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Abstract 

 

Author: Kristina Björnlund & Britt Sahlberg 

Title: Freedom with responsibility. A qualitative study on unit managers’ work, converting 

political policy and guidelines into practical care within communal home care service. 

[Translated title] 

Supervisor: Anette Lundin 

Assessor: Kerstin Arnesson 

 

The purpose of this study was to understand how unit managers within communal home care 

service for older people, convert political policy and guidelines into practical care, and how 

they within this process govern their personnel. The study was based on a qualitative method 

with a hermeneutic approach. Former research disclose that the process of converting political 

policy and guidelines and how unit managers govern personnel are somewhat tenuous. 

Previous research show structural shifts and reorganisations within public service 

consequently shaping todays structure of organizations and management. The study draws on 

eight interviews with unit managers within two municipalities in Sweden. To carry out our 

interviews we used a semi-structured interview guide followed with an analysis of our main 

results using Lipskys concept of discretion and Foucaults theory of governmentality. The 

results indicate that unit managers’ work, converting political policy and guidelines into 

practical care, are complex. The study shows that unit managers experience difficulties and 

differ in their ways in the process of adapting political policy and guidelines into practical 

care. Unit managers therefor find some of the guidelines more difficult to integrate than 

others. We find it important in this study to highlight the different ways unit managers work 

in the process of converting political policy and guidelines, and how they in the process 

govern their personnel.    

 

Keywords: Elder care, unit manager, home care service, political guidelines. 
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Förord 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de enhetschefer inom äldreomsorgens verksamheter, som var 

villiga att ställa upp på intervju och svara på våra frågor angående deras arbetssituation. 

Deras erfarenheter och kunskaper har gett oss en lärorik inblick i enhetschefers arbete, utan 

deras bidrag hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra.  

 

Vi vill även tacka våra kurskamrater som har kommit med kommentarer och råd under 

processen av att skriva denna uppsats, ert stöd har varit givande och till stor hjälp. 

 

Slutligen vill vi även rikta ett särskilt tack till vår inspirerande och uppmuntrande 

handledare, Anette Lundin, för hennes engagemang och bidrag med stor kunskap i ämnet. 

 

Tack! 

 

Kristina Björnlund & Britt Sahlberg 

Växjö, januari 2018 
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1. Inledning 

Många människor kommer någon gång under sitt liv att komma i kontakt med vård och 

äldreomsorg på något sätt. Åldrandet medför för ett flertal människor att fysiska funktioner 

och förmågor försämras vilket kan leda till ett behov av omsorg (Törnquist 2004). 

Omsorgsbehovet ökar med en stigande ålder vilket tillsammans med en hög medellivslängd 

gör att det finns en stor andel äldre personer i behov av äldreomsorg i Sverige. Nästan en 

femtedel av vår totala befolkning på cirka 10 miljoner utgörs av personer över 65 år (SCB 

2017:a; 2017:b). Allt fler äldre personer bor kvar i hemmet och beviljas mer omfattande vård 

och omsorg i form av hemtjänst och hemsjukvård vilket medför ett ökat krav på resurser och 

kunskap för personal inom äldreomsorg (Socialstyrelsen 2017; Törnquist 2004).  

 

Sedan Ädelreformen genomfördes 1992 har kommuner huvudansvaret för långvarig service 

och vård av äldre personer (Törnquist 2004). Kommuner har det yttersta ansvaret och en 

skyldighet att bedriva god och säker vård gentemot omsorgstagare i alla verksamheter som 

bedrivs under socialtjänstlagen (SoL 2001: 453). Socialtjänstlagen är en ramlag som lämnar 

utrymme för tolkning, så även gällande den nationella värdegrund som infördes 2011 i form 

av 5 kap. 4 § SoL som tydliggör de normer och etiska värden som utgör grunden i 

verksamheter som bedrivs under lagen (prop 2009/10:16). I paragrafen klargörs att 

äldreomsorgen ska verka för att äldre personer ska kunna ”leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande”. Äldreomsorgen ska vidare innehålla en god kvalité, ge äldre personer god 

vård, värna om personers integritet och bygga på respekt för deras självbestämmande (SOSFS 

2012:3).  

 

Idag finns alternativ till kommunal äldreomsorg i form av verksamheter som bedrivs i privat 

regi vilka möjliggjorts genom lagförändringar till följd av införandet av new public 

management (NPM) inom socialtjänsten och i synnerhet äldreomsorg i Sverige (Erlandsson, 

Storm, Stranz, Szebehely & Trygdegård 2013). NPM är ett exempel på en strukturell 

förändring som har skett i Sverige där idéer från affärsvärlden har implementerats i den 

sociala sektorns arbetsområde (jmf Shanks, Lundström & Wiklund 2015).  

 

Den ökande andelen äldre personer i kombination med ett ökat omsorgsbehov till följd av en 

längre livslängd, ställer därmed krav på äldreomsorgen i landet (Socialstyrelsen 2017). 

Tidigare forskning belyser hur äldreomsorgens verksamhet brister i olika delar, bland annat 
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genom besparingskrav och en otydlighet i tillämpning av mål och riktlinjer (Bergman 2009). 

Socialstyrelsen gjorde en kartläggning 2011 kring ledarskap i äldreomsorgen som visade 

brister i hur enhetschefer leder personal, i kunskap om nationella mål för äldreomsorgen samt 

kompetens i utvecklings- och förbättringsarbete. Socialstyrelsen utformade därefter en 

nationell ledarskapsutbildning för att öka kompetensen hos enhetschefer, då de har en central 

roll när det gäller att uppfylla nationella och lokala mål inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen 

2011:a; 2016).  

 

Enhetschefer arbetar på uppdrag åt kommuners socialnämnd (eller motsvarande nämnd) och 

har personal-, budget-, och verksamhetsansvar för den enhet de tjänstgör i (Wolmesjö 2005). 

Det innebär att enhetschefer i sin yrkesroll inom det sociala arbetets fält har två olika 

ansvarsområden; det administrativa området gällande verksamhet- och budgetansvar och 

personalansvar som berör ledarskap, personal och arbetsmiljö. Tidigare forskning visar på 

svårigheter för enhetschefer att balansera de två ansvarsområdena (Wolmesjö 2005; Ekholm 

2012). Dessa båda ansvarsområden kan hamna i motsatsförhållande vilket skapar dilemman 

för enhetschefer. Det kan handla om situationer där de måste ta hänsyn till övergripande mål 

för äldreomsorgen såsom äldre personers självbestämmanderätt, vilket inbegriper ett 

verksamhetsansvar, men samtidigt ta hänsyn till personalens arbetsmiljö, vilket inbegriper ett 

personalansvar (Bergman 2009).  

 

Vi har inte funnit så mycket tidigare forskning som belyser hur mål och riktlinjer, som 

innefattar grundläggande etiska värden och normer, överförs från nationell till kommunal nivå 

ut till enhetschefer, och vidare till omsorgspersonals arbete med omsorgstagare. Vi har 

däremot funnit tidigare forskning som delvis berör att enhetschefer inom äldreomsorg 

upplever svårigheter i hur de ska omsätta politiska mål och riktlinjer till en praktisk 

verksamhet. Vi vill i den kommande studien belysa hur enhetschefer arbetar med mål och 

riktlinjer samt hur de omvandlar dessa mål och innefattande normer till en praktisk omsorg i 

verksamheter inom hemtjänst. Med denna studie vill vi därmed bidra till att fylla den 

kunskapslucka vi funnit gällande processen i ledet från enhetschef till praktisk äldreomsorg. 

Det blir tydligt utifrån tidigare forskning att det är viktigt att belysa denna process eftersom 

enhetschefer spelar en stor roll för hur den praktiska äldreomsorgen bedrivs. Kunskapen som 

vi vill bidra med kan skapa förståelse för processen av att omsätta mål och riktlinjer, vilket är 

av vikt för socionomstudenter likväl yrkesverksamma inom socialt arbete såsom enhetschefer, 

personal, ledning och politiker. 
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Studien utgår från en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats eftersom vi vill förstå 

enhetschefers upplevelser (jmf Ahrne & Svensson 2015). I studien används Michel Foucaults 

teori governmentality som är ett annorlunda sätt att se på makt där styrning inte bara utgår 

från en suveränitet såsom staten utan där styrning sker genom olika sätt på olika nivåer 

(Foucault 1991; Axelsson & Qvarsebo 2017). Vidare används det teoretiska begreppet 

handlingsutrymme vars ursprung kommer från Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati 

(Lipsky 2010). Handlingsutrymme kan beskrivas som det utrymme där den yrkesverksamma 

bedömer och fattar beslut utifrån sin egna professionella kunskap, de ramar som sätts i mötet 

med klienten och i form av regler och rutiner inom organisationen (Svensson, Johnsson & 

Laanemets 2008). 

 

1.1 Syfte  

Vårt syfte är att genom kvalitativa intervjuer förstå hur enhetschefer för hemtjänst inom 

kommunal äldreomsorg arbetar för att omsätta och förankra politiska mål och riktlinjer till 

praktisk omsorg och hur de styr sin personal i denna process.  

 

1.2 Frågeställningar              

 Hur förhåller sig enhetschefer till politiska riktlinjer och mål? 

 Hur kan omsättningen av politiska mål och riktlinjer till en praktisk omsorg förstås 

utifrån teorin om governmentality respektive det teoretiska begreppet 

handlingsutrymme? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har avgränsat oss till enhetschefer som ansvarar för hemtjänst eftersom deras uppdrag 

skiljer sig åt gentemot enhetschefer som ansvarar för särskilt boende. Som nämnts bor ett 

ökande antal äldre personer hemma och får sitt omsorgsbehov tillgodosett genom 

hemtjänstinsatser vilket medför ökade krav på enhetschefer genom sitt verksamhetsansvar. 

Verksamheter inom särskilt boende är mer förutsägbara och går att planera mer långsiktigt till 

skillnad från hemtjänst där enhetschefer hela tiden behöver anpassa sig och hantera olika 

problem som snabbt uppkommer under dagen (Bergman 2009). Orsaken till att vi begränsat 

oss till kommunal äldreomsorg och därmed uteslutit privat regi är att den största delen av 

äldreomsorgen i landet bedrivs kommunalt (Socialstyrelsen 2017).   
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2. Bakgrund 

I detta kapitel lyfts olika relevanta delar för att skapa en bild av kontexten kring studiens 

valda område, hur enhetschefer för hemtjänst inom kommunal äldreomsorg arbetar för att 

omsätta och förankra politiska mål och riktlinjer till praktisk omsorg och hur de styr sin 

personal i denna process. Vi kommer nedan beröra kontexten under följande rubriker: 

enhetschefers uppdrag, hemtjänst, kommunal äldreomsorg samt politiska mål och riktlinjer. 

 

2.1 Enhetschefers uppdrag 

I tidigare forskning används olika benämningar för de chefer som arbetar inom äldreomsorg 

närmast omsorgspersonal. Andra benämningar som används för samma yrkesroll är 

mellanchef och första linjens chef, i denna uppsats används enhetschef. Med enhetschefers 

ledarskap avser vi i denna studie styrning. 

 

Enhetschefers kunskaps- och ansvarsområden gäller att bedriva verksamheter, leda personal, 

samverka med andra professioner och bedriva socialt arbete utifrån socialtjänstlagens innehåll 

(Törnquist 2004). Enhetschefers uppdrag kan delas in i två områden där det administrativa 

handlar om verksamhet- och budgetansvar och det andra handlar om personalansvar och 

arbetsmiljö. I det förstnämnda ingår ett ansvar för att verksamheten bedrivs enligt lagar, mål 

och riktlinjer som finns på statlig och kommunal nivå (Wolmesjö 2005, Törnquist 2004). 

Olika faktorer som påverkar ledarskapet är den geografiska placeringen för enhetschefers 

arbetsplats, under vilken nämnd organisationen är placerad i kommunen, antalet underställd 

personal, ifall det gäller personal som arbetar på särskilt boende eller hemtjänstgrupper 

(Wolmesjö 2005).  

 

2.2 Hemtjänst  

Hemtjänst beviljas enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och ges i form av 

omsorg som ska stärka personers möjlighet att leva ett självständigt liv 4 kap. 1 § SoL vilket 

de har rätt till med stöd utav hemtjänstinsatser om behov föreligger. Det benämns 

kvarboendeprincipen som innebär att människor ska få bo kvar hemma så länge de klarar av 

det (Socialstyrelsen 2011:b). 
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2.3 Kommunal äldreomsorg 

Kommunal äldreomsorg är en politikerstyrd organisation vilket innebär att det yttersta 

ansvaret för övergripande beslut ligger hos kommunstyrelse och nämnd. Det är 

kommunstyrelse och nämnds beslut som ger riktning åt verksamheter genom uttalade mål och 

riktlinjer. Detta medför olika konsekvenser såsom att riktlinjer och mål kan förändras 

eftersom politiker väljs för en mandatperiod på fyra år (Wolmesjö 2005). Utöver 

Ädelreformen som tidigare nämnts har strukturella förändringar skett genom en trend av 

marknadisering och NPM inom socialtjänsten i Sverige, speciellt inom offentlig äldreomsorg. 

NPM innebär att idéer från affärsvärlden har implementerats i offentlig i den sociala sektorns 

arbetsområde (Erlandsson, Storm, Stranz, Szebehely & Trygdegård 2013). Erlandsson m.fl. 

menar att marknadiseringen har medfört förändringar i lag som bland annat kommunallagen 

och lagen om offentlig upphandling (LOU) som har tillåtit privata aktörer som utförare av 

äldreomsorg samt tillämpning av lagen om valfrihetssystem (LOV). LOV innebär ingen 

konkurrens vid val av utförare utan möjliggör en modell där konsumenten själv får välja bland 

olika alternativ av utförare. Ovan nämnda förändringar har med andra ord gjort att andra 

alternativ av äldreomsorg kan erbjudas (ibid). Den största delen av äldreomsorgen i landet 

bedrivs dock ännu kommunalt (Socialstyrelsen 2017). 

