tillsammans 

med andra organisationer. DiMaggio och Powells teori formar sig därmed mer efter hur 

organisationerna tillsammans blir likformiga och påverkar varandra. Lipskys (1980) teoribildning 

inriktar sig istället på gräsrotsbyråkrater och ser den individuella professionen var för sig i 

organisationen istället. Därmed kompletterar teorierna varandra då avsikten är att studera 

enhetscheferna i relation till sin organisation och hur organisationen samspelar med enhetscheferna.

5.1 DiMaggio och Powell - Institutionell isomorfism

DiMaggio och Powells (1983) teori utgår från nyinstitutionalismen. DiMaggio och Powell (1991) 

menar att nyinstitutionalismen handlar om att se organisationer som en social konstruktion, där 
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fokus ligger på att se hur individers handlingar påverkas av organisationens regler och riktlinjer. 

Nyinstitutionalismen ser organisationer som en gemensam organism, där det främsta målet är att få 

organisationerna att överleva. DiMaggio och Powell (1983, 1991) samt Johansson (2002) menar att 

organisationerna verkar inom samma fält, ett organisatorisk fält där verksamhetsområden 

efterliknar varandra och tillsammans formar varandra. De menar att organisationer inom fältet 

utsätts för tryck från omgivningen, så som värderingar, vanor och regler. För att organisationen ska 

fungera anpassar sig organisationerna efter varandra och börjar efterlikna varandra, och på så sätt 

skapas en form av homogeniseringsprocess, där målet är att skapa en likformighet. DiMaggio och 

Powell (1991) menar att det finns tre olika faktorer som tillsammans verkar för att organisationer 

ska efterlikna varandra. Det kallas gemensamt för institutionell isomorfism, som kommer beskrivas 

nedan. Teorins begrepp kommer användas för att analysera enhetschefernas handlingsutrymme i vår

studie.

DiMaggio och Powell (1983, s. 150) har delat in isomorfism i tre olika kategorier, som tillsammans 

likformigt formar organisationen då det finns ett tryck inom organisationen och från andra 

organisationer, institutionell isomorfism. Det innebär att organisationer påverkas av varandra för att 

skapa likvärdighet, få ett bra funktionssätt och på så sätt skapa en legitimitet. Den första kategorin 

är den kontrollerande isomorfismen, som grundades utifrån ett politiskt inflytande. Det skapades 

påtryckningar från samhället som ledde till en beroendeställning mellan organisationer och staten. 

Desto mer beroende en organisation är av staten, desto mer påtryckningar och press bidrar till en 

allt mer kontrollerande isomorfism. Den kontrollerande isomorfismen är den mest dominanta 

kategorin bland de tre isomorfismerna, och formas av en politisk styrning av lagar, regler, mål och 

riktlinjer (DiMaggio & Powell, 1983). 

Den andra kategorin kallas för den mimetiska isomorfismen. När det uppstår osäkerhet kring 

hanteringen av de lagar, riktlinjer, mål och regler som finns inom organisationen samt när en 

organisation stöter på ett problem, börjar organisationer härma varandra. Organisationer härmar 

andra organisationer, eftersom de vill skapa legitimitet och garantier för att överleva som 

organisation, vilket är målet inom det organisatoriska fältet menar DiMaggio och Powell (1983). En

högre grad av osäkerhet inom organisationen skapar också ökande tendenser till att efterlikna andra 

organisationer (DiMaggio & Powell, 1983). 

Den tredje kategorin är den normativa isomorfismen, som enligt DiMaggio och Powell (1983) 

innebär att se professionen i organisationen och hur den beter sig utifrån bland annat etiska 

värderingar. Utbildning ses som en viktig del i hur organisationer tar efter varandra, då det oftast 
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anställs professioner med likvärdig utbildning inom organisationerna på samma fält. Det som också 

formar organisationerna att verka i samma riktning är relationen mellan kollegor samt chefer och 

politiker på en högre nivå än professionerna. På så sätt skapas normer och förväntningar inom 

organisationen som gör att organisationerna strävar mot samma håll (DiMaggio & Powell, 1983). 

5.2 DiMaggio och Powell i relation till äldreomsorgen

DiMaggio och Powells (1983) kontrollerande, mimetiska och normativa isomorfismer skapar och 

begränsar agerandet vid beslutsfattande. Johansson (2006) menar, att beroende på vilken av de tre 

inriktningar som har störst inflytande inom organisationen och på enhetscheferna, påverkas 

möjligheterna till att skapa sitt egna handlingsutrymme. Isomorfismerna verkar tillsammans och 

skapar en likformighet, som kan ses som ett spänningsfält i organisationen, där isomorfismerna då 

har sammanvävts (Ineland, 2006).

Johansson (2006) diskuterar DiMaggio och Powells teori och menar att deras första tanke kring 

teorin var att inrikta sig på att se det organisatoriska fältet som en helhet där organisationer inte 

kunde verka var för sig utan var beroende av varandra för att skapa en likformighet. DiMaggio och 

Powell (1991) har i sin senare utveckling av sin teori diskuterat organisationernas möjligheter att 

agera självständigt, utifrån de isomorfismer som verkar inom organisationen. Även Johansson 

(2006) för fram en kritiskt reflektion om att det organisatoriska fältet istället ses för varje enskild 

organisation, snarare än att alla organisationer verkar tillsammans. Då vår studie inriktas på att se 

organisationerna var för sig, som Johansson (2006) resonerar om, så bortser vi från den mimetiska 

isomorfismen, eftersom den enligt DiMaggio och Powell (1983) innebär att organisationer tar efter 

varandra. I studien tolkar vi det som att den enskilda organisationen istället kan ses tydligare utifrån

den kontrollerade och den normativa isomorfismen. 

Den kontrollerade isomorfismen kan inom äldreomsorgen tolkas som de ramlagar som finns, såsom 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), Arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Karlsson (2006) menar att enhetschefen inom äldreomsorgen måste

följa dessa lagar och på så sätt styrs av dem. Att endast följa den kontrollerade kategorin inom en 

organisation medför att direkta konsekvenser av ramlagarnas styrning inte kan urskiljas. Den 

kontrollerande isomorfismen kan för äldreomsorgen ses när staten och samhället har förväntningar 

på hur äldreomsorgen ska utföras, då andra maktpositioner såsom politiker och Socialstyrelsen 

sätter krav på äldreomsorgen som organisation där äldreomsorgen är beroende av bland annat 

samhället och staten (Karlsson, 2006).
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Johansson (2006) reflekterar även över vikten av att organisationen anställer arbetstagare med 

likvärdiga utbildningar, för att bilda en likformig organisation i förhållande till DiMaggio och 

Powells (1983) resonemang om den normativa isomorfismen. Även Karlsson (2006) diskuterar 

individens utbildning och dess betydelse och menar att likartade utbildningar skapar en gemensam 

profession. Hon menar också att likartade utbildningar skapar en sammanhållning mellan kollegor, 

de bygger upp ett fungerande nätverk där samarbete kan ske, likt vad DiMaggio och Powell (1983) 

menar med den normativa isomorfismen.

5.3 Lipsky - Gräsrotsbyråkrater

Lipsky (2010) beskriver i sin bok Street-level bureaucracy att en street-level bureaucrat, även kallas

gräsrotsbyråkrat och frontlinjebyråkrat, är en offentligt anställd person som arbetar inom en 

människobehandlande organisation. Lipsky (1980) ger exempel på vilka som kan benämnas som 

gräsrotsbyråkrater, och menar att de kan vara poliser, lärare, socialarbetare m.fl. Lipsky (1980) 

menar att en gräsrotsbyråkrat arbetar i en organisation där det finns direktkontakt med 

medborgarna, har tillgång till resurser som de förfogar över inom organisationen, samt har ett 

utrymme till att handla fritt utifrån de ramlagar som finns, vilket beskriver en människobehandlande

organisation. Författaren (Lipsky, 2010) beskriver också i sin bok att gräsrotsbyråkrater har ett visst 

handlingsutrymme då de kan utforma organisationen på olika sätt, även om de arbetar utefter de 

ramlagar och riktlinjer som arbetats fram i samhället. Att arbeta inom en människobehandlande 

organisation innebär också att individualisera och anpassa arbetet efter klientens behov, men 

samtidigt fortfarande förhålla sig till de ramar som finns inom organisationen. För att kunna 

individualisera arbetet menar Lipsky (1980) att gräsrotsbyråkrater använder sig av 

improvisationförmågan, som innebär att gräsrotsbyråkrater genom erfarenhet och utbildning skapar 

sig ett sätt att hantera improvisationen i möten med klienter. Improvisationförmågan kan 

gräsrotsbyråkrater använda sig av dels genom observationer men också när hen ska göra 

bedömningar (Lipsky, 1980). Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkrater ibland hamnar i situationer

där det finns orealistiska mål som ska uppfyllas, vilket gör att de har en möjlighet att handla fritt 

och därmed kan använda sin improvisationsförmåga. Även Johansson (2007) diskuterar Lipskys 

resonemang och menar att gräsrotsbyråkratens arbete innebär att tillämpa generella lagar och regler 

samtidigt som de måste individualisera möten med varje enskild klient, vilket innebär att ett 

handlingsutrymme skapas. Handlingsutrymmet för en gräsrotsbyråkrat är viktigt och behövs i 

arbetet med människor, eftersom de hanterar komplexa situationer som ter sig olika från ärende till 

ärende. Det gör att arbetet som gräsrotsbyråkrater utför blir svårt att kontrollera mer djupgående, 

menar Johansson (2007).
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En gräsrotsbyråkrat befinner sig i en komplex arbetssituation, då hen arbetar i en organisation där 

det finns lagar och riktlinjer att följa, samtidigt som begreppet street-level visar att personen i fråga 

befinner långt ifrån toppen av hierarkin. En gräsrotsbyråkrat har därmed regler och lagar och följa, 

men har svårigheter med hur dessa ska tillämpas från början, då besluten sker i högre instanser 

(Lipsky, 2010). Lipskys (2010) grundtanke med begreppet street-level bureaucrats var att påvisa 

gräsrotsbyråkratens fria handlingsutrymme, men att hen begränsas av organisationernas struktur pga

lagar och regler från högre instanser. Ramlagar finns därmed på en mer generell och övergripande 

nivå, vilket gör att gräsrotsbyråkraten tvingas utforma arbetet utifrån individuella förutsättningar. 

