
 

Att leda i kommunal äldreomsorg  

Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet  
och skilda lojaliteter - exemplet Halland  



Att leda i kommunal äldreomsorg 



 

Rapportserie i socialt arbete. Nr 7, 2006  
 
 
Att leda i kommunal äldreomsorg 
Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet  
och skilda lojaliteter - exemplet Halland  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrid Karlsson 
 
Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete  
Växjö universitet 



Att leda i kommunal äldreomsorg 

Rapporten kan beställas från 
IVOSA, Växjö universitet, 351 95 Växjö 
E-post: rapport.ivosa@vxu.se 
Tel. 0470-70 80 00 
www.vxu.se/ivosa/ 
 
© IVOSA och författarna 
Ansvarig utgivare: Kerstin Gynnerstedt 
Redaktör: Verner Denvall 
Omslag: Eddie Andersson 
Tryckt hos Intellecta DocuSys, Mölndal 
ISSN 1652-8573  



Innehåll 

1 

Innehåll 
Innehåll .....................................................................................................................1 
Figur- och tabellförteckning ..................................................................................3 
Förord.......................................................................................................................5 
Abstract ....................................................................................................................6 
Sammanfattning ......................................................................................................7 
1. Inledning ............................................................................................................11 

Styrning ..................................................................................................................................... 12 
Chef och ledare ........................................................................................................................ 14 
Förutsättningar att leda ........................................................................................................... 17 

2. Syfte och frågeställningar.................................................................................21 
Geografisk avgränsning och organisering av äldreomsorgen ............................................ 22 

3. En tillbakablick..................................................................................................25 
4. Metodologisk utgångspunkt ............................................................................29 

Min bakgrund........................................................................................................................... 29 
Kunskapssyn ............................................................................................................................ 29 
Trovärdighet och tillförlitlighet.............................................................................................. 30 
Etiska aspekter ......................................................................................................................... 31 

5. Disposition.........................................................................................................33 
6. Organisationsbestämda förutsättningar i ledarskapet..................................35 

Intervjustudien ......................................................................................................................... 35 
7. Från likformighet till variation - teoretiska utgångspunkter .......................39 

Institutionell analys.................................................................................................................. 40 
Organisationskultur ................................................................................................................. 44 
Formella och informella regler............................................................................................... 48 

8. Förutsättningar i organisationen - exemplet äldreomsorg ..........................51 
Socialtjänstlagen – en normativ och regulativ faktor .......................................................... 52 
Politiska beslut och riktlinjer – traditionella styrmedel....................................................... 55 
Budget – en medierande och begränsande mekanism........................................................ 59 
Formella regler för det operativa arbetet.............................................................................. 63 
Nya organisationsformer - svårigheter för enhetligt tänkande .......................................... 65 
Administrativa förutsättningar för uppdraget...................................................................... 69 
Att genomföra beslut - det kognitiva införlivandet............................................................. 72 
Konstruktionen av en organisationskultur ........................................................................... 76 

9. Intervjustudien som utgångspunkt för vinjettstudien .................................83 
10. Arbetsledarens förutsättningar att agera i organisationen ........................85 

Vinjettstudien ........................................................................................................................... 85 
Arbetsledarna i vinjettstudien ................................................................................................ 90 

11. Beslutsfattande i organisationen - teoretiska utgångspunkter ..................93 
Vad initierar och var initieras beslut? .................................................................................... 93 
Handlingsutrymme och handlingsfrihet ............................................................................... 94 
Tjänstemäns lojalitet................................................................................................................ 98 

12. Att hantera konkreta situationer - tre vinjetter.........................................103 
13. Vinjett 1 - Verksamhetsinriktningen ska ändras ......................................107 

Hur argumenterade arbetsledarna?...................................................................................... 108 
Hur hanterade arbetsledarna situationen? .......................................................................... 109 



Att leda i kommunal äldreomsorg 

2 

Handlingsfrihet går före handlingsutrymme ...................................................................... 112 
Vem framträder i vinjett 1? .................................................................................................. 114 

14. Vinjett 2 - Verksamhetsinnehållet ifrågasätts ...........................................115 
Hur argumenterade arbetsledarna?...................................................................................... 116 
Hur hanterade arbetsledarna situationen? .......................................................................... 117 
Bottom up............................................................................................................................... 121 
Vem framträder i vinjett 2? .................................................................................................. 122 

15. Vinjett 3 - Verksamhetens omfattning ska minska..................................125 
Hur argumenterade arbetsledarna?...................................................................................... 126 
Hur hanterade arbetsledarna situationen? .......................................................................... 127 
Lojalitet och sorti................................................................................................................... 129 
Vem framträder i vinjett 3? .................................................................................................. 133 

16. Lojalitetsorientering och kollegors agerande ............................................135 
17. Diskussion .....................................................................................................139 

Arbetet ges administrativa förtecken .................................................................................. 139 
Att värna handlingsfriheten.................................................................................................. 143 
Lojalitetskonflikternas upplösning ...................................................................................... 146 

18. Några resultat och nya frågor......................................................................149 
Referenser ............................................................................................................151 
Bilagor...................................................................................................................157 

Bilaga 1.................................................................................................................................... 157 
Bilaga 2.................................................................................................................................... 159 
Bilaga 3.................................................................................................................................... 160 
Bilaga 4.................................................................................................................................... 173 

Författarpresentation..........................................................................................174 
Rapporter i serien................................................................................................175 
 
 



Figur- och tabellförteckning 

3 

Figur- och tabellförteckning 
Figur 1. Scheins tre kulturella nivåer. ...................................................................................... 45 
Figur 2. Exempel på påverkansfaktorer i ledarskapet........................................................... 51 
 