 

2.4 Politiska mål och riktlinjer 

Med politiska mål och riktlinjer avser vi i denna studie mål och riktlinjer på både nationell 

nivå, såsom värdegrund för äldreomsorg och lagutrymmen, men även mål och riktlinjer på 

kommunal nivå som ofta uttrycks i form av verksamhetsplaner som sätts av kommunstyrelse 

eller nämnd (jmf Wolmesjö 2005). Vi har medvetet valt att inte begränsa oss till enbart 

nationella eller kommunala mål respektive riktlinjer då vårt fokus är processen i hur 

enhetschefer omsätter mål och riktlinjer. Vilken nivå som avses framgår i uppsatsen. Vård 

och omsorg om äldre personer i Sverige bedrivs enligt lagar såsom socialtjänstlagen (SoL) 

och hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (Wolmesjö 2005). Äldreomsorgen bedrivs även utifrån 

nationell värdegrund som tydliggörs i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:13).  

Därmed ska socialtjänstens omsorg inriktas på att omsorgstagare får leva ett värdigt liv och 

känna välbefinnande rörande de insatser som är beviljade. Socialnämnden ska verka för att 

omsorgstagare får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en 

aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra (SFS 2001:453; SOSFS 2012:13).  
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3. Tidigare forskning 

Tidigare forskning som beskrivs i detta kapitel lyfts under rubrikerna: strukturella 

förändringar, konsekvenser av strukturella förändringar, olika styrmedel, styrsätt i en 

organisation, gräsrotsbyråkrater och förankring av policys, chefers handlingsutrymme samt 

positionen som mellanchef. Kapitlet avslutas med sammanfattning av tidigare forskning. 

Anledningen till att källorna nedan valts ut är för att de bland annat belyser hur strukturella 

förändringar inom äldreomsorg och offentlig verksamhet leder till nya sätt att organisera och 

styra en verksamhet på. Vidare lyfts olika aspekter genom våra val av källor, en aspekt är 

chefers kompetens, olika styrmedel, förankring av policys samt hur chefer använder sitt 

handlingsutrymme i omsättning av riktlinjer och mål. Aspekterna belyses för att vi ska kunna 

beskriva kunskapsläget som råder i förhållande till syftet med studien som är att förstå hur 

enhetschefer arbetar för att omsätta och förankra riktlinjer och mål till praktisk omsorg och 

hur de styr sin personal i denna process.  

 

3.1 Strukturella förändringar 

Shanks, Lundström och Wiklund (2015) lyfter fram förändringar som har skett vilka har 

påverkat äldreomsorgens verksamhet, där de nämner bland annat marknadisering och NPM. 

Författarna lyfter hur mellanchefer inom socialt arbete resonerar kring sitt ledarskap under 

marknadiseringens tid och hur de tänker om sin professionella identitet, om de lägger vikt vid 

sin professionella roll som socialarbetare, sitt sätt att styra och sitt ledarskap. Resultatet i 

studien visade att fokus relaterades till två delar, professionell identitet och hur mellanchefer 

handskades med sitt dagliga arbete i relation till NPM. Vidare visade resultatet att 

mellanchefer känner att de måste vara medvetna om ekonomi och budget som påverkar deras 

bedömningar och begränsar deras möjlighet till ett fritt professionellt ansvar. Mellancheferna 

ser det som viktigt att ha ett bra ledarskap men att det får ta ett steg tillbaka i förhållande till 

ett administrativt ansvar som blir större. Idéerna som har implementerats inom offentlig 

verksamhet genom NPM har inneburit att chefer har fått mer ansvar och handlingsutrymme i 

sitt arbete. Kraven beror på att de ska behandla klienter som kunder för att bland annat uppnå 

kostnadseffektivitet inom verksamheten med besparingskrav (Shanks, Lundström & Wiklund 

2015).  
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3.2 Konsekvenser av strukturella förändringar 

Törnquist (2004) menar att det är viktigt med kunskap och kompetens hos anställda för 

verksamhetens yrkesutövning och styrning. Det är enhetschefens ansvar att personalen har 

tillräcklig kompetens när de anställs och för kompetensutveckling för de anställda. Författaren 

menar vidare att man lägger vikt vid medicinsk kunskap hos vårdbiträden till följd av att 

hemtjänsten utför mer sjukvård i hemmen. Ett tydligt resultat i studien visar att det finns ett 

glapp mellan krav på medicinsk kunskap hos vårdpersonal och vad enhetschefen tar hänsyn 

till vid rekrytering samt att det inte finns verktyg och utrymme för kompetensutveckling i det 

dagliga arbetet. Författaren belyser att enhetschefen träffar den personal som arbetar för sällan 

och att vid dessa träffar så är det inte kompetens och kunskap i förhållande till hur 

verksamheten ska styras som diskuteras. Törnquist belyser även vilka kunskaper och vilken 

yrkeskompetens som behövs för enhetschefer inom äldreomsorgens verksamhet som en 

konsekvens av de strukturella förändringar som skett. Fokus har lagts på ett mer individuellt 

kunnande i rollen som chef och ”hur man är” ses som viktigare, istället för att ta hänsyn till 

professionell kunskap vilket leder till att ett individuellt kunnande sätter press på enhetschefer 

i sin yrkesroll. Författaren lyfter att numera ses fördelar i form av en ökad kunskap i att kunna 

lösa och analysera problem, ta beslut samt kunna reflektera över sin egen arbetsinsats för både 

enhetschef och personal. 

 

3.3 Olika styrmedel 

Feltenius (2011) har i sin studie gjort en dokumentanalys av två propositioner för att 

undersöka hur och genom vilka styrmedel staten styr över kommunal äldreomsorg. 

Författaren tittar på utvecklingen som skett i Sverige gällande relationen mellan stat och 

kommun. Vid decentraliseringen som inleddes på slutet av 1970-talet flyttades ansvaret för 

äldreomsorgen från stat till kommun och det skedde en avreglering. Socialtjänstlagen tillkom 

under den perioden i form av en ramlag med generella mål vilket gav utrymme för tolkning 

och egen utformning av kommunerna. På 1990-talet svängde utvecklingen om till en ökning 

av det statliga inflytandet inom äldreomsorgen. Det har sedan dess införts fler och fler 

nationella handlingsplaner och riktlinjer för hur äldreomsorgen ska bedrivas vilket innebär 

mer detaljstyrning. Feltenius gör en indelning av hårda respektive mjuka styrmedel. Det 

förstnämnda avser lagstiftning och granskning och det sistnämnda flera olika slags typer av 

överenskommelser som inte är tvingande utan utformade som råd. Mjuka styrmedel innehåller 

även utvärdering, kunskap och information. Feltenius gör en jämförelse mellan stat och 
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kommun i förhållande till decentralisering och hur de två typerna av styrmedel används inom 

äldreomsorgen i Sverige. Resultatet visade att handlingsplaner och nationella riktlinjer för 

äldreomsorg i Sverige innehåller både mjuka och hårda styrmedel vilket ses som en 

kompromiss ifrån statens sida i att de både styr och ger frihet i det egna utformandet gentemot 

kommunerna i äldreomsorgen. Ett exempel på när staten både styr och ger frihet som vi kan 

se utifrån Feltenius resonemang är när staten bistod med ekonomiska medel och information i 

form av utbildningsmaterial för att utbilda personal i den nya värdegrunden SOSFS 2012:3 

(jmf Socialstyrelsen 2011:a; 2016). 

 

3.4 Styrsätt i en organisation 

Lauri (2016) lyfter hur man organiserar socialt arbete och använder governmentality för att 

beskriva ett alltomgripande sätt att styra och organisera på. Där det tas hänsyn till flera olika 

faktorer som bland annat procedurer, analyser och reflektioner i en organisation, med andra 

ord allt som är påverkande runtomkring i en organisation. Resultatet i Lauris studie visar att 

styrning och organisering av socialt arbete har haft effekt på olika sätt där makt tar sig uttryck 

i socialarbetares arbete. Socialarbetare upplever tvång på olika sätt i sitt arbete som 

exempelvis att de känner sig ansvariga för minskning av resurser i organisationen och en ökad 

arbetsbelastning till följd av minskad personalbemanning. En effekt är att socialarbetare blir 

avtrubbade i sitt arbete vilket skapar en distans till klienter och deras lojalitet riktas mot 

organisation och ledning istället för klienter. En annan effekt som detta har tagit sitt uttryck på 

är i krav på dokumentation i alla delar av arbetet vilket medför merarbete för socialarbetare 

vilket tar tid ifrån arbetet med klienter. Lauri belyser att kraven med omfattande 

dokumentationsrutiner är en form av kontroll av både yrkesverksamma och deras klienter.  

 

3.5 Gräsrotsbyråkrater och förankring av policys 

Breit, Alm Andreassen och Salomon (2016) belyser debatten kring institutionellt arbete under 

offentliga reformer. Författarna tittar på hur olika organisationer inom pensionssystemet i 

Norge ser på sin självständighet, som inbegriper hur gräsrotsbyråkrater inom denna form av 

organisation levererar service som har influerats ovanifrån i organisationen. Författarna lyfter 

att den litteratur som finns om policyimplementering är delad i förhållande till betydelsen av 

gräsrotsbyråkraters influensmöjligheter och förankring av offentliga policys. Den 

ledningsfunktion gräsrotsbyråkrater haft har varit begränsad i och med övervakning och 

kontroll ovanifrån i organisationer. Trots denna övervakning har gräsrotsbyråkrater en central 
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roll i offentliga reformer. Självständighet och handlingsutrymme överlappar men konceptet 

handlingsutrymme pekar mer mot specifika beslutsprocesser som gräsrotsbyråkrater tolkar 

och lägger till regler och riktlinjer. Breit, Alm Andreassen och Salomon lyfter att Lipsky 

(2010) menar att gräsrotsbyråkraters avvikande mening i förhållande till policys kommer från 

tvetydiga regler eller brist på administrativ kontroll. Författarna lyfter vidare att Lipsky 

beskriver hur gräsrotsbyråkrater utvecklar olika strategier för att anpassa sina jobb så 

avvikelsen minskar mellan minskade resurser i relation till medborgare och deras behov. Att 

det råder maktförhållanden i dessa situationer mellan gräsrotsbyråkrater och klienter visar att 

policys sällan kan förankras med tvång utan är beroende av gräsrotsbyråkraters arbete inom 

dessa institutioner. Resultatet i studien visar att handlingsutrymme uttrycks relativt frekvent i 

arbetet med ledningens kontroll och reglering. Handlingsutrymmet var inte fixerat utan 

användes fritt och på olika vis av ledning för att modifiera avvikelser. Resultatet visar två sätt 

att förankra policys, det ena hur gräsrotsbyråkrater använder sitt handlingsutrymme för att 

påverka policys i organisationen med den service de utför. Det andra hur ledningens 

omorganisationer överlappar teorier om policyimplementering i förhållande till det 

institutionella arbetet, där skapas nya lösningar som påverkar gräsrotsbyråkraternas arbete.  

 

3.6 Chefers handlingsutrymme 

Evans (2016) utgår från en fallstudie av två team, ett inom mental hälsa och det andra inom 

äldreomsorg, båda inom det sociala arbetets sektor. Författaren undersöker högre chefers roll 

och de villkor som karaktäriserar gräsrotsbyråkrati samt hur första linjens chefer svarar 

gentemot dessa villkor. Evans menar att det har skett förändringar inom den offentliga 

servicens organisation sedan Lipskys (2010) bok släpptes och att det numera är NPM som 

influerar organisationer och lyfter frågor om gräsrotsbyråkratins betydelse för att kunna förstå 

policy. Evans menar, till skillnad från Lipsky att högre chefer kan utöva handlingsutrymme 

men att detta kan bidra till förvirring och motsägelse i policy samt bristande resurser för första 

linjens chefers handlingsutrymme inom den sociala sektorn. Evans menar vidare att de inte 

bara utövar handlingsutrymme i beslut de tar utan även sätter kontexten för första linjens 

chefers handlingsutrymme. Evans belyser hur högre chefer både förankrar policys men i 

detsamma också frångår dem när de är opraktiska eller inte passar organisationen. Högre 

chefer utövar även sanktioner för att förankra policy som de ska implementera. Evans (2016) 

belyser vidare hur första linjens chefer har ett brett handlingsutrymme trots att deras arbete 

övervakas på olika sätt genom olika system och därmed kontrolleras. Evans menar att första 
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linjens chefer måste vara flexibla och kunna anpassa policys för att få med sig personal i 

organisationen. Enligt Evans har personal under första linjens chefer inte något 

handlingsutrymme längre då högre chefer skapat ett sammanhängande system av kontroll 

genom effektiviserade system av procedurer, budget och övervakning.  

 

Resultatet visar att Evans anser att det är viktigt att förstå innebörden av både högre chefers 

handlingsutrymme och förankring av policys samtidigt som man ska förstå första linjens 

chefers handlingsutrymme i ledet gentemot personal. Detta för att de högre chefernas beslut 

tar sig uttryck och bidrar till första linjens chefers handlingsutrymme och hur det utövas nivån 

under ut mot personal. Resultatet i Evans (2016) studie lyfter att man måste titta på i vilken 

utsträckning handlingsutrymme inom organisationer av gräsrotsbyråkrati tar sig uttryck och 

att man måste acceptera att handlingsutrymme finns på flera nivåer. 

 

3.7 Positionen som mellanchef 

Ekholms (2012) studie handlar om hur mellanchefer ser på kraven de ställs inför i sitt arbete 

och hur de utformar sitt ledarskap. Att vara mellanchef i en politikerstyrd organisation skiljer 

sig från att vara chef i andra slags organisationer. Studiens resultat visade stora likheter i hur 

enhetschefer upplever dessa krav och förväntningar men skillnader i hur de hanterar dessa. 

Likheterna var bland annat upplevelsen av att det politiska ledarskapet blivit otydligt i 

samband med att den målorienterade styrningen införts i form av riktlinjer och policys, men 

också i form av svårigheter i hur dessa ska tolkas. En del av enhetscheferna hade svårt att 

hantera kraven och de dilemman som de ställdes inför vilket resulterade i stress och missnöje 

med sitt arbete. De resterande enhetscheferna i studien som upplevde att de kunde hantera de 

motstridiga kraven kunde skapa en översikt och prioritera i sitt arbete. De som prioriterade 

verksamheten och personalansvaret upplevde stress över de mer administrativa delarna av 

arbetet. Det Ekholm (2012) belyser som problematiskt är enhetschefers upplevelse av hur och 

på vilket sätt de ska hantera att exempelvis uppfylla verksamhetens mål och föra ut dem i en 

verksamhet, samtidigt som de ska ta hänsyn till personalens arbetssituation och även 

omsorgstagares delaktighet. Det är ofta dessa motstridiga krav som kan leda till att 

enhetschefer hamnar i dilemman i sitt arbete där de måste väga det ena mot det andra. 