Det gör att ett handlingsutrymme skapas (Lipsky, 1980). 

Lipsky (2010) menar att det även finns svårigheter med att vara en gräsrotsbyråkrat, då hen har flera

olika aspekter att ta hänsyn till. Gräsrotsbyråkrater ska både vara effektiva samtidigt som de ska 

finnas tillgängliga för sina klienter, vilket skapar svårigheter. Påtryckningar kommer från olika håll. 

Gräsrotsbyråkraten har högre instanser ovanför hen som fattar beslut, såsom chefer och politiker. 

Samtidigt förväntas klienter få ett gott bemötande. Gräsrotsbyråkraten ska förhålla sig till 

organisationens ramar men krav på effektivisering kräver att allt fler klienter inom verksamheten 

menar Lipsky (2010). I och med att organisationen präglas av en effektiviseringsprocess uppstår 

osäkerhet om hur gräsrotsbyråkraten ska handla gentemot klienten. Hen tvingas fatta snabba beslut i

svårhanterliga eller komplexa ärende samtidig arbetsbelastningen ökar menar Lipsky (2010).

Gräsrotsbyråkrater skapar sig ett handlingsutrymme utifrån ramlagar som är på en generell nivå. De

måste tolka och individualisera lagarna, så det går att arbeta efter dem inom respektive organisation.

Detta gör att rättssäkerheten för alla människor, som har rätt att behandlas lika, blir okontrollerbar, 

eftersom gräsrotsbyråkraten själv skapar sitt eget handlingsutrymme utifrån sin egen tolkning och 

förutsättningar (Lipsky, 1980; 2010). Lipsky (2010) menar på så vis att det kan uppstå situationer 

där gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme skapar ojämlikhet och orättvisa bland klienter, då 

organisationer styrs av olika förutsättningar, vilket gör att rättssäkerheten kan påverkas. 

5.4 Lipsky i relation till äldreomsorgen

Vi valde Lipskys (1980) teori som ett komplement till DiMaggio och Powells (1983) teori för att 

förstå enhetschefernas individuella möjligheter och svårigheter till att arbeta inom en komplex 

organisation. Enhetschefer inom äldreomsorgen motsvarar Lipskys (1980; 2010) definition av vad 

en gräsrotsbyråkrat är, eftersom de arbetar i en människobehandlande organisation och har 

direktkontakt med klienter, tillgång till resurser inom organisationen samt har ett utrymme att tolka 

lagar och regler. Karlsson (2006) diskuterar Lipskys definition av gräsrotsbyråkrati, men Karlsson 
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menar också att enhetschefer arbetar inom en människobehandlande organisation. Karlsson (2006) 

menar att enhetschefernas position handlar om att leda verksamheten, och att de är längst ut i ledet 

av verkställighet, vilket medför att de även tillhandahåller tillgången på resurser inom 

verksamheten. Karlsson (2006) hävdar att enhetschefen i organisationen har den direkta kontakten 

med både omsorgspersonal och klienter, då enhetschefen bär ansvaret för att tillgodose en bra 

kvalité för såväl klienter och personal. Larsson (2008) menar därför att enhetschefen inom 

äldreomsorgen har en sådan position, att de får utstå press från omgivningen och att de påverkas av 

såväl politiker, brukarna och samhället. 

5.5 Samverkan mellan teorierna

Nyinstitutionalistiska teorier som DiMaggio och Powells (1983) teori om institutionell isomorfism 

har studerat organisationers sätt att ska likformighet för att på så sätt överleva. Det kan då skapas en

bild av att organisationer är anpassningsbara och får ett begränsat handlingsutrymme (DiMaggio & 

Powell, 1983). De förnekar dock inte att professionen inom organisationerna har en påverkan och 

betydelse för hur organisationen kan verka (DiMaggio & Powell, 1983, 1991). Men för att skapa en 

vidare förståelse för professionernas agerande inom organisationen menar Johansson (2009) att 

andra teoretiska utgångspunkter kan bli relevanta i förhållande till DiMaggio och Powells teori. Då 

Lipsky (1980, 2010) istället ser professionens agerande och handlingsutrymme i organisationen kan

dessa två teorier samverka med varandra för att skapa en vidare förståelse för organisationens och 

professionens handlingsutrymme i relation till varandra.

Evans tolkning i Elmersjö (2014) innebär också att det är av vikt att studera handlingsutrymmets 

förhållande inom organisationen, men också mellan organisationer och staten i och med att 

välfärdsorganisationer har en begränsad möjlighet till förändring. Organisationer påverkas hela 

tiden av varandra. För att bibehålla legitimitet och överlevnad förhåller organisationer sig till 

omgivningen, samtidigt som varje organisation för sig rymmer sina egna ideal och ramar, som inom

organisationen verkar för varje enskild profession (Linde & Svensson, 2013). Vi ser att det därför 

passar att sammanväva DiMaggio och Powell samt Lipskys teorier med varandra i relation till vår 

studie. 

6. Resultat och Analys

I följande kapitel kommer vi presentera våra deltagare och det empiriska materialet vi samlat in. Vi 

kommer sedan också att analysera materialet utifrån tidigare forskning och teoretiska begrepp. 
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6.1 Deltagarna

Till en början presenteras intervjupersonerna kortfattat för att få en bild av dem i relation till resultat

och analyskapitlet. Alla intervjupersonerna är kvinnor.

Intervjuperson Erfarenhet Utbildning Arbetsområde

A 8 månader

IKM- utbildning med 

inriktning missbruk- och 

ungdomsvård

Hemtjänst och särskilt 

boende

B 6 år
Sociala 

omsorgsprogrammet
Särskilt boende

C 7 år
Ledarskap i offentlig 

sektor
Särskilt boende

D
4 månader på 

nuvarande enhet
Socionomprogrammet

Hemtjänst och särskilt 

boende

E 4 år
Ledarskap i offentlig 

sektor

Hemtjänst och särskilt 

boende

F 3 år
Undersköterska, 

chefskapsutbildning

Hemtjänst och särskilt 

boende

6.2 På vilket sätt uppfattar enhetscheferna att lagar, riktlinjer och mål styr deras beslut?

I följande avsnitt kommer dimensioner att behandlas som påverkar enhetscheferna i 

beslutsfattandet. De aspekter som tas upp är betydelsen av den lagliga kontexten, motstridigheter 

inom ramarna och beslut från politiker. En avslutande aspekt som tas upp är omsorgspersonalen 

som en viktig del i beslutsfattandet.

6.2.1 Betydelsen av den lagliga kontexten

Under intervjuerna nämner enhetscheferna mest Socialtjänstlagen som genom beslut om bistånd till 

brukarna, styr dem mest, samt Arbetsmiljölagen där enhetscheferna ska ta hänsyn till 

omsorgspersonalens arbetsmiljö. Hälso- och sjukvårdslagen togs bara upp någon enstaka gång av 

intervjupersonerna men med samma upplevda dilemma.

Under intervjuerna berättar flera enhetscheferna att det inte är svårt att följa Hälso- och 

sjukvårdslagen, men det som lyfts fram som svårhanterligt är när brukarna kommer hem med kort 
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varsel från en sjukhusvistelse. Enhetscheferna beskriver det som en ökning av avancerade 

omsorgsarbeten efter sjukhusvistelsen. ”de skickar hem dem i väldigt dåligt skick, ibland på grund 

av platsbrist ” (Intervjuperson B). Det förutsätter att det finns utbildad omsorgspersonal, men det 

förutsätter också att omsorgspersonalen kan behöva en utbildning innan brukaren kommer 

hem,”Sjukhuset kan ringa och säga att nu kommer en patient hem, men vi har inga utbildningar för

avancerad sjukvård” (Intervjuperson B). Detta menar de försvårar det ytterligare och dröjer ut på 

tiden. En annan svårighet när besluten ska verkställas är att när brukarna kommer hem kan det 

behövas bemannas upp med extra omsorgspersonal, men det är svårt att få tag på både outbildad 

och utbildad omsorgspersonal. Intervjuperson D förklarar ”vi ska ju alltid infinna oss där så då 

behöver vi bemanna upp, det är väldigt snabba beslut, men vi står inför nya problem idag med att 

det är svårt att rekrytera personal”.

På grund av att det kommer hem allt fler sjukare brukare med större vårdbehov från sjukhusen kan 

det utifrån enhetschefernas beskrivningar tolkas som att det inte är Hälso- och sjukvårdslagen i sig 

som verkar styra enhetscheferna i deras beslutsfattande, utan att det krävs mer utbildad 

omsorgspersonal för att hantera vårdbehovet samtidigt som det är svårt att få tag på både outbildad 

och utbildad omsorgspersonal. Vilket är likt vad Österlind (2013) och Wolmesjö (2005 s. 30) 

beskriver att ett större tryck på äldreomsorgen har skapats eftersom vårdplatser och vårdtiden har 

minskat på lasaretten. Detta har lett till att äldre personer kommer hem från sjukhusen med större 

vårdbehov än tidigare. Det innebär att det ställs mer krav på kommunerna och enhetscheferna till att

ha tillgång till rätt utbildad omsorgspersonal för att kunna verkställa besluten. 

I intervjuerna framkommer det att enhetscheferna upplever att de framför allt tar hänsyn till och 

styrs av Socialtjänstlagen. Lagen tydliggör brukarnas rättigheter till att få det stöd och omsorg som 

brukaren är i behov av och önskar att få. “Jag gillar det med Socialtjänstlagen, sen kan jag tycka 

och tänka men vissa saker måste vi göra” (Intervjuperson D). I materialet tydliggörs det att 

Socialtjänstlagen är en ramlag som enhetscheferna styrs av och som innehåller tolkningsbara ord. 