Tabell 1. Arbetsledarnas utbildningsbakgrund. ....................................................................... 91 
Tabell 2. Argument/påståenden som flest använder i vinjett 1.......................................... 108 
Tabell 3. Argument/påståenden som flest protesterar mot i vinjett 1............................... 109 
Tabell 4. Argument/ påståenden som flest använder i vinjett 2......................................... 116 
Tabell 5. Argument/ påståenden som flest protesterar mot i vinjett 2.............................. 117 
Tabell 6. Arbetsledarnas olika lojaliteter i vinjett 2............................................................... 120 
Tabell 7. Utbildning vs. olika lojaliteter i vinjett 2 ................................................................ 121 
Tabell 8. Argument/ påståenden som flest använder i vinjett 3......................................... 126 
Tabell 9. Argument/ påståenden som flest protesterar mot i vinjett 3.............................. 127 
Tabell 10.  Argument/ påståenden som visar variation i vinjett 3 ....................................... 127 
Tabell 11.  Lojalitetens variation i vinjett 3.............................................................................. 131 
Tabell 12.  Lojalitet vs. sorti. i vinjett 3 .................................................................................... 132 
Tabell 13.  Det är sannolikt att kollegor gör likadant. ............................................................ 138 
 



Att leda i kommunal äldreomsorg 

4 



Förord 

5 

Förord 
Så ska avhandlingen då gå till tryck och därefter förhoppningsvis vara till någon 
slags ”nytta” för den som är intresserad av ledarskapsfrågor. Vägen blev av olika 
orsaker längre än jag tänkte mig, men nu är jag framme och många är de som på 
ett eller annat sätt bidragit. Det startade med ett långsiktigt ledarskapsprojekt på 
dåvarande Kommunförbundet Halland, där jag tillsammans med docent Per 
Albinsson, som har varit min biträdande handledare, formulerade projektet. Jag 
tog i tidigt skede kontakt med den nyutnämnde professorn Jan Petersson, som 
jag kände sen tidigare utbildningar på socialhögskolan i Lund, för att diskutera 
mitt ledarskapsprojekt. Efter hand enades vi om att min växande kunskap inom 
området ledarskap i äldreomsorgen kunde vidareutvecklas inom ramen för Växjös 
nystartade forskarutbildning. Båda Per och Jan har med stort engagemang, 
kritiska frågor och kreativa diskussioner följt mig i forskningsarbetets upp- och 
nedgångar fram till examen, tack för stödet! Till min referensgrupp, kunniga och 
erfarna chefer inom äldreomsorgen, som hjälpte mig att konstruera enkäten och 
till Ulla Jergeby på socialstyrelsen, som tog sig tid att granska den och hade 
värdefulla synpunkter, riktar jag ett stort tack. Ann-Charlotte Berggren och 
Susanne Bergh mina vänner och kollegor som hela tiden ”peppat” mig och 
dessutom läste manus och hade massor av användbara kommentarer. Kollegorna 
Maria Wolmesjö och Martin Selander som trots ett arbetsintensivt skede på 
vårterminen också avsatte tid för att läsa manus och ge mig synpunkter. Ett 
särskilt tack till dig Maria Tullberg som ägnade många timmar åt att kritiskt 
granska mitt manus inför slutseminariet. Dina kloka synpunkter har föranlett 
många förändringar eller ska jag kanske säga förbättringar. Slutligen vill jag lyfta 
fram betydelsen av den grupp som denna avhandling handlar om, det vill säga 
arbetsledarna inom äldreomsorgen. Er vill jag särskilt tacka för att ni alltid varit 
beredda att delta i de projekt, studier och andra aktiviteter som gjort min väg 
mödan värd.  
 

Ingrid Karlsson 
Halmstad i september 2006 
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Abstract 

Title: Middle management in municipal elderly care. On constraints to act, 
freedom of action and diverse loyalties - the example of Halland  

The middle management position in the care of the elderly is the focus of this 
licentiate dissertation. The aim was to develop knowledge about the constraints 
within which the middle manager is able to act and which freedom of action 
he/she has. The empirical data consisted of 17 interviews and a vignette study 
completed by 47 middle managers in social care in the county of Halland. The 
managers' perceptions of what exerts a control on their work and of the type of 
control that is exercised was investigated into in the interviews. In the vignette 
study, using three specific cases, the focus was on the research issue, i.e. how they 
thought they could act, mainly in terms of their apprehensions of constraints (the 
formal framework) within which to act and the freedom of action. Further, 
aspects of loyalty were analysed. It comes down to a view of what can be done 
and how it can be carried out.  

The middle managers' freedom was violated by control mechanisms that had a 
disciplinary cognitive orientation as well as mechanisms that constituted a 
normative control, such as budget issues and legislation. They described, mainly 
in the interviews, their experiences of being in a vulnerable position and of being 
trapped between interested parties. On the other hand the vignette study revealed 
an emphasis on being a manager and conveyed an administrative approach. By 
adopting this approach the middle managers relinquish to some extent their 
moral responsibility. A moral indignation is apparent, however, when the 
consequences for the workplace and the staff become serious as it does in one of 
the vignettes. Then the indignation in many cases passed on into a deliberation 
about quitting. The administrative concentration of middle management can, in 
its extension, lead to the need for an old group to re-enter into the field of the 
elderly care, namely, the assistant manager. In other words, a new intermediate 
level emerges that takes care of this dilemma of being trapped between the 
interested parties from a bottom up perspective. It is possible here to make a 
comparison with what in modern terms is called shared leadership.  
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Sammanfattning 
Äldreomsorgens arbetsledare och positionen de befinner sig i, där intressenter 
från till exempel förvaltning, politik, medarbetare och brukare ställer krav på 
verksamheten, står i fokus i denna licentiatavhandling.  

Avhandlingens syfte är att utveckla kunskap om och förståelse för 
arbetsledares handlingsutrymme och handlingsfrihet inom äldreomsorgen. 
Empirin hämtas från två studier. Den första studien utgörs av 17 intervjuer med 
första linjens chefer inom äldreomsorgen i Halland. Jag undersöker här hur 
arbetsledarna uppfattar och tänker om hur formella ramar påverkar arbetet och 
om sitt mandat att agera som arbetsledare etc.  Det handlar till exempel om i 
vilken utsträckning första linjens chefer uppfattar att de påverkas att fatta beslut, 
att handla på ett visst sätt och i en viss riktning och vilket utrymme för 
självständighet som finns i den förvaltning de arbetar i.  