Eftersom det var så få medverkande i studien kan detta påverka generaliserbarheten, det var 

enbart åtta deltagande enhetschefer i studien vilket kan göra att skillnaderna ligger i 

individuella egenskaper. 
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3.8 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning lägger betoning på vilka strukturella förändringar inom äldreomsorgen 

som skapat dess nuvarande organisering. Forskningen lyfter hur handlingsutrymme påverkar 

högre chefer, första linjens chefer samt personal på olika nivåer inom en organisation, där de 

beskrivs inneha olika stort handlingsutrymme beroende på vilken nivå de befinner sig på som 

yrkesverksam. Handlingsutrymme belyses även användas fritt i form av olika strategier inom 

en organisation och hur man i detta inom organisationen agerar utefter en självständighet. Den 

tidigare forskningen skildrar även styrsätt och olika sätt att styra en organisation med hjälp av 

teorin governmentality samt hårda och mjuka styrmedel i en organisation. Slutligen lyfter 

forskningen vilken kunskap och kompetens som har betydelse för enhetschefers arbete samt 

vilka krav som ställs på enhetschefer. Utifrån vad tidigare forskning belyser har vi fått en 

ökad förståelse för hur enhetschefers arbete kan påverkas på olika sätt. Forskningen har varit 

begränsad berörande hur enhetschefer omsätter politiska mål och riktlinjer till en praktisk 

omsorg. Forskningens resultat belyser istället hur chefers arbete styrs och begränsas på olika 

sätt och på olika nivåer samt att förankringen av policys anses svårhanterligt. Mot bakgrund 

av vad som lyfts i den tidigare forskningen anser vi därmed det viktigt att synliggöra hur 

enhetschefer arbetar för att omsätta och förankra politiska riktlinjer och mål till en praktisk 

omsorg och hur de styr sin personal i denna process.  
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4. Teori 

I detta kapitel presenteras vårt val av teoretisk referensram. Enligt Jönson (2010 s. 37) bör 

användningen av en teori bidra med ny kunskap till det aktuella området som studien belyser. 

Vi har valt att använda oss av teorin om governmentality och det teoretiska begreppet 

handlingsutrymme för att analysera vårt empiriska material. I den första delen i kapitlet 

beskrivs governmentality och där lyfts även makt för att förstå dess kontext. I den andra delen 

lyfts gräsrotsbyråkrati för att förstå kontexten kring begreppet handlingsutrymme. Kapitlet 

avslutas med reflektioner och motivering till val av teoretisk referensram. 

 

4.1 Governmentality 

Michel Foucault myntade begreppet governmentality som används som ett perspektiv för att 

förstå och granska tillvaron, händelser eller aktiviteter på (Foucault 1991). Begreppet är en 

kombination av orden govern som betyder att styra och mentality som betyder mentalitet 

(Axelsson & Qvarsebo 2017). Governmentality är ett annorlunda sätt att se på makt, 

traditionellt ses makt utgå centralt från en suveränitet som staten, där styrning framför allt 

sker i form av lagar som kontrollerar medborgarna i ett land. Inom governmentality sker 

styrning inte bara uppifrån och ner utan på olika sätt i olika nivåer (Foucault 1991; Axelsson 

& Qvarsebo 2017). Governmentality innehåller flera olika maktteknologier som 

sammanbinds, makten som utgår från en suveränitet benämns politisk makt men det finns 

även informationsmakt, medborgarmakt, och expertmakt. Inbäddat i de olika 

maktteknologierna finns värden och normer som genomsyrar samhället. Informationsmakt 

utgörs av information från media och olika kanaler för information såsom internet. 

Expertmakt utgörs av från kunskap från olika slags experter såsom läkare, lärare och 

psykologer som utformar råd och ger diagnoser. Medborgarmakt handlar om att medborgare 

själva har makt att acceptera experters råd och politikers beslut och är den makt som binder 

samman de andra makterna genom att medborgare samtycker till de andra. De ovan nämnda 

makterna är olika former av styrning som pågår på olika sätt och olika nivåer där 

medborgarmakt hänger samman med självstyrning (Axelsson & Qvarsebo 2017).  

 

Styrning ses som en praktik som vill forma och påverka människor till att ”styra sig själva” 

(Nilsson 2008). Det finns därmed alltid en sammanbindande länk mellan politisk styrning och 

självstyrning vilket följer resonemanget ovan om medborgarmakt (jmf Foucault 1991; Nilsson 



 

17 

 

2008). Governmentality kan därmed förstås som en form av indirekt styrning där individer 

genom kunskap formas till självstyrande subjekt. Det finns ett ifrågasättande om vem som kan 

styra, på vilket sätt och med vilka mål. Idén är att individer ska ges frihet och ansvar att styra 

sig själva i en relation mellan stat och individ, en självstyrning (Foucault 1991; Axelsson & 

Qvarsebo 2017). Det finns dock en tanke om att individers önskemål ska ligga i linje med det 

som staten önskar eftersom det är de som i många fall anger riktningen för kunskapen som 

ges i form av lagar, nationella mål och riktlinjer (jmf Axelsson & Qvarsebo 2017). Foucault 

definierar vidare begreppet governmentality som ett sätt eller en aktivitet som ska forma, 

vägleda eller påverka någons eller någras uppförande vilket också blir en form av kontroll 

(Foucault 1991; Gordon 1991). Kontroll kan ta sig uttryck genom krav på löpande 

dokumentation och mätbara resultat som går att utvärdera (Morén, Perlinski & Blom 2015 s. 

34).  

 

4.2 Handlingsutrymme 

Begreppet handlingsutrymme är hämtat från Michael Lipskys (2010) teori om 

gräsrotsbyråkrati. Gräsrotsbyråkrater är yrkesverksamma som arbetar inom offentlig 

verksamhet, exempelvis socialarbetare, poliser och andra yrkesgrupper som möter klienter 

inom någon form av socialt arbete. Lipsky menar att gräsrotsbyråkrati handlar om att det inte 

alltid går att utföra arbete enligt högsta standard för samtliga individer som gräsrotsbyråkrater 

möter eftersom det inte finns förutsättningarna i form av tid, information och andra resurser 

inom organisationen de arbetar på. Gräsrotsbyråkrater utformar rutiner och verktyg i sitt 

arbete för att kunna hantera arbetsmängden och osäkerheten kring balansgången mellan att 

bemöta alla klienter lika men samtidigt se till det specifika i varje individuellt fall. Det 

handlar vidare om hur de ska göra avvägningar av att både behandla alla lika men samtidigt 

möta och göra det bästa för varje individ de möter i sitt arbete. Gräsrotsbyråkrater lär sig att 

hantera att den ideala bilden av hur arbetet ska bedrivas inte går att tillgodose med de 

begränsade resurser som finns till förfogande och den ofta stora arbetsmängd de har. Därmed 

accepterar de att samtliga klienter kan utifrån rådande förutsättningar få det bästa möjliga med 

de begränsade resurser som finns. Lipsky använder sig av begreppet discretion som kan 

översättas till handlingsutrymme. Det är det utrymme som gräsrotsbyråkrater har att utgå ifrån 

när de fattar beslut gällande klienter som de möter. Handlingsutrymmet är omgivet av policys 

och riktlinjer inom en organisation. Dock är det en så pass stor mängd av olika regler och 

direktiv i offentlig verksamhet att alla inte kan tas hänsyn till, vilket gör att 
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handlingsutrymmet ökar. Lipsky (2010 s.149) menar att förnekande av handlingsutrymme är 

att frånsäga sig ansvar, när man hänvisar till de regler och rutiner som finns istället för att 

erkänna möjligheten att själva fatta beslut.  

 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) belyser hur organisationer som yrkesverksamma 

inom socialt arbete jobbar i fastställer ramar för de uppdrag som ska genomföras. Däri blir 

den yrkesverksamma personen en del i en helhet. I samband med den professionella kunskap 

personen i sin yrkesroll bär skapas ramarna för det handlingsutrymme personen har. 

Handlingsutrymme beskrivs som att det formas dels utav organisationen men också genom de 

personer den yrkesverksamma möter i arbetet. Handlingsutrymmet påverkas av faktorer som 

kan vara både övergripande, såsom rutiner och individuella som bland annat tolkningar 

professionella gör. För att yrkesverksamma ska vara medvetna om vilket handlingsutrymme 

som ges inom en organisation behöver de ha kännedom om olika aspekter. Det gäller både 

kännedom om vilka resurser som finns och vilka ramar de behöver förhålla sig till likväl som 

att de måste ha kännedom om hur organisationen uppfattas av externa parter som kommer i 

kontakt med den. Författarna menar att handlingsutrymme inte kan ses som något positivt 

eller negativt utan speglar en aspekt där den yrkesverksamma kan ställas inför varierande 

behov och oförutsägbara händelser. Att vara yrkesverksam inom socialt arbete innebär att ha 

ansvar för sitt handlingsutrymme, att ta vara på kunskaperna i, av och om arbetet (Svensson, 

Johnsson & Laanemets 2008). 

 

4.3 Sammanfattning av vår teoretiska referensram 

I studien har vi valt att använda oss av teorin om governmentality som är ett sätt att se på 

makt där styrning sker på olika sätt och olika nivåer (jmf Foucault 1991). Vi anser att det kan 

ge ett intressant perspektiv vid analysen av intervjumaterialet som handlar om hur 

enhetschefer inom kommunal äldreomsorg arbetar i en politiskt styrd organisation. Redan i 

det inledande skedet av studien vid bearbetningen av tidigare forskning fann vi att 

governmentality var en möjlig teori att använda eftersom politiska mål och riktlinjer kan ses 

som en form av styrning inom offentlig verksamhet (jmf Lauri 2016). Efter vi genomfört 

intervjuerna bekräftades våra tankar om att det var en lämplig teori i studien. Vi har även valt 

att använda oss av begreppet handlingsutrymme vilket är det utrymme som gräsrotsbyråkrater 

har möjlighet att tolka och fatta beslut vilket omgärdas av bland annat ramar satta inom 

organisationen de är verksamma inom och arbetsplatsens arbetsrutiner (jmf Lipsky 2010). 
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Genom att använda oss av valda teorier vill vi belysa enhetschefers handlingsutrymme samt 

olika sorters styrning utifrån governmentality. Teorierna bidrar till intressanta sätt att 

analysera vårt empiriska material på, de berör delvis samma sak men på olika nivåer. 

Handlingsutrymme utgår enbart från individnivå men governmentality handlar om styrning på 

flera olika nivåer så som individ-, organisation-, och samhällsnivå.  
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5. Metod och metodologiska överväganden 

I detta kapitel presenteras val av vetenskapsteoretisk ansats och reflektioner över vår 

förförståelse. Vidare presenteras val av datainsamlingsmetod, urval och urvalsmetodik samt 

etiska överväganden och hur studien genomförts. För att det ska finnas ett intresse för vår 

studie är det viktigt att den är trovärdig. Ett sätt att skapa trovärdighet är att tydligt redogöra 

för hur forskningen gått till vilket möjliggör för andra forskare att kritisk granska den 

genomförda studien (Svensson & Ahrne 2015 s. 25). Under rubriken validitet och reliabilitet 

kommer vi att resonera vidare kring vår studies trovärdighet. Kapitlet avslutats med en 

presentation av vår valda analysmetod och en redogörelse för vår arbetsfördelning. 

 

5.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

I studien har vi använt oss av en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats eftersom det 

stämmer väl in med vårt syfte, eftersom vi vill förstå hur enhetschefer arbetar och hur de styr 

sin personal. Hermeneutiken är en kunskapstradition som handlar om tolkning och förståelse 

där upplevelse är central vilket syftar till att bland annat kunna förstå en helhet (Thomassen 

2007). Om syftet hade varit att mäta hur väl implementering av nationella riktlinjer hade 

genomförts i en viss verksamhet hade det varit lämpligare att utgå från en positivistisk ansats 

och exempelvis genomföra en kvantitativ enkätstudie eftersom vi då hade hanterat mätbara 

data som går att erfara direkt med våra sinnen vilket är en av kärnpunkterna inom positivism 

(jmf Thomassen 2007). Eftersom vi syftar till att förstå intervjupersonernas tolkning av sina 

upplevelser och erfarenheter har det i denna studie varit lämpligt att utgå från hermeneutisk 

ansats. Intervjupersonernas självförståelse kan ses som en del av en helhetsförståelse enligt ett 

hermeneutiskt tankesätt (jmf Grönmo 2006, s. 396), vilket beskrivs senare i kapitlet. 

 

5.2 Förförståelse 

Våra tidigare erfarenheter har gjort att vi har en förförståelse av hur kommunal äldreomsorg 

bedrivs och hur det är att arbeta inom detta område. Britt har arbetat som vårdbiträde i ett 

antal år och som enhetschef inom kommunal äldreomsorg och Kristina har arbetat som 

biståndshandläggare inom kommunal äldreomsorg. Britts erfarenhet av att ha arbetat som 

enhetschef har gjort att ett intresse har växt för att förstå hur andra chefer inom äldreomsorg 

upplever och ser på sitt arbete. Denna studie har därmed vuxit fram utifrån ett gemensamt 

intresse för äldreomsorg men även enhetschefers arbete. I linje med hermeneutiken som vill 
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förstå och tolka andra människors inre upplevelser är det av vikt i studien att vara medvetna 

om vår förförståelse och hålla oss öppna för andra människors tolkningar (jmf Thomassen 

2007). Vår förförståelse kan bidra till en bättre förståelse av enhetschefers arbete eftersom vi 

har en del förkunskaper om arbetssätt och politiska mål inom äldreomsorg. Enligt vad som 

nämnts ovan är förförståelse en central del i forskningsprocessen inom hermeneutiken för att 

kunna skapa en vidare förståelse för det man studerar (Grönmo 2006, s. 369). En svaghet som 

kan uppstå i vår studie är att vår förförståelse hade kunnat leda vårt material åt ett visst håll, 

det har därför varit viktigt att vara medvetna om vår förkunskap och beakta den för att kunna 

förhålla oss så objektiva som möjligt genom studien. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Det finns flera olika kvalitativa metoder för datainsamling när man utgår från en 

hermeneutisk ansats. Eftersom syftet i denna studie är att få en förståelse för enhetschefers 

egna upplevelser har vi valt att genomföra individuella intervjuer vilken är en lämplig metod 

för att skaffa kunskap om individers erfarenhet och upplevelser (jmf Kvale & Brinkmann 

2014). Metodvalet stämmer väl överens med en hermeneutisk ansats som handlar om att tolka 

individers erfarenheter och upplevelser (Thomassen 2007). Fördelar med intervjuer är att det 

går att få ett brett material ganska snabbt, nackdelar är att intervjun är på en viss tid på en viss 

plats och att intervjupersonen kan ha andra syften än vad intervjuaren tänkt sig, det är därför 

lämpligt att kombinera intervju med andra metoder (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015 s. 