Tolkningsbara ord som beskrivs är till exempel skälig levnadsnivå, individens självbestämmande 

och få sina behov tillgodosedda.

...Den är utifrån omsorgstagarnas rättigheter självbestämmande. Det är vår uppgift att uppfylla 

Socialtjänstlagen, skälig levnadsnivå, men vad är skäligt. För det är ju i bland de som förväntar sig 

mer men de vet ju inte, jag försöker att vara påläst själv för att förklara (Intervjuperson D).

Tolkningen av ramlagen beskrivs ske genom att de är pålästa, diskuterar med kollegor, överordnad chef och 

att de följer riktlinjer. Socialtjänstlagen styr enhetscheferna men lagen är tolkningsbar. Därför behöver
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den omtolkas om hur äldreomsorgen ska bedrivas, vilket leder till att enhetscheferna behöver 

omtolka ner dem till sin verksamhet med hjälp av kollegor, överordnad chef och riktlinjer. På ett 

sätt kan det tolkas att de är styrda av Socialtjänstlagen eftersom de följer den, men eftersom de får 

tolkar lagarna till viss del med hjälp av kollegor och överordnad chef skapas det ett utrymme. Det 

kan förstås som DiMaggio och Powells (1983) kontrollerande isomorfism som lagar, regler, 

riktlinjer från organisationen formar organisationen och därmed enhetschefens utrymme i 

beslutsfattandet. Det motsvarar också vad Lipsky (1980) förklarar om att ramlagar som 

Socialtjänstlagen är på en generell nivå, vilket gör att gräsrotsbyråkrater tvingas att utforma arbetet 

på en mer individuell nivå. I och med att enhetscheferna till viss del tar hjälp av kollegor och 

överordnad chef i tolkningen av Socialtjänstlagen kan det också uppfattas skapa den normativa 

isomorfismen DiMaggio och Powells (1983) som beskriver hur professionerna följer de normer och

förväntningar som finns inom organisationen med kollegor och överordnad chef. Eftersom 

enhetschefen följer Socialtjänstlagen och till viss del tar hjälp av kollegor, överordnad chef när 

lagen tolkas kan det ses som om isomorfismerna samverkar. Således skapas det ett utrymme för 

enhetschefen i sitt beslutsfattande, när de både följer och behöver tolka lagen. Men 

handlingsutrymmet i sig kan inte bara ses som positivt. Enhetscheferna tvingas tolka lagarna så att 

de passar verksamheten för enskilda individer och på så sätt uppfyller enhetscheferna 

omsorgstagarens enskilda behov. Det kan leda till vad Lipsky (1980; 2010) beskriver angående att 

rättssäkerheten och att alla människor har rätt att behandlas lika kan bli okontrollerbart.

Utifrån intervjuerna framkom det att ingen arbetsdag är den andra dagen lik. Ibland är det som att 

”släcka bränder” (Intervjuperson A) och de beskriver stundvis ha ” en för hög arbetsbelastning” 

(Intervjuperson F). Det kommer alltid upp nya situationer där enhetschefen behöver beakta de olika

delarna och lagar som gäller. En hög arbetsbelastning bidra till svårigheter att hinna med 

genomtänkta beslut menar enhetscheferna. Deras beslut grundas i:

...först är det ju lag, riktlinjer, policys, mål för det är ju det som x kommun har satt upp för att det ska

finnas en helhet. Då försöker jag att vara lojal mot arbetsgivaren. Sen är det ju erfarenhet men jag 

försöker alltid göra det rättssäkert för omsorgstagaren och för medarbetarna (Intervjuperson D).

Yrkeserfarenhet beskriver enhetscheferna är av betydelse ”ju mer du upplever och utsätts för och 

löser problemen så kommer du att ha med dig det” (Intervjuperson D). Det beskrivs vidare ”Det är 

klart, ju längre man arbetat desto tryggare blir man i de beslut man fattar, jag bollar inte alls lika 

mycket med andra som innan” (Intervjuperson E). Om det är nya situationer så bollas det bland 

annat med kollegor, de ser på riktlinjer eller ta kontakt med överordnad chef, Socialstyrelsen eller 
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Arbetsmiljöverket. 

Enhetscheferna grundar sina beslut mest på lagar, riktlinjer och mål men yrkeserfarenhet betonas 

vara av betydelse. Den kan påverka enhetschefernas utrymme till att fatta beslut självständigt. En 

längre yrkeserfarenhet kan bidra till mer kunskap om hur lagar och riktlinjer kan tolkas i relation till

situationer. Det kan förstås som när Lipsky (1980) beskriver att i olika situationer behöver 

gräsrotsbyråkraten (enhetschefen) en improvisationsförmåga till att anpassa situationen efter varje 

brukares behov och situation. Varje situation behöver individualiseras och anpassas efter behovet. 

Improvisationsförmågan stärks med till exempel erfarenhet (Lipsky, 1980). En liknande aspekt 

beskriver Österlind (2013) om att enhetschefernas upplevda handlingsutrymme i hennes studie 

påverkas av bland annat yrkeserfarenhet när de får hantera svårigheter.

6.2.2 Motstridigheter inom ramarna

I intervjuerna förklarar enhetscheferna att de förhåller sig till flera olika lagar och därmed olika 

perspektiv. Enhetscheferna beskriver att utöver Socialtjänstlagen styrs de av lagar såsom 

Arbetsmiljölagen som behandlar ”Så omsorgspersonalen ska må väl” (Intervjuperson D). Trots 

deras uppfattning som styrda av lagar upplever de att de har frihet att tillämpa lagarna men i vissa 

situationer upplever sig enhetscheferna mer begränsade. ”Det komplexa är just det att det är många

olika enheter, det är omsorgstagarna utifrån deras rättigheter, självbestämmande och så har vi 

omsorgspersonalens och deras arbetsmiljö”(Intervjuperson D). De olika delarna som de behöver 

beakta beskrivs som ”det är ett övervägande hela tiden” (Intervjuperson B). En samlad bild 

intervjupersonerna ger är att det är en svårighet att ha ett ansvar för arbetsmiljön och samtidigt 

beakta den enskildes olika rättigheter, framförallt i deras egna hem. En del som gör det svårt är 

också att Arbetsmiljölagen är mer styrande än Socialtjänstlagen ”Arbetsmiljölagen är inte helt lätt, 

man kan inte förhandla om någonting” (Intervjuperson F). 

Utifrån enhetschefernas beskrivningar kan det förstås som en svårighet att förhålla sig till och 

balansera mellan brukarens rättigheter utefter Socialtjänstlagen och mellan omsorgspersonalens 

arbetsmiljö som omfattas i Arbetsmiljölagen. Vilket kan leda till att enhetscheferna blir mer 

begränsade i sitt beslutsfattande. Det motsvarar tidigare forskningsresultat som Karlssons (2006) 

studie där enhetscheferna ansåg Arbetsmiljölagen som styrande, eftersom den anger tydligt vad som

får göras och inte. De olika delarna som en enhetschef behöver beakta menar Karlsson (2006) kan 

bidra till ett begränsat handlingsutrymme för enhetschefen. 

Trots enhetschefernas beskrivningar av Arbetsmiljölagen som mer styrande än Socialtjänstlagen så 
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beskriver enhetscheferna i intervjuerna att när lagarna går emot varandra så i slutändan resonerar de

ändå i huvudsak utefter Socialtjänstlagen. ”Kommunen har det yttersta ansvaret för 

kommuninvånarna, så det är ju jag, man kan ju lätt säga att man kan stänga en arbetsplats, men i 

slutändan är det ju vi som har det yttersta ansvaret” (Intervjupersonen D). ” Det som krockar mest 

är arbetsmiljölagen gentemot brukaren, men vi kan inte gå in och ändra på småsaker” 

(Intervjuperson C). När enhetscheferna hamnar i sådana situationer att lagarna går emot varandra 

förklarar enhetscheferna hur de gör för att lösa situationen. De gör hembesök för att diskutera med 

brukaren hur hen upplever det, de rådfrågar erfarna kollegor i viss mån, och tar hjälp utav riktlinjer 

inom kommunen, socialstyrelsen eller arbetsmiljöverket.

Enhetscheferna behöver således förhålla sig till och skapa en balans mellan lagarna. Detta problem 

med flera olika lagar synliggör hur enhetscheferna är mer begränsade i sitt beslutsfattande när alla 

delarna krockar. Vilket motsvarar vad DiMaggio och Powell (1983, s. 150) beskriver som den 

kontrollerande isomorfismen att det framträder som den mest dominanta kategorin bland de tre 

isomorfismerna och den formar organisationen av en politisk styrning av lagar, regler, mål och 

riktlinjer (DiMaggio & Powell, 1983). Det kan ses som när de olika lagarna går emot varandra blir 

den kontrollerande isomorfismen mer styrande eftersom enhetscheferna behöver förhålla sig till 

flera olika lagrum. Det kan också tolkas som om enhetscheferna gör det rättssäkert för brukarna 

eftersom enhetscheferna kontaktar Socialstyrelsen, följer riktlinjer och beaktas brukarnas enskilda 

behov och självbestämmande i och med hembesöket och balansera detta mot omsorgspersonalens 

arbetsmiljö. Vilket är likt vad Österlind (2013) beskriver att i hennes studie upplever enhetscheferna

liknande konflikter och där enhetscheferna gjorde avvägningar mellan verksamheten och 

omsorgspersonalen samt brukarnas rättigheter.

6.2.3 Beslut från politiker

I intervjuerna beskriver enhetscheferna att riktlinjer och mål som har fattas av politiker är breda och

otydliga i vad som ska uppnås ” De är luddiga mål från våra politiker, och då måste vi ta ner dem 

till vår nivå” (Intervjupersonen B). Samtidigt som målen är otydliga är de också motsägelsefulla, 

menar intervjupersonerna. Det kan bero på att olika politiska ideologier fattar skilda beslut. 