I den andra studien har en enkät som utarbetats utifrån vinjettmetoden 
använts. Enkäten har besvarats av 47 arbetsledare i Halland. Vinjetterna innebär 
att informanterna ställs inför beskrivningar av konkreta situationer som är 
relevanta för deras uppdrag som arbetsledare. Här görs ett försök att gå från 
arbetsledarens tankar om sina möjligheter att agera till det mer handlingsinriktade. 
Med hjälp av konstruerade situationer undersöks hur de beskriver sitt agerande, 
hur handlingsutrymmet och handlingsfriheten formas och hur arbetsledarna 
lojalitet påverkas av bland annat situationens karaktär. Den första vinjetten består 
av en organisationsförändring där verkställigheten är delegerad till arbetsledaren. 
Den andra vinjetten beskriver en situation där omsorgskvaliteten kritiseras och 
slutligen den sista vinjetten, en situation där arbetsledaren ska verkställa ett 
kraftigt besparingskrav.  

För att fånga den komplexitet som ledarskapet kännetecknas av har jag valt att 
ha ett brett angreppssätt. Jag går från teorier som fokuserar likhetsskapande 
mekanismer på skilda nivåer som nyinstitutionalism och organisationskulturteori, 
till teori som öppnar upp för möjlighet till variation. Här använder jag 
teoretisering runt formella och informella regler som öppnar upp för olikheter 
och handlingsutrymme i organisationen. I den andra studien tas även 
utgångspunkter i teoretiska perspektiv på beslut utifrån begreppen top down och 
bottom up, på handlingsutrymme och handlingsfrihet samt på frågan om lojalitet, 
främst utifrån Albert O Hirschmans teori om individers reaktionsmönster på 
oacceptabla eller ohållbara situationer som uppkommer. 

I min avhandling gör jag en distinktion mellan handlingsutrymme och 
handlingsfrihet. Handlingsutrymme identifierar jag som den formella ramen och 
handlingsfriheten är det som medger eller skapar möjligheter att agera inom 
ramarna. I verkställandets har arbetsledare stor handlingsfrihet, men till exempel 
organisationskulturen, värderingar och etiska grundföreställningar inom yrket 
sätter gränser för vad som är acceptabla beteenden och godtagbara sätt att agera 
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på. Handlingsfrihet i betydelsen att utforma det ”inre” ledarskapet, det som bland 
annat sker mellan ledaren och medarbetarna på den enskilda enheten medger 
enligt mina informanter stor frihet att agera utifrån ”egna uppfattningar”.  

Resultaten pekar på att arbetsledarna uppfattar sig ha stor frihet i det konkreta 
”nära” arbetet, men att arbetet begränsas av faktorer som de har litet eller inget 
inflytande över. Det handlar till stor del om regulativa styrningsmekanismer 
(tvingande/kontrollerande regler), till exempel lagstiftning och politiska beslut 
som ska verkställas. Arbetsledarna i intervjustudien kände sig mest styrda av 
Socialtjänstlagen, de arbetsrättsliga lagarna och politiska beslut. Den regulativa 
styrning har en stark disciplinerande makt, menar arbetsledarna, inte minst när 
det gäller kontroll av ekonomin. Den ger arbetet på så sätt en inriktning mot 
administrativa göromål som upptar en stor del av arbetstiden och där också 
personalfrågor är en viktig del. 

I resultaten finns många exempel på att regler skapas i en process där kollegor 
på olika sätt och i olika sammanhang har avgörande betydelse. En del av dessa 
regler är så kallade metaregler. Normativ styrning verkar via värderingar och har i 
mitt material främst ett kollegialt ursprung och här synes även gemensam 
utbildningsbakgrund ha betydelse. Institutionaliseringen av regler och rutiner 
inom arbetsledargruppen har troligen också komponenter som har sin grund i en 
professionell maktutövning. Det finns anledning att anta att ”starka” 
professionsgrupper har en sådan normativ kontrollfunktion inom organisationen. 
I min undersökning är dessa yrkesgrupper bestående av arbetsledare med social 
omsorgsutbildning eller med sjuksköterskeutbildning.  

Att organisatoriska regelsystem i första hand erbjuder en ram för agerande och 
att det inom denna ram finns möjlighet för individen till mindre styrda 
handlingar, visas tydligt i mina studier. Resultaten pekar också på att ett 
administrativt förhållningssätt breder ut sig i verksamheten vilket har en 
standardiserande effekt på vad de gör, men också på hur de agerar. Den 
administrativa orienteringen fungerar via en styrning av både regulativ och 
normativ art.  

I materialet framstår lojaliteten gentemot förvaltningen som stark. Till viss del 
skiftar den dock med graden av komplexitet i de situationerna som beskrivs i 
vinjetterna och med utbildningsbakgrund. I min studie är det framför allt gruppen 
unga och gruppen med social omsorgsutbildning som i hög grad var lojala 
gentemot förvaltningen. I denna grupp var det också vanligt att hantera 
situationerna på ett administrativt sätt. Den tredje vinjetten skiljer sig från de 
övriga två. I den aktualiserades etiska dilemman och lojaliteten utmanades vilket 
gav utslag i att det var relativt vanligt att arbetsledarna funderade på att göra sorti.  

I den första delstudien framkommer en bild som visar enhetliga tendenser 
avseende arbetsledarnas uppfattningar om möjligheter att agera. I den andra delen 
som tar sin utgångspunkt i mer konkreta situationer, i form av vinjetter, blir 
bilden mer varierad. Ju mer komplext det specifika fallet ter sig ju mer tenderar 
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variationen att öka. Men vidare och kanske intressantare är att det sammantaget 
framträder en bild av arbetsledare inom äldreomsorgen som en grupp som har ett 
administrativt förhållningssätt till sitt uppdrag vilket troligen underlättar 
hanteringen av situationer som innebär etiska dilemman. Resultaten visar också 
att det finns tecken på att arbetsledarnas funktion i arbetsorganisationen i sin 
helhet är under omvandling. Man lämnar i allt högre grad frågor som är 
verksamhetsanknutna i reell mening till dem som arbetar verksamhetsnära. 
Arbetsledarnas administrativa uppgifter i termer av chefskap breder ut sig. Det 
rör sig om budgetansvar och personalansvar. Detta styrks i min vinjettstudie. I 
den vinjett där störst variation framträder, det vill säga i vinjett nummer tre, är 
personalfrågan och medarbetarna i hög grad i centrum. I de två tidigare som 
handlar om verksamheten uppvisar man till min förvåning som områdeskunnig 
överraskande samstämmighet i hur man tänker sig hantera situationen – en likhet 
som också uppvisar en stark lojalitetsbindning. Arbetsledarna tycks vara på väg 
att knytas uppåt i organisationen.  