54). På grund av studiens begränsningar i tid och omfattning har vi dock valt att enbart 

använda oss av intervjuer (jmf Kvale & Brinkmann 2014). 

 

Vi har valt att göra semistrukturerade intervjuer där vi har sammanställt en intervjuguide 

(bilaga 3) med olika teman (jmf Kvale & Brinkmann 2014). De teman vi utgått ifrån i vår 

intervjuguide är ledarskap, politiska direktiv att förhålla sig till och relationen medarbetare-

enhetschef. Genom att använda oss av semistrukturerade intervjuer har vi fått med följdfrågor 

och lämnat utrymme för intervjupersonerna att vidareutveckla sina svar (jmf Bryman 2011, s. 

415). Fördelen med kvalitativa intervjuer jämfört med standardiserade frågeformulär är att det 

går att anpassa frågorna under intervjuns gång vilket kan göra att man får en mer nyanserad 

och bredare bild (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015 s.38). En nackdel med intervjuer hade 

kunnat vara att vi som forskare påverkat intervjupersonernas svar genom ledande frågor 
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(Denscombe 2016 s. 289). Det är därför viktigt att vi har varit medvetna om denna risk genom 

hela arbetsprocessen.  

 

5.4 Urval 

Nedan följer en beskrivning av de olika urval vi gjort under studiens gång. Först beskrivs hur 

vi sökt tidigare forskning. Därefter följer en presentation av vårt urval av intervjupersoner och 

en presentation av intervjupersonerna.  

 

5.4.1 Urval av tidigare forskning 

Vi har använt oss av sökmotorerna Social Services Abstracts, Social Science Premium 

Collection och SwePub för att söka efter relevant forskning på vårt valda område. Vi har 

använt oss av följande sökord i olika kombinationer inom äldreomsorg, ledarskap och 

välfärdssektorn. Sökorden som vi använt oss av är ”elderly care”, ”elder care”, leadership, 

headship, management, “middle manager”, ”first line manager”, ”unit manager”, authority, 

responsibility, ”public service”, ”social service”, ”social welfare” och ”welfare services”. 

Vi har vidare använt sökorden governmentality,”social policy", ”government policy" och 

”welfare policy". Vi har vidare utgått från referenser i de artiklar och avhandlingar vi funnit. 

 

5.4.2 Urval av intervjupersoner  

Kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning där det ofta görs någon form av 

representativt urval eftersom man vill kunna applicera en slutsats från ett mindre antal 

personer till en hel population (Denscombe 2016 s. 63). Inom kvalitativ forskning är det 

däremot vanligt med målinriktade urval vilket handlar om att välja intervjupersoner utifrån de 

utformade forskningsfrågorna i studien (Bryman 2011 s. 392). Vi har gjort ett målinriktat 

urval eftersom vi medvetet valt intervjupersoner som vi trott har bäst kunskap om området för 

att kunna besvara studiens frågeställningar och syfte. Våra urvalskriterier för möjliga 

intervjupersoner har varit enhetschefer som arbetar inom kommunal äldreomsorg med 

hemtjänst. Vi har valt att kontakta enhetschefer i tre närliggande kommuner i södra Sverige 

vilket innebär att vi även gjort ett bekvämlighetsurval eftersom vi av flera likvärdiga 

alternativ har valt de närmast tillgängliga kommunerna när vi hade kunnat välja vilka 

kommuner som helst i landet utifrån våra tidigare nämnda urvalskriterier (jmf Bryman 2011 s. 

195-196). Studien innehåller dock bara intervjuer med enhetschefer från två kommuner 

eftersom de tillfrågade i den tredje kommunen avböjt deltagande. Orsaken till vårt 
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bekvämlighetsurval är studiens begränsning i tid och resurser. Vi har valt att genomföra 

intervjuer med enhetschefer som arbetar med hemtjänstgrupper från olika kommuner för att 

skapa en variation i vårt empiriska material eftersom de kan ha olika förutsättningar då det 

bland annat är olika storlek på kommunerna och att de kommunala riktlinjerna kan skilja sig 

åt (jmf Bryman 2011). Vid urvalet av miljöer till det empiriska materialet går det antingen att 

välja så lika som möjligt för att tydligare kunna avgöra ifall det är ett mönster om man får 

samma resultat i två olika miljöer. I annat fall väljer man miljöer som skiljer sig åt för att se 

om det blir olika resultat beroende på de skillnader man utgår från (Svensson & Ahrne 2015, 

s. 22). En del i trovärdigheten i forskning handlar om vikten av att redovisa för urvalet av 

intervjupersoner för att visa att det inte bara beror på vissa personer och inte andra som är 

intervjuade som gett resultatet i studien, vilket handlar om studiens reliabilitet (Svensson & 

Ahrne 2015 s.40).  

 

Kvale & Brinkmann (2014) resonerar kring en nackdel med ett färre antal intervjuer, de 

menar att det är svårt att generalisera materialet. Med ett större antal intervjuer kan en 

mättnad uppnås i materialet om en tillräcklig mängd genomförs. Enligt Svensson och Ahrne 

(2015, s.40) har antalet personer man bör intervjua att göra med om svaren enbart kan tros 

vara individuella eller om de kan räknas som representativa. Därmed kan man tala om en 

mättnad om man börjar känna igen mönster och svar hos intervjupersonen i flera intervjuer, 

det går då att se en representativitet. Vår målsättning var att genomföra åtta till tio intervjuer 

för att få en representativitet i materialet men samtidigt förhålla oss till kandidatuppsatsens 

begränsade tid och omfattning. Vi genomförde åtta intervjuer vilket svarade mot vår 

målsättning. 
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5.4.3 Presentation av intervjupersonerna 

Samtliga intervjupersoner arbetar i en av två kommuner i södra Sverige. Den ena kommunen 

räknas som en större stad och den andra som en pendlingskommun (SCB 2017:c). Eftersom 

intervjupersonernas ålder och antal år som enhetschef inom äldreomsorg skiljer markant 

mellan intervjupersonernas har vi valt att sammanställa en tabell för att lättare kunna få en 

översiktlig bild av deras bakgrundsinformation.  

 

Intervjuperson Sasha Alex Kim Robin Sam René Love Kari 

Ålder 25+ 25+ 50+ 50+ 50+ 50+ 50+ 25+ 

Antal år som 

enhetschef i 

äldreomsorg 

1-3 år  1-3 år  15-30 år 5 år 1-3 år 15-30 år 15-30 år 1-3 år 

Antal hemtjänst-

grupper 

1 3 1 2 1 3  1 1 

Antal fast-

anställda + 

vikarier 

 19  37  23 

 

20  18  23 

Inne och 

ute 

29 21 

Placering av 

kontor (nära 

personal eller 

separat) 

Nära   Separat  Separat  Separat  Nära Nära Separat Separat 

Totalt antal 

omsorgstagare 

55  190 140  - 60 120 62 130 

 

    

 

5.5 Etiska överväganden 

I forskning ställs alltid forskare inför etiska frågor och ställningstaganden. Vetenskapsrådet 

(2011) framhåller att man som forskare ska beakta vissa etiska krav i sin forskning, i hur 

forskningen genomförs, hur man tar hänsyn till deltagare i forskningen samt vad forskningen 

får för inriktning. I lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) 

klargörs bestämmelser som avser etikprövning när det gäller forskning om människor och 

samtycke till att medverka i forskning. Lagen syftar i 3 § och 4 § till forskning som ska 

överväga risker för skada mot person, användning av biologiskt material och behandling av 
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känsliga personuppgifter. Lagen avser enligt 2 § inte sådant arbete och forskning som bedrivs 

inom en högskoleutbildning på grundnivå. Denna studie har inte behövt genomgå 

etikprövning eftersom intervjuerna är genomförda med yrkesverksamma, trots detta har det 

varit viktigt att överväga och förhålla sig till forskningsetiska ställningstaganden. Det är en 

viktig del i ett etiskt förhållningssätt att reflektera över vilka konsekvenser i form av risker 

och nytta som medverkan i intervjuer skulle kunna ha för intervjupersonerna och andra 

personer som skulle kunna påverkas i ett bredare perspektiv (jmf Kvale & Brinkmann 2014 s. 

110). Vi anser därmed att vi behövt väga nyttan med riskerna i vår studie i förhållande till att 

människor deltar och hur vi kan skydda deras integritet (Vetenskapsrådet 2011). Risker med 

vår studie är att vi hade kunnat få reda på känslig information om omsorgstagare i 

verksamheter i intervjuer med enhetschefer. För att undvika detta har vi försökt ställa frågor 

till enhetscheferna som relaterar tillbaka till syftet med vår studie. Nyttan med vår studie är att 

resultatet skulle kunna bidra till att skapa en tydlighet kring enhetschefers arbetsprocess i 

relation till vårt syfte vilket kan underlätta för kommande socionomer som väljer detta som 

yrke.  

 

I studien finns överväganden vi tagit ställning till, hur vi har tagit hänsyn till involverade 

parter där de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002) är vägledande. 

Informationskravet innebär att den som deltar i forskning har rätt att veta forskningens syfte, 

att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan dra tillbaka sin medverkan. 

Informationskravet är beaktat genom att vi har kontaktat intervjupersoner via mail där 

skriftlig information om studien i form av ett informationsbrev har lämnats (bilaga 1). Den 

inledande kontakten med möjliga intervjupersoner togs direkt med enhetschefer istället för 

deras chefer för att undvika risken att enhetscheferna hade känt sig tvingade att ställa upp på 

intervju om förfrågan kommit ifrån deras chef. Om ledningen väljer ut intervjupersoner hade 

det kunnat ge en vinklad bild eftersom de då hade valt de som ger en positiv bild. Dock är det 

inte ett måste eftersom intervjuer med ett antal personer som ledningen valt ut ändå inte kan 

ge en helt tillrättalagd bild (Svensson & Ahrne 2015 s. 42). Samtyckeskravet innebär att den 

som deltar har rätt att bestämma över sin medverkan i forskningen, hur och på vilka villkor de 

vill medverka. Inför intervjuerna sammanställdes ett samtyckesformulär (bilaga 1) med 

information om studien, och möjligheten att när som helst dra tillbaka ett eventuellt samtycke 

till att medverka i studien. Intervjupersonerna fick även denna information muntligt vid 

intervjutillfället. Vi är medvetna om risken med att intervjupersonerna i samband med 

intervjutillfället ombeds att skriva under ett samtyckesformulär eftersom det blir ett dokument 
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där deras identitet framgår. Därför förvaras formuläret separat från intervjumaterialet för att 

säkerställa att ingen obehörig ska kunna ta del av uppgifterna. På detta sätt beaktas 

konfidentialitetskravet som innebär att personuppgifter på de som deltar i forskningen inte ska 

kunna röjas så att obehöriga kan ta del av dem. Intervjuerna spelades in på ljudfil via mobil 

som sedan fördes över till ett USB-minne som förvaras säkert. Vid transkriberingen av 

intervjuerna har materialet avidentifierats för att skydda intervjupersonernas identitet. Vidare 

har namn på orter och andra saker som riskerar att röja intervjupersonernas identitet bytts ut 

till fingerade namn. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som samlas in endast får användas i 

det syfte som forskningen är tänkt (Vetenskapsrådet 2002, Vetenskapsrådet 2011). Vi har 

informerat intervjupersonerna om att det avidentifierade materialet från intervjuerna kommer 

att användas i vårt examensarbete och sedan publiceras i DIVA portal. 

 

5.6 Analysmetod 

För att kunna analysera kvalitativa data behöver man bearbeta dessa genom att sortera upp 

och kategorisera den, i vårt fall består det empiriska materialet av transkriberat material från 

ljudinspelade intervjuer i kombination med anteckningar (jmf Denscombe 2011 s.38;Kvale & 

Brinkmann 2014). Enligt Svensson och Ahrne (2015 s. 24) börjar ofta analysen redan innan 

materialet är inhämtat, under tiden intervjuerna pågår genom att forskaren sorterar in det 

intervjupersonen säger i olika teman, detta kallas preliminäranalys. Efter genomförda 

intervjuer avsattes tid för att samtala kring våra intryck där vi reflekterade över den nya 

information vi tagit del av i förhållande till vår förförståelse, och om vi kunnat skönja några 

teman i intervjuerna. Detta tillvägagångssätt har vi haft för att hela tiden bibehålla en 

medveten hållning genom tolkningsprocessen i enlighet med ett hermeneutiskt 

förhållningssätt. Eftersom vi utgår från en hermeneutisk ansats är det lämpligt att analysera 

vårt empiriska material i samma anda. En utgångspunkt i hermeneutiska analyser är att man 

behöver ta hänsyn till en större helhet, en helhetsförståelse istället för att bara se varje del för 

sig. Tolkningarna av de olika delarna kan ses som delförståelser som i sin tur pendlar mellan 

en helhetsförståelse i relation till forskarens förförståelse, detta kallas en hermeneutisk cirkel, 

vilket skapar en djupare insikt (Grönmo 2006, s. 369; Kvale & Brinkmann 2014, s.252). 