Eftersom målen är otydliga leder det till att de får svårt att tillämpa målen och riktlinjerna i 

verksamheten. Men denna motsägelsefullhet och otydlighet av riktlinjer och målen beskrivs som 

också som en fördel ” De är sällan tydliga och det är jag tacksam för. Ett tydligt beslut är svårt att 

anpassa till den verklighet som finns, så beslut som är luddiga och breda är bättre för mig, så jag 

kan påverka” (Intervjuperson E). 

29



Trots svårigheterna kan det ändå tolkas som en fördel för enhetscheferna eftersom de får mer frihet 

att välja och forma verksamheterna utefter vad de själva anser passar bäst för verksamheten. På det 

sättet får enhetscheferna ett större utrymme i sitt beslutsfattande. Det är likt vad Lipskys (1980) 

menar med att gräsrotsbyråkrater (enhetscheferna) jobbar i en organisation som har riktlinjer, mål 

och regler som ofta är motsägelsefulla. Då skapas ett utrymme som gör att enhetscheferna kan tolka

vad som fungerar bäst för hennes verksamhet. Elmersjö (2014) beskriver vidare om vikten av 

friheten, att den är av betydelse i den meningen att enhetschefen i mötet med brukaren och 

omsorgspersonalen skapar den politiska kontexten. Elmersjö (2014) förklarar att otydligheten 

hänger samman med enhetschefernas arbetsuppgifter. De är mångfacetterade och därför kan inte en 

uppsättning regler täcka allt. I Socialtjänstlagen framhävs det till exempel att man ska förhålla sig 

till det individuella behovet, och på det sättet legitimerar det variationer i arbetet och arbetssättet för

enhetschefer.

I intervjuerna beskriver enhetscheferna också en annan aspekt om riktlinjer och mål. De önskar fler 

och tydligare ramar och riktlinjer om hur de ska tolkar lagarna i relation till budgeten. Riktlinjer ses 

som en tillgång då de har något att luta sig tillbaka på när de fattar beslut ”jag vill ha rutiner och 

riktlinjer, utan rutiner blir det svårt som chef att driva igenom saker och ting” (Intervjuperson D). 

Samtidigt har de möjlighet att utforma dessa i verksamheten. Enhetscheferna beskriver att deras 

frihet att handla fritt och utforma riktlinjer och mål ner till verksamheten är relativt stort.” Ett beslut

ska vara klart till ett visst datum, men det är jag som ska utforma beslutet och verkställa det, jag 

har frihet under ansvar tycker jag" (Intervjuperson B). Samtidigt pratar enhetscheferna om vad som

begränsar deras arbete ” det är ju mycket rutiner och riktlinjer som vi har men det är ju också mina 

redskap”(Intervjuperson D). 

...där kan jag inte påverka men det är jag som får sitta med det sen och det blir som en 

arbetsbelastning för mig och hur jag ska få ut det till personalen, där har jag ingenting att säga utan 

det är bara att gilla läget (Intervjuperson C ).

Enhetscheferna beskriver sig således ha en viss frihet att utforma generella och övergripande mål 

och riktlinjer i verksamheten. Samtidigt önskar de fler och tydligare riktlinjer och mål om hur de 

ska tolka lagarna i relation till budgeten. Österlind (2013) beskriver en liknande aspekt i sin studie 

om de upplevda motstridigheter mellan regelsystemen såsom Socialtjänstlagen och de kommunala 

riktlinjerna. Enhetschefernas upplevelse om frihet och vad de å andra sidan uppger begränsa dem 

motsvarar vad Karlsson (2006) beskriver som handlingsutrymme och handlingsfrihet som två skilda

delar. Handlingsutrymme är hur organisationen genom mål och riktlinjer, samt lagar forma vad 
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enhetscheferna ska/bör göra. Karlsson beskriver enhetschefer inom äldreomsorgen som i stor grad 

är styrda av politiska riktlinjer och har därför en begränsad frihet. Handlingsfrihet inriktar sig mer 

mot hur enhetscheferna själva kan välja att utforma egna beslut i det handlingsutrymme som skapats

och därav kan uppfattas att enhetschefer har en stor frihet vid att implementera beslut i 

verksamheten. Men också likt vad Österlind (2013) beskriver hur enhetscheferna får hantera 

situationer där brukarna genom Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen och 

omsorgspersonalen genom Arbetsmiljölagen rättigheter ställs mot budgetens krav Där upplever 

enhetschefen att de inte har tillräckliga befogenheter för att hantera komplexiteten och är därav 

begränsade. 

Några enhetschefer som har arbetat en längre tid men på olika enheter beskriver i intervjuerna om 

en förändring över tid där de ekonomiska resurserna har minskat, samt att de inte har samma 

möjligheter som tidigare att fördela resurserna.” Ju längre ner i organisationen man kommer desto 

mindre har man att besluta om, nu får jag inte jobba direkt med ekonomin och jag har fått mindre 

inflytande” (Intervjuperson F). Det framkommer också att de tidigare kunde delta mer i processen 

tillsammans med politiker innan beslut fattades och därigenom påverka besluten.

Enhetschefernas uppfattning av de ekonomiska resurserna kan tolkas som att de med tiden har blivit

mer styrda av de ekonomiska resurserna. De kan inte påverka de resurser som finns till hands utan 

blir tilldelade dem. Karlssons (2006) studie visar på liknande resonemang i att enhetscheferna 

upplever att de inte har samma möjligheter som innan att styra hur de ekonomiska resurserna 

fördelas. Det problematiserar Kira, Eijnatten och Balkin (2010) att de ekonomiska resurserna 

påverkar enhetschefernas handlingsutrymme, och ställer det i relation till komplexiteten av att 

sammanfläta de tillgängliga resurser samtidigt som individuella behov ska tillgodoses. 

Tidigare beskrevs enhetscheferna uppfattning av riktlinjer och mål är att de är breda och därav mer 

generella. Intervjupersonerna beskriver däremot de ekonomiska målen som tydliga om vad som ska 

uppnås i verksamheten men och att de har mer regler. Trots det beskriver de flesta 

intervjupersonerna att de inte får klart med hur riktlinjer hur de ekonomiska målen ska uppnås, 

vilket gör att de själva måste tolka och utforma verksamhetens tillvägagångssätt. Det upplevs som 

“de är svåra att följa” (Intervjuperson C ). Enhetscheferna beskriver således att det är tydligt vad 

som ska uppnås men inte hur de ska uppnås. Ett exempel på när det krockar mellan det 

enhetschefen ska verkställa och omsorgspersonalens och brukarnas behov är till exempel ”När det 

gäller neddragning, då blir man ledsen för personalens skull men också för brukarna, det är en 

jobbig process” (Intervjuperson B). 
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När enhetschefer ska verkställa ekonomiska beslut blir det tydligt i vilken mellanposition som 

enhetschefen befinner sig i. De ska följa och verkställa beslut från politiker och överordnad chef 

och är deras förlängda arm men samtidigt får de krav från omsorgspersonalen och brukarna. När 

beslut ska verkställas kan det uppstå motstridigheter mellan brukare och omsorgspersonal och vad 

enhetschefen ska uppnå med de ekonomiska målen. Det försvårar för enhetschefen att verkställa 

ekonomiska beslut. Enhetscheferna upplever sig således som mer styrda i sin beslutsfattning i 

relation till de ekonomiska besluten. En liknande uppfattning finns i Karlsson (2006) studie om att 

de generella målen som fattas av politikerna ofta är övergripande men de ekonomiska målen är 

tydliga om vad som ska uppnås. Karlsson menar genom att andra mål är otydliga men det finns mer 

tydliga regler att följa som till exempel ekonomiska mål skapas det motsättningar. Vilket också 

Karlssons (2006) resultat visar på enhetschefernas styrning av politiska beslut och av en begränsad 

budget begränsar enhetscheferna.

Under intervjuerna diskuteras de ekonomiska resurser som enhetscheferna har tillgång till. Alla 

intervjupersonerna framhäver att det finns möjligheter att gå utanför de uppsatta ekonomiska målen 

och när det är acceptabelt att gå utanför dem. Om det behövs sättas in extra omsorgspersonal till 

dubbelbemanning ger det inte extra ekonomiska resurser men det är acceptabelt att gå utanför 

budgetens mål för att uppfylla brukarnas behov och omsorgspersonalens arbetsmiljö, ”så länge man

kan bevisa att man inte slösar med personalresurser”(Intervjuperson E). Enhetscheferna lägger 

trots det tyngdpunkten på att de måste motivera och styrka genom dokumentation varför de inte 

hållit budgeten men” Kan man bara förklara varför man går över sin budget så är det inga 

problem, och ofta är det kopplat till beviljade insatser” (Intervjuperson F).

Från enhetschefernas beskrivningar kan man förstå som att de är delvis begränsade att överskrida 

budgeten och det påverkar därför deras beslutsfattande. De har möjlighet att kunna gå utanför 

budgeten om de kan motivera det med brukarnas behov eller omsorgspersonalens arbetsmiljö. På 

samma sätt beskriver Lipsky (1980) att en gräsrotsbyråkrat har tillgång till resurser, som de förfogar

över inom organisationen, och att de har utrymme att handla fritt utifrån de ramlagar som finns. 

Lipsky (2010) beskriver också att gräsrotsbyråkrater har ett visst handlingsutrymme då de kan 

utforma organisationen på olika sätt, även om de arbetar utefter ramlagar och riktlinjer. 

Gräsrotsbyråkrater behöver individualisera och anpassa arbetet efter klientens behov men samtidigt 

fortfarande förhålla sig till de ramar som finns inom organisationen. 

Enhetscheferna tog upp regelbundet under intervjuerna de ekonomiska resursernas betydelse. 

Enhetscheferna förklarar om de inte kan motivera det med brukarnas behov eller 
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omsorgspersonalens välmående är det svårare att få en acceptans för att gå utanför budgeten, ”är 

det någonting utöver det vanliga blir det svårare”(Intervjuperson A) Det begränsar vad de kan 

besluta om. Ett exempel som enhetscheferna beskriver som svårare att motivera är när de vill ge det 

lilla extra till brukarna eller omsorgspersonalen och där de ekonomiska resurserna beskrivs som att 

”där är vi begränsade”(Intervjuperson B). Merparten av enhetscheferna framhåller också att när 

beslut fattas tänker de på de ekonomiska resurserna och förklarar varför.