Utsattheten eller klämsitsen som första linjens chefer sägs befinna sig i 
framkommer framför allt i intervjustudien. I vinjettstudien handlar det däremot 
mer om en framtoning som chef, om ett administrativt förhållningssätt och om 
lojalitet gentemot förvaltningen. I sin förlängning leder detta till i en orientering 
bort från det verksamhetsnära mot det personalpolitiska området. Genom detta 
avhänder sig arbetsledarna till viss del ett moraliskt ansvar vilket också kan ses 
som en strategi för att kunna fortsätta att verka som ledare. En moralisk 
indignation blir tydlig när konsekvenser för de anställda tar en allvarlig form, så 
som den gör i den sista vinjetten. Då övergår indignationen i många fall i ett 
övervägande om sorti. Slutligen kan detta leda till att behovet av att en nygammal 
grupp gör entré inom äldreomsorgen, det vill säga biträdande föreståndare, alltså 
en ny mellannivå som får ta hand om klämsitsen mellan intressenterna. Här kan 
också en parallell dras till det som idag kallas ett delat ledarskap. 
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1. Inledning 
Äldreomsorgens arbetsledare och den mellanpositionen de befinner sig i står i 
fokus i denna avhandling. Arbetsledarnas position kännetecknas bland annat av 
att krav och förväntningar från ett flertal intressenter till exempel från 
förvaltning, politik, medarbetare och brukare ska sammanjämkas.  I antologin 
”Villkor i arbete med människor” skriver Hagström i förordet att human 
servicearbete kännetecknas av:  

”en ständigt närvarande värdegrundad moralisk dimension, en relativt generell 
ramlagstyrning, svårigheter att genomföra tillförlitliga resultat- och kvalitetsmätningar 
samt inte sällan en asymmetrisk maktrelation mellan klient- och 
organisationsföreträdare.” 1 

En arbetsledande position, eller positionen som första linjens chef, kan studeras 
från många utgångspunkter. I denna avhandling ska jag fokusera på två. Den 
första utgångspunkten är att arbetsledarna befinner sig i den mellanposition som 
nämnts, med de specifika kännetecknen som organisationer/verksamhet inom 
human serviceområdet har.2 Bland annat innebär arbetet i sådana organisationer 
enligt Hasenfeld att det så kallade moraliska arbetet inte kan frånkopplas Jaget 
vilket leder till att de som arbetar i sådana organisationer har en annan utsatthet 
än de som arbetar med ting.3 I sådana arbeten aktualiseras kanske särskilt också 
frågan om arbetsledarnas lojaliteter.  

Ur ett organisationsperspektiv har särskilt den styrning arbetsledarna utsätts 
för fångat mitt intresse. I vilken utsträckning påverkas första linjens chefer att 
fatta beslut och att handla på ett visst sätt och i en viss riktning i den förvaltning 
de arbetar i? Vilket utrymme för oberoende finns? Här handlar det alltså till stor 
del om hur ledarskapet konstrueras av den organisationen de befinner sig i. Jag 
benämner detta organisationsbestämda förutsättningar i ledarskapet.  

Den andra utgångspunkten är arbetsledarens förutsättningar att agera i 
organisationen. Denna utgångspunkt byter fokus och betraktar hur arbetsledare i 
sin position tillsammans med till exempel kollegor och medarbetare medverkar 
till att konstruera ledarskapet i organisationen. Vad karaktäriserar denna position? 
Här framstå det som intressant att undersöka hur arbetsledare förhåller sig till 
möjligheten att agera, särskilt i situationer som utmanar lojaliteter. För att särskilja 
arbetsledarnas möjlighet att agera utifrån givna ramar från den frihet de har att 
genomföra beslut inom dessa ramar gör jag i min avhandling en distinktion 
mellan begreppen handlingsutrymme och handlingsfrihet. Arbetsledarens 
handlingsutrymme menar jag anges i delegationsordningar eller definieras och 
konkretiseras på annat sätt till exempel genom andra politiska beslut och formella 

                                                           
1 Hagström 2003 s. III 
2 Se vidare Hasenfeld 1992 
3 Ibid 
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regler. Handlingsfrihet däremot avser arbetsledarens möjlighet att besluta och 
agera (i verkställandet av beslut) inom de angivna ramarna.4 Som en sekundär 
process kan naturligtvis den senare delen, handlingsfriheten, återverka på de 
formella ramarna, det vill säga att definiera handlingsutrymmet. Vi vet att 
praxisförändring kan föregå och kodifieras när handlingsutrymmen förändras 
eller konstrueras. 

I huvudsak hämtas empirin från två delstudier. Den första är en intervjustudie5 
som genomfördes 2001, där arbetsledarnas uppfattningar om sin beslutsposition 
undersöks. Den andra studien är en vinjettstudie6, genomförd under 2003, där 
arbetsledarna utifrån konkreta situationer beskriver hur de tänker sig hantera 
genomförande av beslut med särskilt fokus på handlingsutrymme och 
handlingsfrihet. Avhandlingen behandlar alltså både arbetsuppgifter, hur dessa 
utförs, förutsättningar i organisationen7 och arbetsledarens position. Innan jag 
preciserar mitt syfte och mina frågeställningar ska jag utveckla ovanstående 
utgångspunkter något, det vill säga temat styrning och temat position. 