Dubbel hermeneutik innebär att tolkningen sker på olika nivåer, varav den ena nivån i vårt fall 

är intervjupersonernas egna tolkningar och självförståelse vilka vi fått del av genom 

intervjusvaren. Den andra nivån är vår tolkning av intervjupersonernas tolkningar vilken utgår 

både från vår egen förförståelse och helhetsförståelse.  
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I vår studie har ny kunskap skapats i en hermeneutisk spiral genom växelverkan mellan vår 

förförståelse av att arbeta inom äldreomsorg, delförståelser som skapats genom bland annat 

bearbetning av tidigare forskning och genomförandet av intervjuer, och en helhetsbild som 

hela tiden reviderats och utökats genom uppsatsens gång. Efter varje intervju har nya 

delförståelser skapats som tolkats i ljuset av vår tidigare förförståelse vilket gett en ny 

helhetsbild vilken i sin tur utökat vår förförståelse. Olika delar har fogats samman till helheten 

i denna spiral som i slutändan har gett svar på våra frågeställningar och därmed syftet med vår 

studie (jmf Grönmo 2006, s.369). 

 

5.7 Genomförande 

För att få kontakt med intervjupersoner sökte vi först efter information och kontaktuppgifter 

på kommunernas hemsidor. Vi mailade därefter en förfrågan om medverkande i intervju där 

vi bifogade ett informationsbrev (bilaga 1) med kort information om studiens syfte till alla 

enhetschefer. Några enhetschefer svarade direkt via mail och avböjde medverkan och andra 

visade intresse varpå vi bokade tid och plats för intervju. Därefter valde vi att ringa upp de 

personer vi inte fått kontakt med varpå vi bokade in ytterligare intervjuer. Eftersom vi inte har 

fått svar från någon av de tillfrågade personerna i en av de tre kommunerna valde vi av 

tidsbesparingsskäl att fokusera på enbart enhetschefer i de två återstående kommunerna, på så 

sätt har det även möjliggjort en tydlighet i att härleda olika mönster i intervjusvaren. Vi har 

bett enhetscheferna om tillåtelse att spela in intervjuerna med hjälp av mobiltelefon varpå de 

skrivit under ett samtyckesformulär (bilaga 2). Därefter har vi turats om att hålla i 

intervjuerna där en av oss haft huvudansvaret för att ställa frågor med utgångspunkt i 

intervjuguiden (bilaga 3), den andra har ansvarat för ljudinspelning och kompletterande 

anteckningar samt vid behov flikat in förtydligande frågor. Efter två genomförda intervjuer 

arbetades intervjuguiden om och några frågor lades till eftersom vi inte fick svar på studiens 

syfte. Innan vi påbörjade transkriberingen kom vi överens om hur vi skulle markera pauser 

och liknande för att kunna transkribera några intervjuer var men ändå ha ett så likt arbetssätt 

som möjligt. Efter intervjuerna transkriberades ljudfilerna ordagrant för att inte gå miste om 

meningen som framträtt i intervjumaterialet. I samband med transkriberingen avidentifierades 

materialet och en kodnyckel sammanställdes med kort information om intervjupersonerna för 

att kunna återgå om något skulle vara oklart. Denna kodnyckel har förvarats separat för att 
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ingen obehörig ska kunna ta del av informationen i enlighet med konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet 2002).  

 

Efter transkriberingen läste vi igenom materialet från varje intervju var för sig och samtalade 

med varandra för att på nytt jämföra intryck och tolkningar. De teman som framkom i 

intervjumaterialet var: politiska direktiv, att omsätta mål och riktlinjer och förankring av mål 

och riktlinjer. Vidare fann vi underteman i form av verksamhetssystem/kontroll, styrning i 

omsättning av mål och riktlinjer samt begränsade resurser i form av tid och besparingskrav. 

Därefter läste vi igenom det samlade materialet och reflekterade kring likheter och skillnader 

mellan de olika intervjuerna samt de teman vi funnit och sammanfattade detta skriftligt. 

Under denna process har vi utgått från en hermeneutisk spiral vilket innebär att vi hela tiden 

tolkat intervjumaterialet i ljuset av vår tidigare förförståelse och i relation till vår 

helhetsförståelse vilket skapat djupare insikt (jmf Kvale & Brinkmann 2014). Vi har även i 

enlighet med den andra nivån i den dubbla hermeneutiken reflekterat kring 

intervjupersonernas egna tolkningar och självförståelse utifrån det vi kunnat utläsa under 

intervjuerna, vid transkriberingen och vid läsningen av det transkriberade materialet (jmf 

Grönmo 2006 s.369). De teman vi kom fram till under bearbetningen av materialet har vi 

använt som rubriker i resultat och analys. 

 

5.8 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet handlar om kvalitet i forskningen, det tar sig olika uttryck beroende 

på vad för slags data forskningen baseras på. Inom kvalitativ forskning handlar validitet om 

en studie undersöker vad den säger sig undersöka (Peräkylä 2016 s.413-414). Reliabilitet 

handlar om forskningsresultatens tillförlitlighet samt om ett resultat kan skapas av andra 

forskare vid andra tillfällen eller andra liknande miljöer än den studerade (Svensson & Ahrne 

2015 s.27). Reliabilitet kan relateras till trovärdigheten i intervjupersonernas yttrande men 

också till intervjuarens frågor, om vi som intervjuare påverkar svaren blir det olika tillförlitligt 

(Kvale & Brinkmann 2014). Under intervjuerna var vi således noga med att kontrollera att vi 

hade uppfattat svaren på våra frågor korrekt genom att ställa följdfrågor och be om 

förtydliganden ifall vi inte riktigt förstått, detta kan ses som ett sätt att öka studiens 

reliabilitet. Det krävs en ordagrann återgivning av intervjusvaren vid transkribering för att 

materialet ska kunna analyseras och vara så tillförlitligt som möjligt, vilket handlar om 

forskningsresultatets reliabilitet. Validitet handlar istället om vilka frågor som ställs till 



 

29 

 

intervjumaterialet. Under uppsatsen gång har vi haft återkommande handledningstillfällen där 

vårt material har granskats och opponerats på från andra studenter och handledare som ett led 

i att kunna säkerställa att vi undersöker det vi tänkt undersöka, vilket handlar om validiteten i 

studien. Det blir viktigt för oss utefter en hermeneutisk ansats att ställa frågor till det material 

som produceras av intervjuerna i samband med vår analys (Kvale & Brinkmann 2014).  

 

5.9 Arbetsfördelning 

Vi har tillsammans skrivit problemformulering, syfte och frågeställningar. Gällande tidigare 

forskning har de källor vi upplevt relevanta för vår studie valts ut, vi har sedan läst och 

sammanfattat olika texter var för sig. Därefter har en gemensam revidering och 

sammanställning av forskningen gjorts där Britt har tagit det huvudsakliga ansvaret för det 

slutgiltiga resultatet. Kristina transkriberade en större del av ljudinspelningarna, Britt har 

istället bidragit med en större del av resultatet. Tillsammans har vi skrivit analys och 

slutdiskussion. I metod- och teorikapitlet har vi skrivit olika delar men har hela tiden kommit 

med synpunkter och kommentarer till varandra. Därmed har vi ett gemensamt ansvar för 

helheten.  
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras valda delar av det empiriska material utifrån de mönster tillika 

teman som vi funnit under bearbetningen av intervjumaterialet. Vi har delat in kapitlet efter 

de teman som vi funnit i det empiriska materialet vilka utgör rubriker i kommande kapitel. 

Kapitlet inleds med huvudtemat politiska direktiv som åtföljs av undertemat 

verksamhetssystem/kontroll, därefter följer huvudtemat att omsätta mål och riktlinjer, till sist 

huvudtemat förankring av mål och riktlinjer med undertemat styrning i omsättning och 

förankring av mål och riktlinjer samt undertemat begränsade resurser i form av tid och 

besparingskrav. Efter varje undertema följer en underrubrik med analys av det resultat som 

presenteras utifrån våra valda teorier governmentality och handlingsutrymme samt 

återkoppling till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av vårt 

helhetsintryck av intervjuerna samt en sammanfattning av resultat och analys. 

 

6.1 Politiska direktiv att förhålla sig till  

Alex, Kim, Robin och Sam berättar att de har olika politiska direktiv och lagutrymmen att 

förhålla sig till. Alex beskriver hur de måste förhålla sig till direktiven eftersom de arbetar i 

en politiskt driven organisation och nämner att först kommer informationen från 

kommunchefen och kommunledningen och sedan förvaltningen. I sista ledet kommer det till 

enhetschefer som ”sen ska gå vidare med det och följa upp så att personalen får det till sig”. 

Robin nämner att lagarna är övergripande och därmed lämnar stort utrymme för tolkning men 

regleras vidare genom nationella föreskrifter, regionala och lokala avtal, som exempel nämner 

hen regler kring semesterdagar och semesterersättning för omsorgspersonal. Dessa styrs i 

första hand av arbetslagstiftning, sedan föreskrifter, därefter kollektivavtal som Sveriges 

kommuner och landsting har beslutat och förhandlat om centralt med olika fackförbund. 

Sedan kommer lokala avtal mellan facket och kommunen ”och sen kan jag då göra lokala 

avtal på min lilla arbetsplats med mina anställda också”. Som framgår ovan är leden många 

innan information om direktiv förs vidare ut från enhetscheferna till personalen. Kim berättar 

om ledet från att de får information om nya direktiv till att de vidareförmedlar det till 

personal, i ett första skede får de information om direktiv via mail eller kommunens hemsida 

eller under chefsträffar. Som exempel berättar Kim om att det kommit en ny arbetsmiljölag 

som berör stress och den psykiska arbetsmiljön. ”Först fick enhetscheferna reda på att det 

skulle komma en ny lag och efter det bildades en grupp med enhetschefer och 
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personalspecialister som har arbetat i ett halvår med hur de ska anpassa arbetsmiljölagens 

direktiv praktiskt i verksamheten”. Gruppen presenterade sitt resultat på en chefsträff för 

samtliga enhetschefer som i sin tur vidareförmedlar materialet till sina respektive 

personalgrupper.  

 

6.1.1 Analys av politiska direktiv 

Utifrån ovanstående intervjupersoners utsagor uppger de att lagutrymmen lämnar stort 

utrymme för tolkning. Genom föreskrifter trattas lagutrymmen på en nationell nivå ned till en 

regional och vidare till en kommunal nivå. Robin berättar att verksamheten styrs av olika 

lagstiftning och hen upplever att det ges stort handlingsutrymme i detta. Som Robin berättar 

”och sen kan jag då göra lokala avtal på min lilla arbetsplats med mina anställda också” tolkar 

vi som det handlingsutrymme hen har i sitt arbete när det gäller personalomsorg. Lipsky 

(2010) belyser att gräsrotsbyråkraters arbete kontrolleras på ett sätt där ledning utformar och 

inför riktlinjer, policys och regler. Dessa olika riktlinjer, policys och regler är ofta vaga och 

kan tolkas på flera sätt vilket leder till att gräsrotsbyråkratens egen tolkning är av vikt för 

vilka beslut som fattas. Sammantaget tolkar vi det som att intervjupersonerna är begränsade i 

sitt handlingsutrymme då det utrymme de får att tolka lagutrymmen inte är stort när man tar 

hela ledet av tolkning i beaktande. Som framgick av exemplet ovan var Robins 

handlingsutrymme begränsat till ett specifikt område gällande personalomsorg. Som Lipsky 

berör kan direktiv tolkas på flera olika sätt vilket vi i detta exempel ser att Robin gör. Som 

framgår av det empiriska materialet kan handlingsutrymmet dock vara olika stort beroende på 

vilken del i organisationen som enhetschefen berör. Kim belyser i exemplet ovan hur arbetet 

med den nya arbetsmiljölagen i hens verksamhet inleds av en grupp med enhetschefer och 

personalspecialister på kommunal nivå som tolkar och anpassar innehållet i lagtexten innan 

den presenteras för enhetschefen. Detta visar processen i hur direktiv är tolkade i flera olika 

led innan enhetschefens arbete med arbetsmiljö hamnar hos personalen. Det visar i likhet med 

Lipsky att enhetschefens arbete är kontrollerat där led över redan har bearbetat det material 

enhetschefen i sin tur ska tolka. Breit, Alm Andreassen och Salomon (2016) lyfter två olika 

sätt som gräsrotsbyråkrater använder sitt handlingsutrymme för att påverka policys i en 

organisation. Vi tolkar det som att enhetscheferna använder sitt handlingsutrymme på så sätt 

att det används för att påverka policys i organisationen med den service de utför, som Kim 

uppger tolkar de och anpassar direktiv om arbetsmiljölagen innan det förmedlas ut till 

personal. 
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6.2 Verksamhetssystem/kontroll 

Alex, Kim, Robin, René och Sam berättar att de har verksamhetssystem som de arbetar i 

vilket innebär vissa restriktioner, och riktlinjer de måste förhålla sig till gällande personal, 

budget och ekonomi. Alex berättar att det är olika interna datorsystem som de arbetar i så som 

lönesystem, fakturasystem och planeringssystem samt ett system där de för in insatser för 

omsorgstagare. Kari nämner att det är ett sätt att se så de verkställer besluten på rätt sätt och 

håller ekonomin i balans. Som det framgår från intervjupersonernas utsagor fungerar deras 

olika verksamhetssystem som en granskning och koll i verksamheten vilket tydliggörs av 

nedanstående citat.  

Jag behöver vara den som granskar där också, jag behöver vara den som granskar och 

ser hur våra verkställda timmar ligger […] liksom gå in i systemen och uppdatera 

varje dag […]oerhört mycket detaljerat för att jag ska känna att ja, nähä vi, vi håller. 

Det blir liksom […] känna att vi är på rätt spår så jag känner att vi har lite kniven på 

strupen hela tiden. Och jag känner att jag måste ha koll på alla timmar […]. (René) 

Med granskar menar René att verksamhetssystemen är en slags kontroll samtidigt som de 

fungerar som en bekräftelse på att verksamheten bedrivs som den ska. Med verkställda 

timmar avser René även att verksamheten ska bedrivas enligt budget.  

 

Robin berättar om en annan slags kontroll som är verksamhetsgenomgång som görs två 

gånger per år vilket innebär att enhetschefen träffar sin chef, personalavdelning och ekonomer 

i syfte att följa upp aktuella mål som man arbetar med i verksamheten. Utöver detta finns 

möjlighet till en genomlysning av ett team på förvaltningen av hela enheten ”hur vi arbetar 

med olika policys och mål”. Robin betonar att det blir till en extra valmöjlighet att få hjälp i 

sin verksamhet om man upplever att man har svårt att nå uppsatta mål. 