...Jag tänker på de ekonomiska resurserna. Man kan inte göra hur som helst, det har jag inte mandat 

till ” och beskriver vidare ” Man kan inte göra allt man vill som enhetschef”... (Intervjuperson B).

De ekonomiska resurserna beskrivs vara begränsade och gör det svårare för enhetscheferna att 

utforma verksamheterna som de vill. Det påverkar och formar enhetschefernas arbete och 

beslutsfattande. Det kan ses som att den ekonomiska delen styr enhetscheferna mer när det gäller 

mer generella beslut som inte berör omsorgspersonalens arbetsmiljö eller brukarnas behov. Det 

motsvarar Dunér och Nordström (2006) resonemang om att de ekonomiska resurserna är avgörande 

för enhetschefernas handlande. Det kan tolkas begränsa enhetschefernas vid beslutsfattande, trots 

att Karlsson (2006) beskriver att enhetschefer tillhandahåller tillgången på resurser inom 

verksamheten. De ekonomiska resurserna kan därför tolkas som mer styrande utefter vad DiMaggio

och Powell (1983, s. 150) beskriver som den kontrollerande isomorfismen. Som att mål som till 

exempel ekonomiska resurser och riktlinjer formar organisationen och på så sätt begränsar det 

enhetschefernas utrymme. 

6.2.4 Omsorgspersonalen som en viktig del i beslutsfattandet

I intervjuerna beskriver enhetscheferna att deras omsorgspersonal är en viktigt del när beslut ska 

implementeras i verksamheten. Enhetscheferna beskriver att de ofta för en dialog med 

omsorgspersonalen ”Man möts och dividerar fram tillsammans hur man ska göra det och sen får 

dem implementera. Med stöttning från mig, det tycker jag är bäst, samverkan i alla led tycker jag 

är A och O ”(Intervjuperson A). Dialogen förs med omsorgspersonalen eftersom det är de som 

jobbar närmast brukarna och därmed vet vad som fungerar och vad som inte fungerar för respektive 

individ. "Jag träffar ju inte personen det rör utan det gör ju omsorgspersonalen. Så då pratar jag 

med dem om hur personen vill ha det" (Intervjuperson F). Enhetscheferna förklarar att de kan föra 

en dialog med omsorgspersonalen om många saker, men ibland behöver hen gå in och markera att 

det är hen som tar beslutet. Ett exempel är när politikerna har beslutat om neddragningar, då måste 

enhetschefen utföra det även om det går emot omsorgspersonalens vilja. Men det förs ändå en 

dialog med omsorgspersonalen ”Hur vill ni att vi ska utföra det här? Jag pekar väldigt sällan med 
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hela handen och talar om att följande gäller. Det gör jag i princip aldrig.” (Intervjuperson E). En 

dialog förs i stort sett alltid.

En svårighet för enhetscheferna är att sammanväva brukarens behov, omsorgspersonalens krav och 

de politiska besluten. Genom att enhetscheferna diskuterar med omsorgspersonalen och bryter ner 

besluten till verksamheten anpassas besluten också för omsorgspersonalen och för brukarna. 

Enhetscheferna får därmed stöd och vägledning om hur besluten anses fungera bäst i verksamheten 

och för alla dess delar. På det sättet skapas det fler alternativ för enhetschefen, som innebär mer 

utrymme i beslutsfattandet. Kira m.fl. (2010) beskriver liknande om komplexiteten i arbetet skapar 

svårigheter för enhetschefen att sammanfläta brukarnas individuella behov, omsorgspersonalens 

krav och de politiska besluten. Vilket Karlsson (2006) anser om finns det en nära relation med ett 

samarbete och dialog så får enhetscheferna vägledning därigenom i sitt beslutsfattande. Beroende 

på hur det samarbetet ser ut påverkas besluten men också enhetschefens utrymme att applicera 

besluten. 

6.3 På vilket sätt upplever enhetscheferna att kollegor formar deras beslut?

Andra aspekter som studien adresserar är kopplingen mellan utbildning och yrkeserfarenhet i 

relation till kollegorna, vilket kommer presenteras nedan.

6.3.1 Utbildningens betydelse i relation till kollegorna

Det empiriska materialet visar att varierande utbildningsbakgrund delvis uppskattas eftersom 

enhetscheferna ser andra perspektiv utifrån sin egna utbildningsinriktning. “Jag tycker att man i en 

chefsgrupp ska ha olika bakgrunder. Man behöver blanda” (Intervjuperson F). Enhetscheferna 

anser även att olika utbildningar inte bara är fördelar. De ser även svårigheter, eftersom olikheter 

bland kollegor kan leda till konflikter. I svårhanterliga fall tar enhetscheferna ställning och lutar sig 

tillbaka på sin utbildning, men även sin yrkeserfarenhet. När utbildningsbakgrunden inte räckte till 

vände de flesta sig till sina kollegor och kunde därmed få flera infallsvinklar och synsätt på 

svårhanterliga problem. "Det skapas en annan synvinkel på saker och ting" (Intervjuperson C). 

Flertalet intervjupersoner diskuterade också med andra professioner som t.ex. sjuksköterskor, 

omsorgspersonal, personalspecialister m.fl. “Jag måste ju ta hjälp och diskutera med de som har 

rätt kunskap” (Intervjuperson F). “Just när jag känner att jag behöver fylla på kunskapen tar jag 

hjälp av sjuksköterskor” (Intervjuperson D). Enhetscheferna tar hjälp av sina kollegor och andra 

professioner för att säkerhetsställa att kompetensen tillsammans ser brukarnas behov, för att på så 

sätt skapa rättssäkerhet för brukarnas del.
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....När jag fattar beslut är det flera aspekter jag tar hänsyn till. Det finns ju en grund med lagar och 

policys att gå efter. Men jag försöker alltid göra det rättssäkert för omsorgstagaren (Intervjuperson 

D).

Det kan jämföras med Karlssons (2006) diskussion om att likartade utbildningar skapar en 

sammanhållning mellan kollegor, ett fungerande samarbete kan ske, då normer inom verksamheten 

skapas. Beskrivningen kan även sättas i relation till enhetschefernas upplevelser av hur olika 

bakgrunder ibland ses som en svårighet för sammanhållningen pga att konflikter. Det kan tolkas 

som att enhetscheferna därmed har ett relativt fritt handlingsutrymme, eftersom de själva väljer 

vilka kontakter som tas för att hantera kunskapsbristen i relation till problemet. och därav 

säkerhetsställa brukarnas rättssäkerhet. Motsvarande beskrivs i Lipskys (2010) teori då han menar 

att gräsrotsbyråkrater har ett utrymme att själv handla utefter de ramar och riktlinjer som finns 

samtidigt som de anpassar sig efter brukarnas behov. Enhetscheferna anpassar sig utefter brukarna 

då de vänder sig för att söka hjälp hos andra professioner eftersom de behöver mer kompetens för 

att säkerhetsställa brukarnas rättssäkerhet. Det finns skillnader mellan vårt resultat och tidigare 

forskning, eftersom en mångfald av utbildningars önskas hos enhetscheferna i vår studie. Det går 

emot den organisatoriska logiken som DiMaggio och Powell (1983, 1991) menar med sin analys 

om nyinstitutionalismen, eftersom organisationer enligt författarna strävar efter att efterlikna 

varandra och anställa personer med likvärdiga utbildning för att skapa en legitimitet inom 

verksamheten. Detta är även något som Johansson (2006) hävdar då han menar att det är av stor vikt

för organisationen att eftersträva likartade professionella utbildningar eftersom organisationen vill 

uppnå likformighet med andra organisationen, vilket också skiljer sig mot vad enhetscheferna i vår 

studie hade önskat. 

Det kan tolkas som att enhetscheferna själva styr över sitt handlande i relation till kollegor, men att 

de formats av utbildningen, som kan ses utifrån DiMaggio och Powells (1983) normativa 

isomorfism då utbildningen ingår i kollegors påverkan av hur enhetschefen formar sitt beslut. Därav

kan handlingsutrymmet begränsas, men enhetscheferna kan kompensera brister med att rådfråga 

kollegor eller andra professioner. Det kan tolkas likt vad Karlsson (2006) menar då hon säger att 

enhetscheferna vill passa in bland kollegor i organisationen, samtidigt som det finns behov av att ett

handlingsutrymme skapas.

En del av enhetscheferna i studien förklarade att de delvis bara vände sig till sina kollegor i 

särskilda fall där de kände att de behövde föra en dialog med sina kollegor. De menar att samarbetet

i gruppen inte fungerat sista tiden och att de vid behov tar hjälp av andra professioner inom 
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verksamheten. “Jag känner mig väldigt ensam, vår grupp går inte att samarbete med” 

(Intervjuperson F). De andra professionerna användes för att diskutera svårhanterliga frågor eller 

beslut för att få hjälp i att forma sitt eget beslut.

… Men i slutänden är det ju jag som fattar besluten. Sen måste jag ju prata med de runtomkring som

har specialkunskaper. Men man får aldrig glömma att det är jag som tillslut fattar besluten 

(Intervjuperson F).

Enhetscheferna i studien beskriver att de delvis fått hjälp i komplexa situationer, då deras kunskap 

inte räckt till. De diskuterade även huruvida deras egna resonemang fungerat i relation till kollegors,

för att skapa ett likvärdig tankesätt. Utbildning menar de även kan vara till hjälp för kunskap om hur

de ska förhålla sig och vilka ramar de förväntas följa.