Styrning  

Konkret styrning av verksamheter sker både direkt i betydelsen att beslut skall 
genomföras, riktlinjer som skall följas eller att man i situationer upplever yttre 
krav att göra på ett speciellt sätt och indirekt bland annat i form av 
målbeskrivningar för verksamheten eller underförstådda krav och förväntningar. 
Exempel från äldreomsorgen på det förstnämnda är förändringar av riktlinjer för 
omsorgen som skall följas eller medarbetarnas uttalade önskemål om till exempel 
schemaförändringar som måste genomföras.  

Under en lång rad av år har det varit populärt med målstyrning inom de 
kommunala verksamheterna i landet.8 För att målstyrning skall bli framgångsrik 
krävs enligt Rombach att: klara mål måste formuleras, de anställda medverkar och 
har inflytande i målformuleringsprocessen, resultaten återförs, måluppfyllelse 
belönas och slutligen att målstyrningen har ledningens stöd. Att kunna formulera 
mål, menar Buch m fl. är kanske den viktigaste ledningsdimensionen och skriver: 

”Ledaren måste kunna kommunicera sina förväntningar till dem han leder på ett 
förnuftigt och övertygande sätt. Idealet är om ledaren kan verka utvecklande, stöttande 
och motiverande, vilket också påverkar måluppnåelsen.” 9 

                                                           
4 Se vidare kapitel 11 om Handlingsutrymme och handlingsfrihet. 
5 Härefter refererad till som intervjustudien eller delstudie 1. Studien ingår i ett långsiktigt 
ledarskapsprojekt benämnt Hallandsstudien och består av ett flertal studier. Några av dessa 
redovisas i Albinsson 2002 ”Arbetsledaren i den kommunala äldreomsorgen”.  
6 Härefter refererad till som vinjettstudien eller delstudie 2. 
7 Förvaltningen används synonymt med organisationen när mer konkreta frågor avses.   
8 Målstyrningstekniken se Rombach 1991 s. 96 
9 Buch, Johnsen & Vanebo 1992 s. 41 



1. Inledning 

13 

Det finns ett flertal svårigheter att styra utifrån mål i den offentliga sektorn. 
Rombach menar till exempel att målen är oklara och ibland oförenliga, det är 
svårt att mäta resultaten och belöningssystemen är stela.10 Eftersom målen i 
offentlig sektor är av politisk karaktär är det ofrånkomligt att de till viss del är 
övergripande, men Richard menar att målen på operativ nivå, åtminstone de 
ekonomiska, är tydliga. I studien av första linjens chefer i äldreomsorgen fann 
Richard att konflikter mellan olika mål förekom till exempel att ge tillräcklig hjälp 
så att vårdtagaren kunde bo kvar hemma och att samtidigt hålla sig inom 
budget.11 Att situationer uppstår där flera regler ska följas samtidigt beskriver 
också Leppänen m fl. Författarna menar att verksamheterna styrs av allmänna 
målformuleringar, men att vissa delar detaljstyrs och att dessa två sätt att styra 
ibland kommer i konflikt med varandra. Den fortlöpande överlämning av 
problem som sker från politisk nivå till human serviceorganisationer medför att 
det blir chefer på lokal nivå som får prioritera mellan olika arbetsuppgifter.12   

Hur man som arbetsledare påverkas av styrning handlar förutom om att 
tillhöra en organisation också om hur arbetsledaren är som person och hur 
styrningen uppfattas. Detta kan gälla både vad styrningen avser och i vilken 
situation man befinner sig. Betydelse har också arbetsledarens relationer till 
överordnade och underställda. Många arbetsledare har större geografisk närhet till 
sina underställda än till sina överordnade och ofta också till kollegor.  Hur 
styrning uppfattas kan även påverkas av grad av professionalisering.  Hög grad av 
professionalisering inom ett yrke ger oftast en stor frihet att handla och styrning 
kan då uppfattas som begränsande. Här väcks också frågan om hur 
utbildningsbakgrund relaterar till hur styrning uppfattas det vill säga hur 
arbetsledarna relaterar till förvaltningen och till olika lojaliteter. Det kan förmodas 
att en gemensam utbildningsbakgrund skapar någon slags igenkännande inom 
verksamheten och lägger grund för gemensamma normer och värderingar. Detta 
kan troligen i sin tur spåras i hur arbetsledare förhåller sig till sitt uppdrag och hur 
de konkret agerar.  

Kollegor, medarbetare och grupper som utgör viktiga och kanske nära 
relationer har troligen en avgörande betydelse för hur ledaren hanterar sitt 
uppdrag. Detta kan komma till uttryck i parallella beslut, prat och 
handlingsprocesser vilket enligt Brunsson är ett sätt för organisationer att hantera 
inkonsekventa krav.13  

Utöver att styrningen har de konkreta dimensioner jag här har beskrivit sker 
styrning också på andra, mer övergripande sätt. Det handlar om de tankesätt som 
blir de legitima och kanske de enda tillåtna i en verksamhet. Egentligen är det 
denna dimension som intresserar mig mest. Hur tänker och handlar arbetsledarna 
                                                           
10 Rombach 1991 
11 Richard 1997 
12 Leppänen m fl. 2006 
13 Brunsson 1990 
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till följd av att de verkar i ett organisatoriskt sammanhang? Här finns skilda 
teoriansatser över graden av bundenhet respektive frihet som den första linjens 
chef möter i en modern organisation. Dessa teorier återkommer jag till i mitt 
teorikapitel. Min utgångspunkt för tolkning och analys längre fram är att de olika 
teoretiska utgångspunkterna inte behöver utesluta varandra utan snarare kan 
komplettera varandra. 