 

6.2.1 Analys av verksamhetssystem/kontroll 

Intervjupersonernas utsagor visar att de system som de arbetar i fungerar som en bekräftelse 

men samtidigt en kontrollfunktion. Som René belyser i citatet ovan behöver hen gå in i 

systemen och uppdatera varje dag ”för att jag ska känna att ja vi håller” tyder på enligt vår 

tolkning att det blir en utvärdering i verksamheten för att se att de är på rätt väg och håller 

budget. Som René berättar ”vi har kniven på strupen hela tiden” tolkar vi det som att 

enhetschefen känner sig styrd i sitt arbete. Lauri (2016) lyfter att socialarbetare upplever 

tvång på olika sätt i sitt arbete där de känner sig ansvariga för ökade arbetsbelastningar. 
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Utifrån Renés utsaga tolkar vi det som att enhetschefen upplever sig ansvarig och måste 

utföra arbete som inte är helt frivilligt när hen säger att ”jag behöver vara den som granskar 

och har koll”. Utifrån teorin om governmentality kan en form av styrning vara att kräva 

löpande dokumentation och mätbara resultat som går att utvärdera (jmf Morén, Perlinski & 

Blom 2015). Utifrån ovanstående citat tolkar vi det som att enhetschefen upplever ett tvång 

att hen måste gå in i systemen och kontrollera att arbetet är på rätt väg. Dock tolkar vi det 

överlag som att intervjupersonerna själva vill ha denna kontroll och därmed går in i systemen 

och kontrollerar att verksamheten bedrivs i rätt riktning. Vilket kan ses som en indirekt 

styrning i enlighet med teorin om governmentality (jmf Foucault 1991; Axelsson & Qvarsebo 

2017). Vi tolkar det med andra ord som att enhetschefernas vilja att dokumentera och ha 

kontroll sammanfaller med verksamhetens krav på dokumentationsrutiner.  

 

6.3 Att omsätta mål och riktlinjer  

Samtliga intervjupersoner nämner att det huvudsakliga forum som de får information om 

kommunala mål och riktlinjer är på gemensamma chefsträffar, där får de även möjlighet att 

ställa frågor och rådgöra med varandra om hur de ska arbeta med målen på sina respektive 

enheter. Sex utav åtta intervjupersoner berättar att de även utgår från den nationella 

värdegrunden. Information om den nationella värdegrunden uppger de att de fått via 

gemensamma utbildningsdagar för chefer, och att de då utgått från Socialstyrelsens 

utbildningsmaterial. Detta material har de sedan även använt sig av när de i sin tur utformat 

utbildning för sina respektive personalgrupper. Som framgår anser intervjupersonerna att den 

nationella värdegrunden för äldreomsorg innehåller självklara normer och värden men att den 

samtidigt är otydlig. Intervjupersonerna säger att de förstår att man exempelvis ska möta äldre 

personer med respekt men att värdegrundens mål är övergripande och vaga när det kommer 

till hur de praktiskt ska arbetas med. Kari berättar att kommunen har arbetat vidare med den 

nationella värdegrunden och har satt upp egna mål gällande värdegrunden som ska genomsyra 

allt arbete de utför inom sin verksamhet. För flera utav intervjupersonerna upplevs mål och 

riktlinjer delvis som svåra att bryta ner till respektive enhet och delvis sedan svåra att förankra 

hos personalen i det praktiska arbetet med omsorgstagarna. Hur enhetscheferna arbetar med 

omsättning av mål beror även på vilka nivåer målen berör, om det är mål som nationell 

värdegrund vilket direkt berör omsorgstagare eller mål gällande sjukskrivningstal som enbart 

berör ledet ner till personal. När det kommer till hur intervjupersonerna rent praktiskt går till 

väga för att bryta ner politiska mål och riktlinjer till sin verksamhet utgår de flesta från 
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kommunala mål som är fastslagna av nämnd. Enligt Love är en orsak till svårigheterna att 

”politikerna inte alltid vet vad de beslutar om […] och det blir därför oförståeligt vad de vill 

uppnå”. Kim nämner att kommunala beslut som tas gäller för alla hemtjänstenheter inom 

kommunen även om de har olika förutsättningar vilket blir till en annan svårighet. Sasha 

berättar vidare att hen ser utifrån de olika kommunala målen vad de kan göra på sin enhet och 

berättar att det inte alltid är lätt att införliva alla mål som till exempel att kommunen vill 

minska på utsläpp eftersom de inte har bilar i sin verksamhet utan enbart har cyklar och andra 

mål som de redan uppfyller. De mål där det finns förbättringsmöjlighet inom deras 

verksamhet försöker Sasha bryta ner tillsammans med personalen och lägga upp hur de ska 

arbeta för att uppnå de målen. Även Kari berättar att hen försöker bryta ner målen på ett sätt 

som är greppbart för deras enhet. Enligt Kari är kommunala mål ofta formulerade på så sätt att 

det går att mäta hur väl de uppfylls vilket framgår av citatet nedan. 

det är ofta mätvärden […] det är tydliga siffror och att man tappar andra 

kvalitetsvärden […] de mjuka bitarna, bemötande, men kontinuitet kan ju sitta i att 

personalen jobbar på ett likadant sätt men det tar ju längre tid att jobba med sådana 

saker […] och det går ju inte riktigt att mäta heller” (Kari). 

Kari och Robin tar som exempel ett mål gällande kontinuitet som handlar om att en 

omsorgstagare inte ska behöva träffa mer än 11 olika undersköterskor inom en 

tvåveckorsperiod vilket de båda anser är svårt att uppnå på grund av förutsättningar inom 

verksamheten då den bedrivs dygnet runt året om men att personalen inte kan arbeta hela 

tiden. Kari har delat upp arbetsgruppen i fyra lag för att kunna uppfylla målet. Enligt Robin 

beror vilket resultat du får i målet med kontinuitet på vilka veckor mätningen utförs. Ett annat 

exempel Robin berättar om som kan vara svårt att genomföra är nattfastan vilket går ut på att 

omsorgstagare inte ska vara utan mat mer än 11 timmar i sträck. Detta mål upplever Robin 

svårt att uppnå av en annan orsak vilket handlar om att brukarna själva tackar nej till 

erbjudande om något att äta och därmed överskrider 11 timmar utan mat vilket medför att 

målet inte uppnås. Svårigheten Robin menar är att det inte går att tvinga någon till att äta, det 

går emot deras fria vilja men det är inget som mätningen tar hänsyn till. 

 

6.3.1 Analys av att omsätta mål och riktlinjer 

Som framgår i det empiriska materialet uppger intervjupersonerna att värdegrundens mål är 

vaga när det kommer till hur de ska tolkas och praktiskt arbetas med. För intervjupersonerna 

upplevs kommunala mål i flera fall mer tydliga eftersom de anges i mer konkreta mätvärden 
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såsom mätning av kontinuitet eller nattfasta. I citatet ovan beskriver Kari en svårighet i att ta 

hänsyn till mjuka värden som bemötande som är en del i den nationella värdegrunden i 

förhållande till konkreta mätvärden som i detta fall är kontinuitet som är ett kommunalt satt 

mål. Som enhetschef att tolka och använda sitt handlingsutrymme i detta blir därmed svårt 

eftersom de måste ställa dessa olika mål mot varandra. Som Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) menar begränsas de i vilka val de kan göra i förhållande till att ta hänsyn 

till värdegrunden då organisationens uppgifter sätter en begränsning i deras handlande och 

praktiska utförande i förhållande till ett kommunalt mål med kontinuitet. Båda citat ovan 

berör krockar gällande kommunala mål och nationell värdegrund. Likt Ekholms (2012) 

resultat hamnar enhetschefer i dilemman i sitt arbete när de måste väga motstridiga krav mot 

varandra, att uppfylla verksamhetens mål som i Robins utsaga om nattfasta och samtidigt ta 

hänsyn till omsorgstagares delaktighet och självbestämmande som är en del av nationell 

värdegrund. Utifrån teorin om governmentality tolkar vi normer och värden i nationell 

värdegrund som en styrning. I det avseende att normer och värden påverkar oss själva och vår 

omgivning vilket kan ske både medvetet och omedvetet. Som vi tolkar det utifrån 

intervjupersonernas utsagor utgör de normer och värden som ingår i den nationella 

värdegrunden en annan slags styrning där det leder människors uppförande och beteende (jmf 

Foucault 1991). 

 

6.4 Förankring av mål och riktlinjer 

Det empiriska materialet belyser att det mest centrala i enhetschefernas arbete är ekonomi och 

den enskilde individen i fokus utifrån direktiv de följer i verksamheten. Dock beskriver 

intervjupersonerna individfokus på olika sätt och med olika ord så som IBIC (individens 

behov i centrum) och brukarorienterad omsorg. Samtliga intervjupersoner nämner svårigheter 

med att införliva mål och riktlinjer hos personalen och därmed i deras arbete med 

omsorgstagare i verksamheten. Intervjupersonerna uppger att svårigheterna kan ligga i att 

personalen inte förstår målen, att de är svårtydda språkligen och känns irrelevanta för deras 

arbete men även att beslut som tas kring mål inte korrelerar med personalens egen vilja i 

arbetet. Samtliga intervjupersonerna uppger att de sätt de kommunicerar mål och riktlinjer på 

är både skriftligt och muntligt via mail, arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal/lönesamtal och 

spontana träffar med arbetsgrupperna. Bland annat Love och René berättar att 

kommunikationen behöver upprepas och ske både muntligen och skriftligen eftersom personal 

tar till sig information på olika sätt. Alex och Kari berättar båda att de försöker omvandla och 
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presentera mål i en form som personalen kan anamma direkt i sitt arbete med omsorgstagarna 

för att de lättare ska ta det till sig. I intervjupersonernas utsagor framgår det att delaktighet är 

en viktig del för att förankra mål och riktlinjer hos personalen. Ibland när det tas beslut 

berättar Kari att de bara måste följas, men hen tror på transparens och att om man bara 

förklarar varför besluten tillkommit så blir det inte oklart för personalen. Flera av 

intervjupersonerna upplever det som att personalen annars inte tänker så mycket på mål och 

riktlinjer i sitt praktiska arbete med omsorgstagarna vilket tydliggörs i nedanstående citat. 

Det är ju så vi har pratat att vi ska jobba. Sen tror jag att i vardagen eller så tror jag 

inte att dom reflekterar över… politikernas mål i omsorgen det tror jag inte utan dom 

gör sitt jobb och gör det bra och så… och sen så… när det är grejer som vi behöver 

förbättra så är det ju sånt vi pratar om på personalmöten. (Kari) 

Kari upplever det med andra ord som att arbetet rullar på som vanligt med omsorgen om de 

äldre personerna i verksamheten utan att det ägnas någon tid åt att fundera över kommunens 

mål. Hos samtliga intervjupersoner upplevs det som att mål och riktlinjer ses som en bisyssla 

att arbeta med i verksamheten, fokus hos personalen ligger enligt enhetscheferna att se till den 

enskildes behov. René berättar att det är svårt för personal att förstå vidden av de olika 

direktiv de har att förhålla sig till. I detta menar René att det finns en komplexitet som hen 

säger och att man inte riktigt förstår hur man ska nå ut till alla. Som René poängterar så har 

personalen individfokus men kan inte riktigt förstå målen som sätts. Sasha berättar vidare hur 

de kommunicerar om mål och att personal på medarbetarsamtal får berätta hur de ser på 

målen och hur de har arbetat för att uppnå dem. Som Sasha uppger är det ett lönekriterium att 

personalen arbetar utefter satta mål ”de vill ju jobba efter de målen som vi har och det är 

lönekriterium också, jag jobbar ju med det i löneprocessen så då blir det ett föredöme att de 

ska engagera sig i det året om”. På så sätt ger det Sasha en bild av hur hen kan tillförsäkra att 

mål och riktlinjer arbetas mot och uppnås i den mån de kan inom sin enhet.  

 

6.4.1 Analys av förankring av mål och riktlinjer 

Ett utav de centrala kommunala målen som samtliga intervjupersoner nämner handlar om 

brukaren i fokus. Enhetscheferna beskriver en svårighet för personal att förstå mål som ska 

uppnås och använder kommunikation på olika sätt för att förmedla målen till personalen. Vi 

tolkar det som att medarbetarsamtal och lönesamtal både kan ses som ett tillfälle för 

kommunikation samtidigt som det kan ses som en kontrollfunktion, likt governmentality är 

det ett sätt att påverka eller forma någons uppförande där styrning innebär en kontroll utav 
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andra (jmf Foucault 1991; Gordon 1991). Medarbetarsamtal och lönesamtal innebär en 

kontrollfunktion där enhetschefer påverkar och formar medarbetaren att vilja arbeta mot 

uppsatta mål. Som Sasha ovan nämnt blir lönesamtalet ett sätt att påverka i form av att 

motivera medarbetaren. Vi tolkar det som att medarbetarsamtal och lönesamtal fungerar som 

en utvärdering vilket enligt Feltenius (2011) blir en form av mjuk styrning. Det är en 

kontrollfunktion för att se till så att både medarbetaren utför sitt uppdrag i enlighet med mål 

och riktlinjer samtidigt som det är ett sätt att säkerställa att enskilda omsorgstagares behov 

tillgodoses.  

 

De intervjupersoner som poängterar att personalen rycker på axlarna åt mål och riktlinjer 

uttrycker samtidigt att personalen istället ägnar sig åt det de anser är det huvudsakliga arbetet, 

det vill säga att arbeta med äldre personer utifrån deras behov. Intervjupersonerna lyfter det 

som att personalen arbetar utifrån de äldre personernas behov istället för att arbeta med mål 

och riktlinjer. Det går dock också att se personalens agerande som en form av självstyrning, 

eftersom de själva väljer att utgå från de äldre personernas behov. I vår tolkning utifrån 

intervjupersonernas utsagor går det även att se det som att personalen därmed uppfyller ett av 

de huvudsakliga målen med individen i centrum. Vår tolkning blir därmed att det även går att 

skönja en indirekt styrning från politiskt håll som uttrycks i kommunala mål med att arbeta 

med omsorgstagaren i fokus (jmf Foucault 1991; Axelsson & Qvarsebo 2017). Denna 

tolkning gör vi utifrån att enhetscheferna uttrycker att personalen inte medvetet utgår från mål 

och riktlinjer. Dock poängterar enhetscheferna att de ställer sig bakom personalen i deras 

arbete med den enskilde i fokus. 