När enhetscheferna fattat beslut i komplexa situationer ser vi det som att DiMaggio och Powells 

(1983, 1991) isomorfismer vävs samman och går i samma riktning. Då enhetscheferna följer de 

formella ramarna, likt den kontrollerande isomorfismen, samt tar stöd av kollegor och normer, 

utifrån den normativa isomorfismen kan det ses som att isomorfismerna tillsammans verkar för att 

forma enhetschefernas sätt att handla. Det är likt vad Österlind (2013) menar då enhetschefen ofta 

tar hjälp av kollegor för att skapa reflektioner vid osäkerhet kring hanteringen av den kontrollerande

isomorfismen såsom lagar, riktlinjer och mål. På så sätt kan enhetscheferna skapa sig både en 

individuell och kollegial strategi för att få organisationen att överleva.

Under intervjuerna framkom det att enhetschefer som använde kollegor för att diskutera 

svårhanterliga ärende, menade att de arbetar i en väldigt komplex organisation och att de omöjligt 

kan ha kunskap om alla delar som arbetet innefattar. Det framkom även att kollegors åsikter och 

reflektioner var betydelsefulla, men att skiljde sig beroende på hur lång yrkeserfarenhet kollegan 

hade, samt hur samarbetet i gruppen såg ut.“Jag lyfter ju främst luren till någon av mina kollegor” 

(Intervjuperson E). En annan viktig aspekt som lyftes fram var att de med kollegor på plats kunde få

hjälp och stöttning direkt, men den möjligheten var det bara ett fåtal som hade. Ett administrativt 

stöd var även välkommet eftersom de menar att ett administrativ stöd kunde hjälpa dem till att 

forma besluten direkt och på ett annat sätt. 

Karlsson (2006) menar att de som har en kollega på plats använder denne mycket mer för stöttning 

och hjälp. Det kunde vara en bidragande faktor till att vissa av enhetscheferna i vår studie inte valde

att ringa kollegor för stöttning och hjälp, om behovet kunde uppfyllas på annat sätt. I och med att 

samarbetet i grupperna såg olika ut kan deras möjligheter att forma beslut skilja sig. Det kan också 
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ses likt vad Österlind (2013) menar då handlingsutrymmet påverkas av bland annat hur lång 

yrkeserfarenhet enhetscheferna hade. Österlind (2013) menar att en längre yrkeserfarenhet bidrog 

till en allt mer utökad förståelse. Detta kunde vi se i vår studie eftersom enhetscheferna valde att i 

olika utsträckningar kontakta sina kollegor, just beroende på hur länge de arbetat som enhetschefer. 

De förlitade sig mer eller mindre på sin yrkeserfarenhet beroende på hur lång den var. 

Som relativt nyanställd enhetschef var det svårt att få den stöttning och hjälp av kollegor som ibland

behövdes menar några enhetschefer, dels eftersom det rådde olika åsikter, men även för att alla var 

överbelastade med arbete menar enhetscheferna. "Alla är så pressade att man inte har tid att vara 

trevlig längre" (Intervjuperson A). Enhetschefernas tolkning innebar att de som nya blev väldigt 

utsatta, då den hjälp de behövde inte fanns att tillgå. De som arbetat som enhetschef under en längre

tid förlitade sig istället mer på egna erfarenheter och tog mindre hjälp av kollegor. 

Österlind (2013) menar att nyanställda enhetschefer anses ha ett större behov av hjälp från kollegor. 

Det kunde till viss del urskiljas i studien, då hjälp togs vid osäkerhet i att forma sitt beslut. Det kan 

tolkas som att osäkerheten blir ett hinder för enhetschefen att handla fritt, då hen blir beroende av 

andra vid utformning av beslut. Samtidigt hade alla enhetscheferna tillit till sin utbildning och sina 

egna reflektioner först innan de bollade med andra. Österlind (2013) menar att kunskapen utvecklas 

och ger erfarenhet genom att föra dialoger med sina kollegor för att på så sätt skapa sig nya 

infallsvinklar och synsätt i sitt sätt att forma sina beslut. 

I det empiriska materialet framkom det att en minoritet av enhetscheferna på olika sätt försökt bryta 

sig ut ur normerna som skapats på arbetsplatsen genom att sätta ner foten och stå upp för sig själv.

...Jag är otillräcklig i vissa personers ögon. De säger att såhär borde du göra, såhär har de tidigare 

cheferna gjort. Ja, men jag kommer aldrig att göra så. Jag är inte den chefskulturen som var här 

innan, utan jag är min egen. (Intervjuperson D).

Enhetscheferna i studien gick även emot normerna genom att få nya kollegor med likvärdigt tänk. 

De vågade därmed ta sig utanför bekvämlighets-boxen, stå upp för sina egna resonemang och 

ifrågasätta verksamhetens normer utifrån andra perspektiv. Enhetscheferna förklarade att de känt sig

tvingade att följa verksamhetens normer, men att de i själva verket velat utforma verksamheten 

utefter sitt eget tankesätt. De menar att de på sista tiden har kunnat skapat sig ett eget sätt att handla,

då de valt att bryta normerna på arbetsplatsen.

...Det läggs över mycket på mig. Det förväntas att av mig att jag ska göra det mest. Det blir man så 

himla trött på ibland. Att man måste hela tiden försvara sig i alla ting. Och sen är det alltid chefens 
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ansvar. Det gjorde chefen innan, och då är det ditt ansvar att se till att det blir gjort. Men jag känner 

att jag inte kan ta på mig saker jag kanske inte kan fullfölja, utan att det är allas ansvar att hjälpas åt. 

Lägg inte över det på någon annan, utan gör någonting åt det. (Intervjuperson D).

Enhetscheferna som går emot normerna förklarade också att de känt att rutiner inom deras 

verksamheter inte stämt överens med deras synsätt, eftersom de kommit med andra utbildningar och

erfarenheter. De menade att normer skapats under lång tid och från andra enhetschefer, och att det 

därmed kunde bli svårigheter när en ny chef tar över. Enhetscheferna beskrev det som att de velat 

skapa sin egen kultur. 

...Jag pekar lite på de informella normerna för att skapa förändring, och det finns säkert de som 

tycker att jag är obekväm. Men sen finns de ju också kollegor som har sagt att gud vad bra att ni nya 

har kommit. Vi måste börja se oss själva och höja vår status (Intervjuperson D).

DiMaggio och Powells (1983, 1991) talar om den normativa isomorfismen och menar att det finns 

normer och förväntningar inom en organisation som skapats genom etiska värderingar inom 

gruppen, för att på så sätt forma organisationen att sträva efter samma håll. Vi kan se likheter med 

enhetscheferna i vår studie, de har också normer och förväntningar. Men vi kunde se att 

enhetscheferna också försökte förändra de normer som de hade i sin verksamhet. De gick därmed 

emot att följa de normer som organisationen utformat. Karlssons (2006) resultat visar att 

enhetschefer i en arbetsgrupp tillsammans skapar normer som ska följas, och att enhetschefen följer 

dessa trots att de inte alltid håller med. Att enhetschefernas väljer att avvika från normer skiljer sig 

mot DiMaggio och Powells (1983) normativa isomorfism, eftersom den normativa och 

kontrollerande isomorfismen är likriktande och strävar efter att organisationen ska bli likvärdig.

Vi tolkar det som att ett normbrytande beteende inom verksamheten hos vissa intervjupersoner 

beroende på om enhetschefen var nyanställd eller hade arbetat inom samma verksamhet under en 

längre tid, vilket kan ha påverkat hur enhetschefen valt att forma sitt beslut. De nyanställda 

enhetscheferna kunde bilda sina egna normer, medan de som arbetat en längre tid som enhetschef 

redan skapat sig normer tillsammans med kollegor. Det kan ur detta avseende ses som att de 

nyanställda skapar sig ett bredare handlingsutrymme, trots det finns flera forskare såsom Österlind 

(2013) och Karlsson (2006) hävdar motsatsen då de menar att enhetschefen tar hjälp av kollegor för 

att tillsammans skapa normer.

6.4 Hur upplever enhetscheferna att överordnad chef och politiker formar deras beslut?

Samverkan mellan olika nivåer i högre instanser formar och påverkar också enhetschefernas 
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handlingsutrymme, vilket kommer presenteras och analyseras i kommande stycken.

6.4.1 Den överordnade chefen samt politiker

”Nu ska vi bara skriva en text och ge till vår verksamhetschef och så tar hen med det och skickar 

vidare.”(Intervju F). Enhetscheferna i flera av kommunerna förklarade att samarbetet och närheten 

med politikerna på senare tid begränsats och att det blivit svårare att påverka beslut som politikerna 

fattar. Omorganisationer inom kommunerna har skett, där överordnad chef tagit över ansvarsbitar 

som enhetschefen tidigare haft. Enhetscheferna förklarade att de förr kunde delta i möten med 

nämnden för att diskutera och medverka i beslut, men att överordnad chef nu tagit enhetschefens 

plats. Enhetscheferna upplevde sig ha fått ett minskat utrymme att handla i det avseendet, eftersom 

de inte kunde påverka beslut som fattades i högre instanser i samma uträckning som tidigare.

Detta kan ses utifrån Wolmesjö (2005) då hon menar att äldreomsorgen i Sverige förändrades under 

1900-talet och in på 2000-talet som har påverkat hur relationen mellan enhetschefer och politiker 

ser ut idag samt hur enhetschefernas befogenheter påverkas i verksamheten. Trydegård (2002), 

Larsson (2008) och Österström (2007) menar alla att politiker och enhetschefer tidigare hade ett 

tätare samarbete mellan varandra, då politiker tidigare haft mer insyn i verksamheten. Detta kan vi 

se i vår studie då enhetscheferna beskriver att de tidigare haft ett bättre samarbete, men att de nu 

begränsats i och med att ansvarbitar de tidigare haft har förflyttats uppåt. Vi tolkar det som att 

förändringarna som skedde under 1900-talet och in på 2000-talet delvis har begränsat 

enhetschefernas handlingsutrymme, eftersom de nu inte har lika mycket inflytande över politiska 

beslut som de haft tidigare. Det kan ha medfört som att rättssäkerheten är högre nu på grund av 

uppdelningen. Detta eftersom enhetscheferna inte längre kan påverka politikernas beslutsfattande i 

lika hög utsträckning och politikerna inte är delaktiga i verkställigheten. 