Chef och ledare 

I organisationer fattas ständigt beslut som chefen/ledaren ska verkställa i den 
konkreta verksamheten. Enligt Jacobsen och Thorsvik handlar beslut om att ta 
ställning till information, vilket omfattar insamling, systematisering, analysering 
och tolkning och i flertalet fall att kommunicera informationen om beslutet till 
andra.14 Beslut som ska verkställas kan antingen initieras av problem som 
aktualiseras i verksamheten av medarbetarna och/eller arbetsledaren eller vara en 
del av en överordnad politisk eller administrativ strategi för verksamheten eller 
organisationen i sin helhet. Beslut som berör komplexa problem som inte har 
några bra färdiga lösningar och som involverar politiska nivåer tenderar enligt 
Yukl att dra ut på tiden eftersom det kan finnas intressekonflikter. I sådana beslut 
har enligt Yukl, chefens/ledarens inställning till beslutet särskilt stor betydelse i 
genomförandet i verksamheten.15   

Kännetecknet för en första linjens chef är att de inte har någon ytterligare chef 
mellan sig och den praktiska verksamheten det vill säga de står i direktkontakt 
med medarbetarna. De har vidare en mellanställning som innebär en balansgång 
och de fungerar som en buffert mellan överordnade och underordnade nivåer. 
Första linjens chefer inom äldreomsorgen är också så kallade operativa chefer i 
betydelsen att de befinner sig längst ut i verkställarledet och ska driva en 
verksamhet där brukare, anhöriga och personal blir direkt berörda. Här verkställs 
politiska och administrativa beslut och de praktiska konsekvenserna blir direkta 
och tydliga för dem som berörs. Den moraliska dimensionen som tillskrivs 
humanservicearbete som tidigare nämnts framträder här vilket Greiff beskriver 
som ”ett korstryck mellan klient och arbetsköpare”.16 Arbetsledarnas position 
innebär således det som flera forskare och författare kallar en ”klämsits” eller ett 
”korstryck” mellan olika intressenters krav och förväntningar.17  

Den motsägelsefullhet som kan finnas inbyggd inom humanservicearbeten 
innebär också att etiska frågor aktualiseras och olika lojaliteter sätts på prov.18 

Med lojalitetskonflikter i detta arbete avser jag de dilemman/konflikter 
arbetsledaren upplever när de ska genomföra beslut som missgynnar någon grupp 
                                                           
14 Jacobsen & Thorsvik 2002 
15 Yukl 2002 
16 Greiff 2006 s. 115 
17 Shartau 1993, Richard 1997, Blomberg 2004, Wolmesjö 2005, Greiff 2006 
18 Lundqvist 1991, Gynnerstedt 1993, Silfverberg 1996 
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av intressenter. I en artikel om mellanchefer beskriver Hagström den 
lojalitetskonflikt som första linjens chefer ställs inför när de både ska fungera som 
uttolkare av övergripande mål för verksamheten och samtidigt fungera som den 
direkta ledaren av verksamheten. Ledaren har chefskapets ansvar för de delar 
som handlar om effektivitet och produktivitet och samtidigt det för ledarskapet 
utmärkande ansvaret att leda och engagera medarbetarna och skapa ett gott 
arbetsklimat.19 

Arbetsledarnas specifika situation, mellan förvaltning, brukare och 
medarbetare kan ses utifrån distinktionen att vara chef och att vara ledare. I 
ledarskapslitteraturen är en allmän vedertagen distinktion mellan dessa båda roller 
att chefskap är den formella positionen man anställts för att inneha medan 
ledarskap är något som måste förtjänas från medarbetarna. Funktionen som chef 
har således sin grund i det uppdrag och det ansvarsområde som organisationen 
fastställt. Ledarskap däremot handlar mer om att skapa relationer och att 
kommunicera, ofta ansikte mot ansikte med medarbetarna, för att nå de för 
verksamheten uppsatta målen.  

I korthet återges här ytterligare definitioner som är tillämpbara i min studie 
och som tydliggör åtskillnaden mellan chef och ledare. Den första är Östergren 
och Sahlin-Anderssons definition där chefskapet innebär att leda verksamheten 
utifrån en formell position med det ansvar och de befogenheter som medföljer 
att hantera organisationen, resultat och styrsystem som till exempel 
budgetredovisningar. Ledarskap däremot avser, enligt författarna, arbetet med att 
skapa sådana relationer och förutsättningar som tillåter chefen att leda, driva och 
utveckla verksamheten.20  Yukl menar att chefer fokuserar, eller värderar som han 
uttrycker det, stabilitet, ordning och effektivitet, medan däremot ledare värderar 
flexibilitet, förnyelse och anpassning. Skillnaden uttrycker Yukl som att: 

 ”Managers are concerned about how things get done, and they try to get people to perform 
better. Leaders are concerned with what things mean to people, and they try to get people 
to agree about the most important things to be done”.21  

Wolmesjö gör bland annat följande åtskillnad mellan chef och ledare, chefskapet 
har en stark fokusering på verksamhets- och budgetansvar och är inriktat på 
effektivitet medan ledarskap däremot är inriktat på relationen till de ledda, genom 
interaktivitet, alltså kommunikationsprocesser.22 I likhet med ovanstående 
författare och flertalet andra påpekar också Blom att ledarskap måste förstås som 
en relation där någon utövar inflytande över någon annan och tillägger att detta 
både kan vara avsiktligt och oavsiktligt.23 Skillnaderna som författarna gör mellan 

                                                           
19 Hagström 2003 
20 Östergren & Sahlin-Andersson 1998, Sahlin-Andersson  2000  
21 Yukl 2002 s. 5 
22 Wolmesjö 2005 
23 Blom 1994 
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chef och ledare handlar således om att fokus i ledarskap ligger i 
kommunikationsprocesser och i chefskap ligger det mer i att utifrån delegerat 
ansvar tillse att verksamheten drivs i enlighet med uppdraget. De flesta är dock 
överens om att någon absolut gräns inte finns mellan chef och ledare utan att de 
två funktionerna överlappar varandra och arbetsledare ofta måste uppfylla båda 
funktionerna.24  

Hur ledarskapet uppfattas och vad det innebär är inte det samma för alla 
individer och i alla situationer utan påverkas av olika omständigheter. Fiedler25 

betonar att den grundläggande ledarstilen är djupt förankrad i personligheten och 
inte kan modifieras. Hersey & Blanchard menar däremot att ledaren har en stil 
som dominerar, men att andra inlärda kompletterande stilar kan lyftas fram när 
situationen kräver det.26 Detta kan förmodligen påverka hur arbetsledarna 
uppfattar sina olika roller och hur de klarar att skifta mellan de olika rollerna som 
chef respektive ledare. Ledare förväntas utveckla och leda verksamheten genom 
sina visioner och värderingar och tillmäts ofta stor betydelse både som förebild 
för medarbetarna och för effektiviteten i verksamheten. Denna betydelsefullhet 
poängteras i många kommunala policydokument och särskilt betonas ansvar för 
drifts- och utvecklingsfrågor.  