 

Utifrån tidigare forskning blir vår tolkning av insamlat empiriskt material att personalen har 

lättare att utgå från omsorgstagaren i sitt arbete eftersom det ingår i deras arbetsuppdrag, 

enhetscheferna har i sitt arbetsuppdrag flera olika delar att ta hänsyn till utöver brukare såsom 

personal, ekonomi, administration. Med andra ord har personalen ett fokus, enhetschefen flera 

(jmf Törnquist 2004). 

 

6.5 Styrning i omsättning och förankring av mål och riktlinjer  

Som framgår av det empiriska materialet har enhetscheferna olika sätt att kommunicera och 

att styra sina personalgrupper gällande hur de arbetar efter och uppnår gällande mål och 

riktlinjer. Skillnaderna beror bland annat på enhetschefens egen inställning och 

personalgruppens inställning till det aktuella målet. En annan skillnad beror på olika 
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förutsättningar för enhetscheferna i geografisk placering av sitt kontor i förhållande till 

personalens lokaler, storlek och antal personalgrupper de ansvarar för. Fyra av sex 

intervjupersoner som har kontor separat från personalen berättar att mycket av 

kommunikationen sker via telefon eller mail då de därmed inte träffar sin personal 

kontinuerligt. Detta ser intervjupersonerna både positivt och negativt på, på så sätt att 

personalen är närmre omsorgstagaren men längre ifrån enhetschefen. När det gäller 

förankring av mål uttrycker intervjupersonerna det som en brist eftersom de lättare skulle 

kunna samtala med personalen spontant om de hade träffats oftare. Som Alex uppger att det 

inte är hen ”som äger personalens tid utan det är brukarna som äger personalens tid”. Med 

detta menar Alex att det hade behövts mer tid och resurser för att kunna utveckla 

verksamheten i enlighet med kommunala mål men att det inte finns någon möjlighet till det 

utifrån gällande förutsättningar. 

 

Sasha berättar att enhetscheferna arbetar för att omsätta kommunala mål till verksamheten 

men att det görs på olika sätt beroende på vad det är för slags mål, med det menar hen att 

cheferna fått fria händer till att forma upplägget för vidareförmedlingen till personal. Sasha 

uttrycker att hen har ett stort handlingsutrymme gällande detta och att personalen som tidigare 

nämnts själva vill arbeta mot gällande mål. Både Sasha och Robin uppger att de försöker få 

personalen att ta mer ansvar och vill ha självstyrande grupper. Sasha uppger att det är bättre 

för personalen att ”ta ansvar själva samtidigt som det blir sårbart om man alltid är beroende av 

en chef på plats”. Som Sasha uppger skriver personal vid nyanställning på avtal och får 

information om mål och policys som gäller verksamheten ”sen har vi ju en sak som heter 

förtydligande av anställningsavtal och i den står det att man inom tre månader ska ha tagit del 

av och läst alla de riktlinjer och policys som finns på vårt intranät. Så där han man lite eget 

ansvar att se till att man läser det”.  

 

Robin uppger dock istället att ”personalen ska bli så självständiga som möjligt så att de kan 

fatta så goda beslut som möjligt själva, utifrån de riktlinjer som vi och politikerna ger dem”. 

Robin tillägger att det är vissa saker som hen själv bestämmer som exempelvis julledighet 

eller sjukfrånvaro. Även Kim lyfter att hen vill att personalen ska bli mer självständiga och ta 

eget ansvar, som Kim berättar att om det är beslut som tas så låter hen personalen i största 

mån kunna påverka men låter dem ibland ”tro” att de har bestämt trots att det ibland är hen 

som gör det ändå. Kari berättar till skillnad från Sasha och Robin att hen ser arbetet med 

målen som en spelplan och hur de alla är som en del i ett lag ”…jag är coach och dom är 
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spelare, alla har sin uppgift och sen tillsammans så ska vi göra mål…”. Kari konstaterar att 

det är hens ansvar att se till så att de uppföljer mål och riktlinjer uppifrån på bästa sätt.   

 

6.5.1 Analys av styrning i omsättning och förankring av mål och riktlinjer 

I det empiriska materialet uppges olika sätt att kommunicera och styra personalen i 

förhållande till att mål och riktlinjer ska uppnås. Fyra av sex intervjupersoner uppger att 

geografiskt läge på deras arbetsplats spelar roll i hur ofta de kan kommunicera med sin 

personal och i detta led påverka den omsorg den enskilde får. I vårt insamlade material i 

likhet med Törnquist (2004) resultat finns det inte tillräckligt med utrymme inom 

verksamheten för att utveckla personalens kunskap vilket delvis beror på att enhetschefen och 

personalen träffas för sällan. Vi tolkar det som en svårighet för enhetschefer att se till att mål 

och riktlinjer uppnås, då glappet mellan att de träffar sin personal och kommunikationen 

gällande direktiv är bristfällig då de inte berör målens innehåll när de träffas eftersom som 

Alex uppgav ”är personalens tid omsorgstagarens tid”. 

 

För att omsätta kommunala mål görs detta på olika sätt, intervjupersonerna poängterar eget 

ansvar som ett bra sätt att arbeta för att få mer självstyrande grupper. Samtidigt som 

intervjupersonerna lyfter att de främjar en självständighet så framgår det i intervjumaterialet 

att de ändå styr personalen, som Robin och Kim uppger att de går in och tar ett slutgiltigt 

beslut även om personalen fått möjlighet att säga vad de önskar innan. Enligt vår tolkning 

arbetar enhetschefer på ett sätt där individen ges frihet att utforma sitt arbete men får även 

ansvar att styra sig själva, dock under förutsättning att det görs i linje med det verksamheten 

vill. Vidare tilldelar enhetscheferna som vill få självstyrande grupper frihet och ansvar till 

hemtjänstpersonalen så att de själva kan fatta egna beslut i sitt arbete med omsorgstagarna. Vi 

tolkar det därmed som självstyrning inte bara på enhetschefernas nivå utan även nivån under 

med hemtjänstpersonal (jmf Foucault 1991; Axelsson & Qvarsebo 2017). I och med att 

hemtjänstpersonalen ges frihet och ansvar att fatta beslut ser vi det som att de har ett 

handlingsutrymme, vilket motsäger Evans (2016) resonemang om att personal under första 

linjens chefer inte har något handlingsutrymme då högre chefer har skapat ett 

sammanhängande system av kontroll genom effektiviserade system av procedurer, budget och 

övervakning. 
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6.6 Begränsade resurser i form av tid och besparingskrav 

Som framgår av intervjumaterialet ingår det i enhetschefernas arbetsuppgifter att dokumentera 

i olika system. Intervjupersonerna upplever att kraven på att dokumentera i olika 

verksamhetssystem, fylla i enkäter och rapportera till staben med ekonomiavdelning, 

personalkontor, chefer med flera leder till tidsbrist då det tar tid ifrån vad de anser vara det 

egentliga arbetet nämligen personalen och brukarna. René upplever det som att hen behöver 

dokumentera, kontrollera och redovisa siffror och statistik på en detaljnivå som hen inte har 

behövt göra ”på evigheter”, det är ”oerhört detaljerat på detta viset…och då missar jag kanske 

lite att vara den här personen som får oss alla på spåret och känner att vi jobbar för den 

enskilde”.  

 

Utifrån det empiriska materialet framgår det att intervjupersonerna upplever att det har blivit 

olika former och mer detaljstyrning under åren som de har varit yrkesverksamma. Ett tydligt 

exempel som René nämner är att enligt kommunalt beslut ska schemat ändras var sjätte vecka 

oberoende på hur bemanningen för enheten ser ut. Med detta menar René att det tar mycket 

utav både personalen och hens tid att sitta med schemat och göra förändringar. 

Robin lyfter att det är en tidsbrist inom verksamheten där allt inte hinns med att implementera 

innan nästa sak ska genomföras. Kim menar att det sker snabba förändringar som hen måste 

anpassa sig till när det gäller verksamheten och man får inte lång tid att arbeta på saker under 

ett verksamhetsår vilket skapar mycket stress. Även Love nämner att det blir en stor stress att 

kunna förhålla sig till budget och följa direktiv men att det inte får bli till bekostnad av att 

verksamheten ska fungera rent praktiskt för omsorgstagare och personal. Sam tror dock för att 

det ska bli en bra verksamhet och att det inte ska skapas någon stress, ska både brukare och 

personal i största möjliga mån få det de vill, utefter de förutsättningar som tillhandahålls och 

beslut som sätts från politiker. 

 

René ser det som en ”falsk varudeklaration” att man skapar en värdighetsgaranti inom landet 

som ska se till den enskilde personen men samtidigt får man en mer åtstramad ekonomi, ”det 

blir svårare att nå dit”. Med det menar René att det är svårt att uppfylla de värden som 

återfinns i den nationella värdegrunden samtidigt som man ska bedriva en fungerande 

verksamhet med begränsade resurser. 
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6.6.1 Analys av begränsade resurser i form av tid och besparingskrav 

René menar att det är svårt att uppfylla de värden som finns i den nationella värdegrunden och 

samtidigt bedriva en fungerande verksamhet. Intervjupersonerna uppger en tidsbrist som blir 

till följd av att de även känner mycket stress. Vi tolkar detta sammantaget som att 

intervjupersonerna upplever en styrning med ett begränsat handlingsutrymme Styrningen 

ligger i den kostnadseffektivitet de ska uppnå med att hålla budget men även att samtliga 

enheter inom respektive kommun måste följa direktiven som ges. Det innebär vidare att 

enhetscheferna på respektive enhet måste arbeta på samma sätt, som exempelvis att ändra 

schema var sjätte vecka. Denna detaljstyrning begränsar därmed enhetschefernas möjlighet att 

fatta egna beslut utifrån sin enhets förutsättningar, med andra ord begränsas deras 

handlingsutrymme. I detta kan vi skönja ett begränsat handlingsutrymme då Sam bland annat 

uppger att de försöker samarbeta personal och chef utefter de förutsättningar som 

tillhandahålls och beslut som sätts ifrån politiker för att trots det uppnå mål. Men samtidigt 

har de ett handlingsutrymme i och med att de fritt får forma hur de vill arbeta med personalen 

mot målen som sätts (jmf Lipsky 2010; Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

 

Utifrån det empiriska materialet framgår det att förändringar har skett i form av att 

enhetscheferna måste vara inne och kontrollera personalen i detalj genom att redovisa 

statistik, dokumentera i system och rapportera till utomstående parter som ekonomiavdelning 

och personalkontor. Intervjupersonerna lyfter att denna förändring med politiska beslut som 

har skett över tid orsakar en tidsbrist inom verksamheterna eftersom de nu har så mycket 

administrativt arbete. Kravet blir för enhetscheferna att styra mer i detalj för att kunna 

uppfylla värden och mål där de bland annat har besparing som krav. Detaljstyrningen blir 

därmed ett sätt att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med mål och riktlinjer och 

inom budget, det vill säga kostnadseffektivt. Enligt vår tolkning är det denna förändring med 

krav på kostnadseffektivitet vi kan skönja utifrån intervjupersonernas utsagor om vilka 

förändringar de upplevt i sitt arbete (jmf Shanks, Lundström & Wiklund 2015).  

 

6.7 Sammanfattning 

Empirin presenterades utifrån tre huvudteman. Det första huvudtemat politiska direktiv hade 

ett undertema som var verksamhetssystem/kontroll, det andra temat var att omsätta mål och 

riktlinjer och det tredje temat var förankring med två underteman styrning i omsättning av 

mål och riktlinjer och begränsade resurser i form av tid och besparingskrav.  
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Det första temats resultat visade att samtliga intervjupersoner utgår i huvudsak från 

kommunala mål när de berättar om vilka politiska direktiv de har att utgå ifrån i sin 

verksamhet. Samtliga intervjupersoners utsagor visar att de upplever svårigheter i att omsätta 

nationella och kommunala mål till praktisk omsorg. En del mål upplevs vara för svåra att 

uppnå på den aktuella enheten, andra mål upplevs för abstrakta och därmed inte 

tillämpningsbara. Utifrån empirin framkommer att lagutrymmen lämnar stort utrymme för 

tolkning samt att de system som enhetscheferna arbetar fungerar som en bekräftelse och 

kontrollfunktion. Sammantaget fann vi att intervjupersonerna var begränsade i sitt 

handlingsutrymme då det utrymme de fick att tolka lagutrymmen inte var stort när hela ledet 

av tolkning beaktades (jmf Lipsky 2010). Utifrån vårt empiriska material framgår det även att 

enhetschefer upplever tvång på olika sätt i sitt arbete där de känner sig ansvariga och måste 

kontrollera i sina verksamheter. Samma mönster går att utläsa ifrån tidigare forskning som 

utgår från socialarbetare (Lauri 2016). 

 

Det andra temats resultat visade att intervjupersonerna upplevde mål för äldreomsorgens 

värdegrund som vaga när det kommer till hur de ska tolkas och praktiskt arbetas med. Det 

framhölls i det empiriska materialet att kommunala mål upplevdes tydligare att tolka då de var 

mer konkreta och gick att mäta som exempelvis nattfasta. Sammantaget upplevs politiska mål 

och riktlinjer med värdegrund delvis svåra att bryta ner och förankra hos personal i det 

praktiska arbetet med omsorgstagare och de kommunala riktlinjerna däremot som lättare 

anpassningsbara praktiskt. I resultatet framgår i likhet med tidigare forskning att enhetschefer 

hamnar i dilemman i sitt arbete när de måste väga motstridiga krav i politiska mål och 

riktlinjer mot kommunala gentemot varandra (jmf Ekholm 2012). 