Det framkom i studien att merparten av enhetscheferna upplevde att det fanns någon form av 

samarbete med politikerna inom kommunen, eftersom politikerna kom ut till samtliga 

verksamheterna en gång om året för att få information om hur det fungerade. Enhetscheferna 

menade att detta dock inte bidrog till vidare diskussion om hur besluten ska utformas. 

Enhetscheferna såg ändå positiva effekter av att politiker kom ut till verksamheterna, då det skapade

ökad förståelse dem emellan. På så sätt menade enhetscheferna att de ändå kunde försöka påverka 

politikerna inför kommande beslut.

...När de kommer ut så är det nog mer möten. Samverkan gör ju så himla mycket, det kanske man 

inte tror. Jag har inte varit så positiv till det innan, men man märker det att när du bygger en relation, 

och man då har en bra relation. Då tror jag man blir lyssnad på (Intervjuperson D).
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Enhetscheferna i intervjuerna menar också att om det fanns behov av en diskussion i svårhanterliga 

och komplexa ärende fanns det möjlighet för enhetscheferna att ringa politikerna, men de menar att 

det främst var när ett samarbete och en relation redan hade byggts upp. Detta skedde oftast när 

enhetschefen ville ha eller ge information till politikerna.

Eftersom enhetscheferna i studien inte har ett kontinuerligt samarbete med politiker, men ändå 

kunde kontakta dem vid eventuella problem då de byggt upp en relation mellan sig kan detta delvis 

ses utifrån Abdelrazek m.fls (2010), Henriksen och Rosenqvist (2003) samt Kira m.fls (2010) 

diskussioner om att när ett samarbete mellan politiker och chefer i olika instanser fungerar skapas 

förståelse för verksamheterna, även om det inte sker i vardagen. Det tolkar vi som att det är viktigt 

för enhetscheferna att ändå ha någon fungerande kontakt, då det kan komma att leda till att politiker

får en annan förståelse för verksamheten, och eventuellt har det i beaktandet vid beslutsfattande.

Enhetscheferna menade att kontakten med överordnad chef varierade, bland annat beroende på hur 

länge enhetscheferna hade arbetat som chef inom äldreomsorgen. “Hen är ju min lagbok. Hen 

förklarar väldigt väl då vad som är vad i avtal och sådana här grejer, i och med att jag inte har så 

mycket erfarenhet att gå efter just här” (Intervjuperson A). Flertalet av intervjupersonerna hävdade 

att de tog kontakt med sin chef i de fall där de kände att de behövde uppbackning vid komplexa 

situationer, behövde förtydliga lagtext eller i beslut som enhetschefen inte själv hade befogenhet till 

att fatta.

När enhetschefen inte hade befogenhet att fatta beslut i ärenden eller i ärenden som var komplexa 

kunde det urskiljas att de begränsades och behövde stöd från sin chef. För att skapa sig 

befogenheter att fatta beslut fick de en begränsad möjlighet att forma besluten, då de inte kunde 

handla fritt. Karlsson (2006) hävdar att enhetscheferna anses ha en minskad kontakt med sin 

överordnad chef och därmed saknar underlag i sitt beslutsfattande, något som inte kunde urskiljas i 

studien. Det kan även ses utifrån DiMaggio och Powells (1983) normativa isomorfism, eftersom 

normer och förväntningar bör följas. Ur det perspektivet borde enhetschefen ta kontakt med sin 

överordnad chef, eftersom enhetschefen delvis ville få stöd i sitt agerande och beslutsfattande då 

hen hade olika förväntningar på sig från omgivningen. Ur perspektivet på DiMaggio och Powells 

(1983) kontrollerande isomorfism kan det istället ses som att enhetscheferna förhåller sig till de 

lagar och riktlinjer som finns inom verksamheten, och att deras befogenheter begränsas därigenom. 

7. Slutdiskussion

I följande kapitel kommer det att föras en resultatdiskussion som besvarar studiens syfte och 
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frågeställningar, samt om ytterligare aspekter som framkommit. Även en diskussion om studiens 

tillvägagångssätt kommer föras, samt förslag till framtida forskning.

7.1 Resultatdiskussion

Syftet med studien är att undersöka enhetschefernas beskrivning av sin arbetssituation för att 

därigenom förstå deras handlingsutrymme i den kommunala äldreomsorgen. Flera faktorer formar 

enhetschefernas handlingsutrymme både på en organisatorisk nivå men också utifrån en individuell 

nivå. Nedan kommer en diskussion om studiens frågeställningar att föras. 

“På vilket sätt uppfattar enhetscheferna att lagar, riktlinjer och mål styr deras beslut?”

“På vilket sätt upplever enhetscheferna att kollegor formar deras beslut?”

“Hur upplever enhetscheferna att överordnad chef och politiker formar deras beslut?”

7.1.1 Diskussion om första frågeställningen

Utifrån vårt resultat kan det ses att enhetscheferna beskriver sig som styrda av olika politiska beslut 

som mål och riktlinjer. Trots att enhetscheferna beskriver sig som styrda beskriver de samtidigt en 

frihet att styra sitt arbete och omsätta besluten i verksamheten. Sammantaget tolkar vi det som att 

enhetscheferna har ett stort handlingsutrymme inom de ramar som ges. Lagar, riktlinjer och mål 

utgör en ram för hur enhetscheferna kan agera, men de är också tolkningsbara och därför har 

enhetscheferna utrymme inom dessa ramar till att fatta egna självständiga beslut. Men 

handlingsutrymmet i sig kan inte bara ses som positivt. Enhetscheferna tvingas tolka lagarna så att 

de passar verksamheten och efter enskilda individers behov och på så sätt uppfyller enhetscheferna 

omsorgstagarens enskilda behov. Men det leder också till vad Lipsky (1980; 2010) beskriver att 

rättssäkerheten i att alla människor har rätt att behandlas lika blir okontrollerbar, eftersom 

gräsrotsbyråkrater själva skapar sitt handlingsutrymme utifrån sin egen tolkning, och vad de har för 

förutsättningar i organisationen och omgivningen.

Det som vi kan utläsa utifrån resultat och analysdelen som begränsar enhetscheferna i deras 

beslutsfattande är de ekonomiska resurserna. Enhetscheferna kan inte påverka de ekonomiska målen

på samma sätt som med de generella ramlagarna. De ekonomiska målen innehåller mer riktlinjer 

och regler även om det inte direkt framkommer hur de ska uppnås, utan mest vad som ska uppnås, 

vilket visar att den kontrollerande isomorfismen är starkare och formar enhetschefens 

beslutsfattande mer. Enhetscheferna upplever att politikerna styr över dem med tilldelningen av 

resurser. Det gör att enhetscheferna tvingas fatta beslut utifrån de givna resurserna. Det upplevs 

ändå acceptabelt att gå utanför de ekonomiska målen om att enhetscheferna kan motivera varför. 
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Det kan ses som ett problem för enhetscheferna då de måste förhålla sig till de olika aktörerna som 

formar deras beslut. Enhetscheferna beaktar både Socialtjänstlagen och Arbetsmiljölagen men deras

beslutsfattande begränsas också av de ekonomiskt uppsatta målen, som ska stå i relation till 

brukarnas behov och omsorgspersonalens arbetsmiljö.

7.1.2 Diskussion om andra frågeställningen

Utbildningen och relationen till kollegorna beskrivs ha en stor betydelse för enhetscheferna. De 

skapar tillsammans normer och utnyttjar varandras kunskaper i sitt komplexa arbete. Det bidrar till 

att likvärdiga normer skapas bland kollegorna och likvärdiga beslut fattas, trots att en del 

enhetschefer försöker bryta och förändra normerna inom sin verksamhet. Det blir därmed inte en 

likriktad organisation som DiMaggio och Powell (1983, 1991) menar ska finnas, utan olika normer 

bryter i vissa fall beteendet inom organisationen. Organisationen anställer enhetschefer med 

likvärdiga utbildningar där inriktningen främst handlar om socialt arbete, men enhetscheferna 

beskriver fördelar med att ha olika bakgrunder och utbildningar. De anser att det skapar olika 

perspektiv och olika synsätt. Det gör att kollegor inom gruppen kan se ett problem ur olika 

perspektiv, vilket kan bidra till en vidare förståelse för problemet och olika lösningar kan ses. Olika 

utbildningar påverkar även hur handlingsutrymmet utformas för enhetscheferna då kunskapsbrist 

kan finnas, eftersom enhetschefernas arbetssituation är så komplex.

I och med den komplexitet som finns menar enhetscheferna att kollegor fungerar som ett bollplank 

vid komplexa situationer. Några förlitade sig först på sin egen tolkning, men diskuterade sedan sina 

tankar med kollegor innan beslut fattades. 

7.1.3 Diskussion om tredje frågeställningen

Chefen kontaktades enbart om enhetschefen behövde få någonting förankrat hos sin överordnade 

chef i beslut som hen själv inte hade befogenheter att fatta, eller i fall där de kände att de behövde 

uppbackning inför ett komplext beslut. Den överordnade chefens påverkan på enhetschefen kan 

därmed förstå som begränsad. 

De politiska samarbetet antyddes inte heller ha en alltför stor inverkan på enhetscheferna då 

kontakten med politikerna är sporadisk. Däremot behöver de förhålla sig till de politiska ramarna 

och begränsas av dem. 

7.1.4 Reflektioner om studiens resultat

I studien kan det ses att enhetscheferna utformar sina beslut till största delen utifrån tillgången på 

ekonomiska resurser, snarare än begränsningarna från lagar, mål, riktlinjer och kollegor. Vi har 
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kunnat se att enhetschefernas handlingsutrymme är relativt fritt och tolkningsbart, eftersom de 

tvingas förhålla sig till lagar, mål och riktlinjer som ofta är generella. Däremot belyses det i studien 

att det är de ekonomiska resurserna som först och främst begränsar enhetschefer i hur de formar 

sina beslut. Ekonomin upplevs begränsade inom verksamheterna, och är något som enhetscheferna i

stora drag inte kan förändra. De kan i vissa fall påverka hur de väljer att fördela de ekonomiska 

resurserna, men potten är från början fördelad ut till verksamheterna. Det medför att enhetschefen 

inte har möjlighet att arbeta på ett sätt som hen egentligen önskar. 