I slutrapporten för projektet Omsorgsutveckling, Arbetsmarknadskrav och 
Kompetensutveckling inom kommunal hemtjänst skriver Henning och Åhnby att 
”Äldreomsorgens organisation förefaller så slimmad i dagsläget att det är svårt att 
få tid för det nödvändiga utvecklings- och förändringsarbetet”. Här poängterar 
Henning och Åhnby att nya strategier och kompetensutveckling blir en 
nödvändighet.27 I ledarskapslitteratur och i debatten har på senare år också frågan 
om medarbetarnas sjukfrånvaro kopplats samman med ledarens sätt att leda. Att 
ledningen har stor betydelse för en god arbetsmiljö framkommer bland annat i 
Petersson. Den generella bilden är dock att arbetsledaren är överbelastad i sin roll 
av administrativa frågor eller chefsfrågor. Här bör tilläggas att Petersson menar 
att det inte finns någon entydig bild. Han fann i sin studie två bilder av 
arbetsledarna, den ena domineras av chefsfrågor och den andra av 
ledarskapsfrågor.28 I en nyligen publicerad studie om ledarskapets betydelse för 
hälsan på arbetsplatsen framgår till exempel att medarbetarna är friskast på 
arbetsplatser där chefen betonar mål, tydlighet, distans och klara strategier 
framför bra sociala relationer.29  

Jag vill mena att min avhandling fyller en kunskapslucka i den bemärkelsen att 
den empiri jag valt att samla tydligt anknyter till konkreta situationer och 

                                                           
24 Se bland annat Kotter 1990, Yukl 2002, Hagström 2003, Wolmesjö 2005 
25 I Richard 1997 
26 Hersey & Blanchard 1988 
27 Henning & Åhnby 2000 
28 Petersson 2006:1 
29 Tollgerdt-Andersson 2005 
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beslutstillfällen i arbetsledarnas verksamhetsnära uppdrag och arbete. Medan 
tidigare studier satt primärt fokus på arbetsledarna i organisationen (roll och 
funktion) försöker jag i mitt arbete nå ett steg närmare det verksamhetsnära och 
konkreta innehållet i arbetsledarskapet. Intresset riktas mot hur rollen och 
funktionen tar form när de konfronteras med verklighetsnära situationer (som i 
min studie presenteras i form av vinjetter).  

Förutsättningar att leda 

Möjligheten att leda bestäms bland annat av de ramar inom vilka arbetsledaren 
ska verka. Det är till exempel lagar som ska följas, budget som ska hållas, beslut 
som ska verkställas, en specifik organisationskultur som påverkar, komplexa 
situationer som ska lösas och slutligen professionella faktorer som ska tas hänsyn 
till. I följande citat åskådliggörs både den kluvna rollen, etiska dilemman, de 
lojalitetskonflikter som första linjens chefer kan uppleva och förutsättningar för 
verksamheten som arbetsledarna inte kan påverka.30 

”Vi styrs väldigt hårt av ekonomin idag så jag kan tydligt tala om att vi inte följer de 
lagar och paragrafer som gäller oss. Jag får inte resurser att tillsätta de tjänster som jag 
behöver. Omvårdnaden som utförs av undersköterskor och vårdbiträdena på 
avdelningarna, det är mycket tveksamt om man kan stå för det. Jag är väldigt kluven 
just nu om jag skall vara kvar eller inte för jag känner att jag är ute i lagens råmärke 
och trampar kring och det känns inte bra. Sen har jag ju en arbetsmiljölag att ta ansvar 
för och personal som också skall ha sin beskärda del av chefens medverkan.” 

Situationen som beskrivs är också ett exempel på att äldreomsorgens utveckling 
under det senaste decenniet har gått från en generös fördelning till en mer 
restriktiv hjälptilldelning. Allt oftare utgår tilldelning utifrån tillgängliga resurser 
istället för från befintliga behov enlig rapporten ”Kompetensförsörjning inom 
vård och omsorg om äldre och funktionshindrade”.31 Omstruktureringar inom 
sjukvården som innebär att äldres behov i ökad utsträckning förväntas tillgodoses 
av kommunernas äldreomsorg ställer också nya krav på vårdens organisation, 
innehåll och kvalitet. Denna förändring innebär att en växande grupp av äldre 
inte får hemtjänst eller i betydligt mindre omfattning än de egentligen skulle 
behöva och att de som får hjälp har långtgående medicinska behov.32 Enligt 
Blomberg är tendensen att individens behov anpassas till tillgängliga insatser 
snarare än det omvända.33 Denna utveckling menar man i Socialstyrelsens rapport 
kan förklara det ifrågasättande som äldreomsorgen fått utstå de senaste åren.34  

                                                           
30 Citatet är hämtat från intervjustudien 2001 
31 Socialstyrelsen 2004, 2005 
32 Ibid 
33 Blomberg 2004 
34 Socialstyrelsen 2004, 2005 
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Utvecklingen kan också förmodas bidra till de ökade kraven och pressen på 
första linjens chefer.  