 

Det tredje temats resultat visade att fokus i verksamheten och därmed i enhetschefernas arbete 

är ekonomi och att utgå ifrån den enskilde individen, en brukarorienterad omsorg. I resultatet 

framkommer att förändringar som har skett över tid med politiska beslut orsakar bland annat 

tidsbrist inom verksamheterna eftersom det numera läggs vikt vid mer administrativt arbete 

och att verksamheterna ska bedrivas inom budget och i enlighet med mål, det vill säga 

kostnadseffektivt och detaljstyrt. Det empiriska materialet genomsyras av att enhetscheferna 

upplever att det finns för lite tid för att arbeta med förankringen av olika mål och att utveckla 

verksamheten i enlighet med dessa vilket gör att stress är en närvarande faktor i 

enhetschefernas arbete.  
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I det empiriska materialet uppges kommunikation som en viktig del i hur mål och riktlinjer 

vidareförmedlas och införlivas. Utifrån materialet framkommer det att kommunikation ses 

som en kontrollfunktion samtidigt som det ses som ett sätt att säkerställa att mål och riktlinjer 

uppnås. Som framgår av resultatet blir det en form av mjuk styrning i enhetschefers arbete 

med att vidareförmedla omsättningen av mål och riktlinjer (jmf Feltenius 2011). Samtidigt 

framkommer utifrån det empiriska materialet att det är en svårighet att se till att mål uppnås 

då kommunikation och glappet mellan att personal och enhetschef träffas är bristfällig. Dock 

lyfts i resultatet att enhetscheferna främjar eget ansvar och självstyrande grupper som ett sätt 

för att omsätta mål, men genomgående genomsyras ändå materialet av att enhetscheferna styr 

personalen i detta. Som framkommer i resultatet finns det inte tillräckligt med utrymme för att 

utveckla olika delar i verksamheten, bland annat den kunskap personal innehar om mål och 

riktlinjer (jmf Törnquist 2004). Det framgår i resultatet att enhetscheferna väljer att omsätta 

mål och riktlinjer i sina respektive verksamheter på olika sätt utifrån mål och riktlinjer. 
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7. Avslutande diskussion 

Det avslutande kapitlet inleds med en resultatdiskussion där vi återkopplar till studiens syfte 

och frågeställningar samt resonerar kring studiens resultat och analys i förhållande till tidigare 

forskning. Därefter följer en metoddiskussion där vi resonerar kring val av metod för 

datainsamling. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Vårt syfte har varit att genom kvalitativa intervjuer förstå hur enhetschefer för hemtjänst inom 

kommunal äldreomsorg arbetar för att omsätta politiska riktlinjer och mål till praktisk omsorg 

och hur de styr sin personal i denna process. Genom att resonera kring lagförändringar som 

skett över tid i äldreomsorg där ansvaret har förflyttats från landsting till kommun med brister 

som uppstått i äldreomsorgens olika delar och enhetschefers uppdrag, har vi kunnat utröna att 

mål och riktlinjer som sätts för enhetschefers arbete och verksamheter inte alltid är lätta att 

tolka och genomföra praktiskt. Studien har inte gett något entydigt svar på hur enhetschefer 

arbetar för att omsätta politiska mål och riktlinjer i deras respektive verksamhet, som framgår 

finns det däremot fler än ett sätt för enhetschefer inom kommunal hemtjänst att omsätta 

politiska mål och riktlinjer på. Vi har dock fått en förståelse för att det finns ett brett 

handlingsutrymme och en mångfald av olika sätt enhetschefer väljer att omsätta mål och 

riktlinjer på. Vi har även fått en ökad förståelse för den komplexitet som enhetschefer ställs 

inför där olika politiska direktiv går in i varandra men även kan stå i direkt motsats till 

varandra.  

 

Skillnaderna i hur cheferna arbetar med omsättning av mål och riktlinjer beror på olika 

faktorer såsom förutsättningar inom respektive verksamhet i form av geografiskt läge för 

enheten och placering av kontor för enhetschef och hemtjänstgrupp. Det beror dessutom på 

vilka nivåer målen berör. En annan faktor handlar om enhetschefens egen och 

personalgruppens inställning till det aktuella målet. Dessutom framgår det i studien att 

enhetscheferna väljer att styra sin personal på olika sätt, där en del främjar självstyrande 

grupper medan en del väljer att arbeta som en kontrollfunktion gentemot personal. 

 

Utifrån studiens första frågeställning beträffande hur enhetschefer förhåller sig till politiska 

riktlinjer och mål i verksamheten har vi kunnat utläsa i resultatet att enhetscheferna förhåller 
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sig i första hand till kommunala riktlinjer och mål men att nationella mål så som 

värdegrunden för äldreomsorg är svårare att förhålla sig till för att den är övergripande och 

upplevs därmed oklar i hur den ska tillämpas. Istället framgår det i resultatet att den innehåller 

värden som upplevs som självklara men hamnar i bakgrunden i det dagliga arbetet ute i 

verksamheterna. Utifrån studiens andra frågeställning beträffande hur omsättningen av 

politiska riktlinjer och mål till en praktisk omsorg kan förstås utifrån teorin om 

governmentality respektive det teoretiska begreppet handlingsutrymme har vi kunnat skönja 

att det råder en motstridighet i hur enhetschefernas handlingsutrymme kan förstås i 

förhållande till mål och riktlinjer. Som framgår har enhetscheferna olika stort 

handlingsutrymme beroende på vilka delar i enhetschefens ansvarsområden som ett visst mål 

berör. Exempelvis målet med kontinuitet som berör både brukare, ekonomi och personal 

medan arbetsmiljö enbart handlar om personal. Utifrån vår analys av resultatet kan vi utläsa 

att enhetscheferna styrs på olika nivåer såsom nationell och kommunal nivå. Vi kan även 

utläsa en självstyrning både hos omsorgspersonal och enhetschef i arbetet med att omsätta 

mål och riktlinjer.  

 

Sammanfattningsvis visar vår studie att enhetschefer ställs inför komplexa situationer när det 

gäller att omsätta och förankra politiska mål och riktlinjer. Det har varit tydligt utifrån tidigare 

forskning att det är viktigt att belysa denna process av omsättning enhetschefer ställs inför 

eftersom det spelar en stor roll för hur den praktiska äldreomsorgen bedrivs. Slutligen utifrån 

studiens syfte kan vi därmed säga att vi delvis bidragit till att fylla den kunskapslucka vi 

funnit gällande processen i ledet från enhetschef till praktisk äldreomsorg. Det har dock varit 

en svårighet att redogöra för hur enhetscheferna har valt att omsätta mål och riktlinjer till en 

praktisk omsorg då de själva i intervjuerna har haft svårt att beskriva hur de går tillväga. När 

det gäller hur enhetscheferna styr sin personal framgick det att de gör detta på olika sätt och i 

olika omfattning. 

 

7.2 Metoddiskussion  

Utifrån vårt syfte och frågeställningar anser vi att metodvalet med kvalitativa intervjuer har 

varit lämplig eftersom vi har fått en förståelse för hur enhetschefer arbetar med mål och 

riktlinjer och deras upplevelser kring denna process (jmf Kvale & Brinkmann 2014). I 

studiens inledande skede hade vi funderingar kring att kombinera kvalitativa intervjuer med 

dokumentanalys av exempelvis kommunala riktlinjer för att kunna jämföra resultatet och på 
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så vis öka trovärdigheten i studien, detta sätt benämns triangulering (jmf Svensson & Ahrne 

2015 s. 25-26). Detta hade kunnat öka studiens reliabilitet, dock valde vi bort dokumentanalys 

på grund av studiens begränsade omfattning för att enbart fokusera på ett större antal 

intervjuer. Ett annat sätt som kan tänkas öka reliabiliteten i studien är dock att utföra fler 

intervjuer. Med dokumentanalys hade vi troligtvis fått en tydligare bild och större förståelse 

för några av de dokument och därmed ramar enhetschefer har att utgå ifrån men detta hade 

gett en aspekt, jämfört med intervjuer som möjliggör flera aspekter av processen.  

 

Eftersom resultatet visade på en komplexitet i enhetschefers arbete snarare än entydiga svar 

anser vi att det hade gett samma resultat om en liknande studie med samma tillvägagångssätt 

hade genomförts i andra kommuner, därmed anser vi att studien har en relativt hög reliabilitet 

(jmf Kvale & Brinkmann 2014). Detta resonemang stödjer vi mot att även tidigare forskning 

har liknande slutsats om otydlig tillämpning av mål (Ekholm 2012). Under intervjuprocessen 

uppmärksammade vi att intervjupersonerna hade svårt att resonera och ge tydliga svar till våra 

intervjufrågor, varpå vi valde att revidera frågorna efter två genomförda intervjuer för att 

kunna svara på studiens frågeställningar och syfte. Att förändra intervjufrågorna under 

studiens gång kan minska reliabiliteten eftersom intervjumaterialet kan ge olika svar men 

fördelen är att det kan ge ökad validitet så att studien undersöker det som den är tänkt att 

undersöka (jmf Grönmo 2004 s. 221). 

 

7.3 Förslag på vidare forskning 

Under studiens gång väcktes tankar kring personalens inställning till att arbeta med politiska 

mål och riktlinjer. Ett förslag på vidare forskning är därmed att utgå från omsorgspersonalens 

perspektiv när det gäller omsättning och förankring av mål och riktlinjer inom kommunal 

äldreomsorg för att få förståelse för hur de upplever denna process. Det hade även varit 

intressant att göra en studie som jämför alla nivåer av yrkesverksammas upplevelser, även 

högre chefer och politiker. Gällande teoretisk referensram hade det varit intressant att 

genomföra en liknande studie med hjälp av nyinstitutionell teori eftersom det hade kunnat 

bidra med ett annorlunda, mer organisatoriskt perspektiv. 
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Bilaga 1: Informationsbrev 

             

 

 

 

Förfrågan om deltagande i studie 
 

Vill du delta i en studie vars syfte är att förstå hur enhetschefer inom äldreomsorg arbetar för 

att omsätta politiska riktlinjer och mål till praktisk omsorg? 

 

Studien genomförs med kvalitativa intervjuer och är en del av utbildningens examensarbete 

(kandidatuppsats) till socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö. Intervjun beräknas 

ta cirka 40-50 minuter, där det är viktigt att intervjun kan ske i en ostörd miljö på en plats du 

väljer själv.  

 

Det material som samlas in vid intervjutillfället kommer att förvaras säkert och inlåst så ingen 

obehörig kan få del av det (transkriberat material från eventuell ljudfil och anteckningar). Det 

material som samlas in kommer avpersonifieras så att ingen medverkande kan identifieras.  

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

närmare motivering.  

 

Vi som genomför studien är Kristina Björnlund och Britt Sahlberg, studenter på termin 6 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Har du några frågor är du välkommen att 

höra av dig till någon av oss eller ansvarig handledare. 

 

 

 

 

Britt Sahlberg Kristina Björnlund   

Mail: bsaeu09@lnu.se Mail: kq222ac@student.lnu.se 

Mobil: XXX-XXXXXXX Mobil: XXX-XXXXXXX 

 

Handledare: Anette Lundin 

Mail:  

Telenr: XXXX-XXXXXX 

 

  

mailto:bsaeu09@lnu.se
mailto:kq222ac@student.lnu.se
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Bilaga 2: Samtyckesformulär med ljudinspelning 

 

 

 

Samtyckesformulär för intervju 

I samband med denna intervju har jag tagit del av muntlig och skriftlig information om att den 

information jag lämnar i samband med intervjun kommer att nedtecknas och spelas in med 

hjälp av mobiltelefon. Ljudinspelningen kommer direkt efter intervjun att föras över till ett 

USB-minne och förvaras säkert. Anteckningar och samtyckesformulär kommer att förvaras 

separat från varandra på ett säkert sätt, så att inga obehöriga kan ta del av informationen.  

Jag har även informerats om att materialet som samlas in kommer att avidentifieras innan det 

används i studiens resultat. Resultatet från studien kommer att presenteras i form av en 

skriftlig uppsats som examineras muntligt inför andra studenter och examinator. 

Examensarbetet kommer att publiceras i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA) som är en 

portal för uppsatser och forskningspublikationer. 

 

Jag har blivit informerad om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan utan att ange någon orsak. 

 

Jag samtycker härmed att delta i denna intervjustudie var syfte är att förstå hur enhetschefer 

inom äldreomsorg arbetar för att omsätta politiska riktlinjer och mål till praktisk omsorg. 

 

 

 _____________________________________  

 Ort och datum 

 

 _____________________________________  

 Underskrift 

 

 _____________________________________  

 Namnförtydligande 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Intervjufrågor  

- Hur länge har du arbetat som chef? (ålder, kön) 

- Vad har du för utbildningsbakgrund? 

- Vad har du jobbat med tidigare? 

- Vilken är din största utmaning i ditt yrke? (Ny) 

 

- Hur kommer det sig att du ville bli chef?  

- Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter som chef? 

- Vad har du fått för introduktion? Arbetsbeskrivning? 

 

- Vilka direktiv har du att förhålla dig till i ditt arbete? (vad är ditt uppdrag politiskt i 

förhållande till mål/riktlinjer)  

- Hur får du information om nya riktlinjer/värdegrund/mål i ditt arbete? (Vem vänder du 

dig till när du har frågor om riktlinjer i ditt arbete?) 

Hur ser du på din roll som chef när det gäller att omsätta mål och riktlinjer? (Ny) 

- Tycker du att det har skett några större övergripande förändringar inom äldreomsorgen 

som påverkat ditt arbete? Hur i så fall? (nationellt? kommunalt?) 

 

 

- Hur ser du på ditt ledarskap?  

- Hur träffar du hemtjänstgruppen i ditt arbete? (Genom arbetsplatsträffar? Hur ofta? 

Finns det samordnare/representant från hemtjänstgruppen?)  

- Vart har du ditt kontor/arbetsplats? (nära personalen?) 

 

- Hur upplever du att jobba utifrån att förankra mål-och riktlinjer i verksamheten?  

- Har du upplevt någon konflikt mellan politiska mål och arbetet i verksamheten? 

(omsorgstagarna) 

- Har du upplevt någon konflikt i att införa politiska mål i samarbetet med din personal? 

(Upplevs något etiskt dilemma i arbetet) 

- Hur upplever du kunskapen om värdegrund, politiska mål och riktlinjer hos dina 

anställda? 

- Vad tycker du är viktigast för att dina anställda ska kunna ge en god vård och omsorg i 

enlighet med politiska mål och riktlinjer? 

- Hur arbetar du för att få personalen att arbeta åt det håll du vill? 

Hur gör du för att säkerställa att omsorgen bedrivs i enlighet med politiska 

mål/värdegrund? (om ni har värdighetsgarantier, hur hanterar du om en brukare är 

missnöjd och anser att garantin inte uppfylls?) (Ny) 

 

- Om du hade möjlighet att förändra något i dina arbetsuppgifter i förhållande till 

implementering av politiska mål, vad skulle det då vara? 

- Något ytterligare du vill tillägga? 