Enhetschefen har en komplex arbetssituation, samtidigt som de ska ta hänsyn till de ekonomiska 

resurser och hantera bemaningssvårigheter, som medför svårigheter att verkställa beslut. På så sätt 

måste enhetschefen på olika sätt forma och anpassa sin verksamhet efter dessa krav och 

begränsningar, vilket leder till att deras handlingsutrymme i sin tur begränsas.

7.2 Metoddiskussion

Kvalitativa intervjuer har varit passande för att förstå enhetschefernas egna upplevelser och 

erfarenheter, då vårt syfte varit att undersöka enhetschefernas beskrivning av sin arbetssituation för 

att därigenom förstå deras handlingsutrymme i den kommunala äldreomsorgen. Semistrukturerade 

intervjuer har använts i studien, vilket har fungerat bra eftersom intervjupersonerna tog upp aspekter

som de tyckte var av betydelse och som vi kunde ställa följdfrågor på, vilket gjorde att nya aspekter 

som omsorgspersonalens betydelse och yrkeserfarenheten lyfts fram. Om det använts strukturerade 

intervjuer hade det nog framkommit mer information om ett fåtal förutbestämda aspekter under 

intervjutillfällena. Den semistrukturerade intervjun tog istället upp fler aspekter, men inte lika 

djupgående.

7.3 Teoridiskussion

Det kan ses som en fördel att använda både DiMaggio och Powell (1983, 1991) och Lipskys (1980, 

2010) teorier i studien, då de avser samma sak men utifrån olika nivåer. Det har också gjort att en 

bredare bild skapats av hur enhetschefernas handlingsutrymme formas av organisationen, men 

också hur individen inom organisationen förhåller sig och formar sitt utrymme. Att även begränsa 

DiMaggio och Powells (1983, 1991) teori och inrikta sig på två isomorfismer istället för tre blev 

fördel eftersom innehållet har blivit mer konkret i relation till det vi velat undersöka.

Det som begränsar teorierna är att begreppet handlingsutrymme är brett och stort, det ger olika 

synsätt hur begreppet kan tolkas och användas. Eftersom det innehåller många faktorer som formar 

handlingsutrymmet innefattar inte teorierna alla dessa. Till exempel en faktor som togs fram och 
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som analyserades var omsorgspersonalens betydelse i enhetschefernas beslutsfattande. En annan del

som inte analyserades var hur den höga arbetsbelastningen bland enhetscheferna formade deras 

handlingsutrymme.

En svårighet med Lipskys ena kriterium för att sägas betecknas som en gräsrotsbyråkrat är att denne

har tillgång till resurserna. Det är svårtolkat eftersom enhetscheferna bara har delvis inflytande över

de ekonomiska resurserna. Eftersom de arbetar i en politisk styrd organisation har de inte direkt 

påverkan över resurserna utan blir tilldelas dem. Därav begränsas också deras handlingsutrymme.

7.4 Förslag till framtida forskning

Avslutningsvis, studien har lyft fram enhetschefernas beskrivning av sin arbetssituation för att 

därigenom förstå uppfattningen av deras handlingsutrymme i den kommunala äldreomsorgen. I 

studien har enhetschefernas arbetssituation och faktorer som formar handlingsutrymmet lyfts fram 

som påverkar enhetschefens beslutsfattande. Det känns relevant för fortsatt framtida forskning att ta

reda på, inte endast utifrån vad de säger men också hur de verkligen agerar. Annat förslag på 

framtida forskning är att göra jämförelsestudier mellan olika kommuner för att på så sätt få ett 

bredare perspektiv.
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Förklaring till titel

Under en intervju framkom det att enhetscheferna påverkas av flera olika faktorer i sin verksamhet 

och att de alla tillsammans verkar för att driva äldreomsorgen framåt. Intervjupersonen uttryckte att 

de tillsammans sitter i samma båt, därav valde vi studiens rubrik.

Bilaga 1

Informationsbrev

Till dig som är enhetschef inom kommunal äldreomsorg. Information och förfrågan om deltagande i

intervjustudie.

Sverige har fått en förändrad äldreomsorg och i och med det uppstår det nya komplexa 

arbetssituationer för enhetschefen inom den kommunala äldreomsorgen. Enhetschefers komplexa 

arbetssituation intresserar oss och är grunden i vårt examensarbete på Socionomprogrammet (termin

6) på Linnéuniversitetet i Växjö.

Vi vill därför genomföra en intervjustudie med förhoppningen att resultatet i studien kan leda till en 

ökad förståelse och beskriva enhetschefers komplexa arbetssituation inom den nuvarande 

kommunala äldreomsorgen. Studien ger inte bara kunskap för oss och till vår framtida profession 

utan kan också bidra med reflektioner till er.

I vår studie kommer enhetschefer att tillfrågas i olika kommuner och vi önskar att åtta stycken vill 

delta. För att underlätta bearbetningen av intervjumaterialet önskar vi att få spela in intervjun. 

Intervjun kommer endast att användas till renskrivning och inte till någon annat än till vår studie. 

Intervjumaterialet kommer att hanteras och förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna ta del 

av det. Både kommunerna och enhetscheferna kommer att vara anonyma, både i examensarbetet 

men också i det insamlade intervjumaterialet. Efter avslutad studie kommer vi att radera 

intervjumaterialet.

Som intervjuperson är det av vikt att du känner till att det är helt frivilligt att medverka samt att du 

kan välja att inte svara på frågor och att du kan när som helst avbryta din medverkan. Intervjuerna 

kommer att genomföras på din arbetsplats eller en annan avskild plats som du väljer. Intervjuerna 

beräknas ta 30-60 minuter.

Vi hoppas att ni tycker det verkar intressant och vill delta i vår studie.

Har du några frågor eller vill ha mer information så hör gärna av dig till någon av oss..

Växjö 2016-11-01



Studerande: 

Anja Svensson, mailadress: as223pz@student.lnu.se

Amanda Jensen, mailadress: aj222yu@student.lnu.se

eller till vår handledare:

Lars Sörnsen mailadress: lars.sornsen@lnu.se

Bilaga 2

Intervjuguide

Inledande information

• Fråga om det är okej att intervjun spelas in

• Informera om samtycke

• Informera om att enhetschefen har rätt att avbryta när som helst

• Berätta hur lång tid intervjun kommer att ta, ca 60 min

• Förklara syfte med intervjun

• Förklara användandet av resultatet

• Berätta att de får ta del av uppsatsen när den är klar

Bakgrundsfrågor

• Hur gammal är du?

• Vilken utbildning har du?

• Hur länge har du jobbat på nuvarande enhet?

Inledande frågor

• Hur upplever du din roll som enhetschef?

• Hur upplever du att din arbetssituation är?

• Hur stort område är det?

• Är det uppdelat hemtjänst/boende eller är du chef för bägge?

• Hur många anställda?

Kollegor och överordnade chef

• Vilket stöd eller hjälp får du från överordnad chef, kollegor, omsorgspersonal, andra?

• Upplever du att du har förväntningar på dig från omgivningen, till exempel från 

omsorgspersonal, överordnad chef och kollegor.

• När du ska besluta om frågor som är svårhanterliga, till exempel om det berör både 

omsorgspersonal och brukaren, tar du hjälp av kollegor eller överordnad chef? Om ja vilken 

mailto:lars.sornsen@lnu.se
mailto:aj222yu@student.lnu.se
mailto:as223pz@student.lnu.se


tar du mest hjälp av?

• Vad betyder kollegor för dig i ditt arbete?

• Hur ser relationen ut med din chef?

• Hur uppfattar du samarbete mellan politiker/överordnad chef och er som enhetschefer?

• Hur uppfattar du de informella och formella ramarna?

• Vad grundar du dina beslut mest på lagar, egna erfarenheter, kollegor, överordnad chef?

• Har dina kollegor annan utbildning än dig?

• Upplever du att din utbildning påverkar hur du formar dina beslut?

Självständighet

• Hur ser du på din frihet att bestämma i beslut som berör verksamheten?

• Upplever du att ditt arbete är begränsat, om ja, på vilket sätt?

Riktlinjer och mål

• Vilka dokument formar ditt ansvar och vad du har för befogenheter?

• Hur upplever du det att följa riktlinjer och uppsatta mål? Upplever du att de är tydliga om 

vad och hur de ska uppnås?

• Deltar ni i beslutfattandet kring riktlinjer och uppsatta mål?

• Hur upplever du att du har för möjligheter att gå utanför uppsatta mål och riktlinjer?

• Vad har du för möjligheter till att utforma uppsatta beslut i verksamheten?

• Diskuterar du med omsorgspersonalen innan beslut fattas

• Upplever du att dina beslut har ändrats över tid, vad kan det bero på?

Lagar

• Hur upplever du det att följa lagar som ni berörs av i verksamheten?

• Har du någon gång känt att du velat besluta något men att riktlinjer eller lagar kräver något 

annat?

• Upplever du situationer där Socialtjänstlagen och Arbetsmiljölagen krockar med varandra? 

Hur resonera och hantera du det?

• Upplever du att du är i en klämsits mellan överordnad chef, politiker och vad du ska leverera

till personalen och brukarna?

• Upplever du krav från samhället?

Ekonomiska resurser

• Hur upplever du de ekonomiska resurserna som ni har att tillgå? När du fattar beslut tänker 



du på de ekonomiska resurserna?

• Hur uppfattar du att de ekonomiska resurserna formar ditt ledarskap och vad du har för 

möjligheter?

• Hur ser du på de ekonomiska besluten i relation till andra beslut som fattas av politiker?

Avslutning

• Har du något mer som du vill tillägga?

• Får vi kontakta dig för att eventuellt komplettera vissa frågor?
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