I Lipskys teori om frontlinjebyråkratin35 beskrivs hur olika yrkesgrupper till 
exempel lärare, socialarbetare och andra som har tillgång till och skall distribuera 
resurser i välfärdssystemet hanterar de konflikter som kan uppkomma mellan 
individ, grupp och system. Frontlinjebyråkrater etablerar egna regler och 
förhållningssätt och dessa är inte alltid i linje med organisationens övergripande 
syften, men på sikt menar Lipsky att dessa kan komma att ligga till grund för en 
officiell policy.36 Enligt Lipsky kännetecknas frontlinjebyråkrater av att de 
interagerar direkt med sina klienter och har ett stort handlingsutrymme och stor 
handlingsfrihet i sitt arbete. Arbetssituation för frontlinjebyråkrater karakteriseras 
av flera dilemman - otillräckliga resurser, att målen i en politisk styrd organisation 
är visionära och komplexa och kanske motsägelsefulla.37  

Enligt Lipsky skapas stora delar av politiken av frontlinjebyråkraterna i deras 
möte med klienterna.38 Detta leder tankarna till Gynnerstedts studie av hur 
arbetsledare inom äldreomsorgen hanterar politiska beslut och riktlinjer och hur 
de använder sig av omtolkning som en strategi. Hon fann till exempel att de till 
viss del omtolkar för att skaffa sig ett större utrymme för att kunna handla på ett 
etiskt riktigt sätt gentemot vårdtagare.39 I Silfverbergs studie framkom två 
utmärkande sätt som arbetsledarna hanterade problematiken på för att undvika 
att hamna i etiska konflikter. Det ena var att omdefiniera politiska beslut och det 
andra var att i dialog träffa överenskommelser i form av kompromisser så att 
arbetsledaren både kunde tillmötesgå brukaren och uppfylla det politiska 
beslutet.40 Ovanstående är exempel på hur arbetsledare skaffar sig en frihet att 
agera utöver vad de formella ramarna medger. Liknade fenomen är en bidragande 
orsak till att offentlig verksamhet kan vara svårstyrd.41  

Man kan naturligtvis argumentera för att första linjens chefer inte fullt ut är 
frontlinjebyråkrater eftersom de inte alltid står i direktkontakt med brukarna. 
Orsaken är att det numera i de flesta kommuner skett en uppdelning mellan 
yrkets två stora delar, handläggning av biståndsbeslut och arbetsledning.42 Denna 
uppdelning gäller inte fullt ut på de särskilda boendena på så vis att det inte sker 
någon biståndsbedömning avseende vad omsorgen specifikt ska innehålla vilket 
medför att arbetsledare till stor del har kvar det ansvaret. Den bedömningen 
ansvarar första linjens chefer således fortfarande för. De har också hela ansvaret 
                                                           
35 Ursprungsbegreppet är i Lipsky 1980 är Street level bureaucracy. Begreppet översätts i 
litteraturen också till gräsrotsbyråkrati eller närbyråkrati. Se vidare Johansson och Svensson 2006 
36 Lipsky 1980 
37 Ibid s. 27-28 
38 Lipsky 1980 
39 Gynnerstedt 1993 
40 Silfverberg 1996 
41 Lipsky 1980 
42 Se t ex Nordström 2000, Blomberg 2004, Wolmesjö 2005 
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för verkställigheten och ska distribuera den vård och omsorg som ett 
biståndsbeslut innefattar även om beslutet fattas av en särskild handläggare.  När 
första linjens chef ska genomföra sina beslut i den praktiska verksamheten har de 
en tämligen stor handlingsfrihet vilket kännetecknar och är en viktig förutsättning 
för frontlinjebyråkratens arbete.  

Ledarskapet är i dag också omgärdat av normativa påståenden. Att 
kunskapsutveckling inom ledarskapsområdet behövs konstateras bland annat i 
antologin ”Perspektiv på kunskapsutveckling inom socialtjänsten”. Där 
framkommer dels att ett kvalificerat och professionellt ledarskap är av största 
betydelse, dels att forskning kring ledarskap inom socialtjänsten behöver 
stimuleras för att upprätthålla god kvalitet. Enligt författarna kan välutbildade 
ledare bli nyckelpersoner för att långsiktigt bidra till en fördjupad 
kunskapsutveckling inom socialtjänsten.43 Ett kunskapsområde som Henning 
påvisar som väsentligt att utveckla är människokännedom och erfarenhets-
kunskap vilket även skulle bidra till att göra själva omsorgsarbetet attraktivt.44 I 
Socialstyrelsens rapport som behandlar äldres vård och omsorg konstateras också 
att verksamhetsområdets attraktivitet avseende möjligheten att rekrytera personal 
i framtiden behöver förbättras bland annat genom att ledarskapet utvecklas.45 En 
sådan åtgärd är Socialstyrelsens program "Nationellt stöd för kunskapsutveckling 
inom socialtjänsten" som ska verka för att skapa och förstärka strukturer för en 
evidensbaserad socialtjänst genom systematisk kunskapsutveckling och medel har 
tillskjutits för kompetensutveckling för ledare.46  

I Kommunförbundets forskningsprogram ”Kommunalt ledarskap” ingår 
bland annat Tullbergs studie om hur det goda ledarskapet konstrueras inom 
äldreomsorgen. Tullberg menar att arbetsledarnas självbild präglas av en alltför 
negativ uppfattning om det egna ledarskapet, en bild som inte stämde med den 
kompetens som hon fann hos dem.47 Även inom andra delar av den offentliga 
sektorn, hos chefer inom SJ, finner Tullberg denna negativa självuppfattning.48  

Även om det under de senaste åren skett en betydande kunskapsutveckling på 
området är det fortfarande oklart vad som egentligen efterfrågas när ökad 
kompetens efterfrågas. Innan något med säkerhet kan sägas om vilka 
kompetenser som är viktiga att utveckla, behövs mer kunskap om bland annat 
hur arbetsledare i första linjen hanterar sitt uppdrag, både avseende hur de tänker 
och agerar. Det är omkring dessa frågor min avhandling kretsar. 

                                                           
43 Socialstyrelsen red. Varg 2003  
44 Henning 2002 
45 Socialstyrelsen ”Vård och omsorg om äldre – Lägesrapport 2004” 
46 SoS 2000:12 
47 Tullberg 2003, 2006 
48 Tullberg 2000 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet är att utveckla kunskap om och förståelse för arbetsledares handlingsutrymme och 
handlingsfrihet inom äldreomsorgen. Detta undersöks i två steg. Det första ägnas åt att 
undersöka vad arbetsledare tänker om och hur de uppfattar sin beslutsposition det 
vill säga sina förutsättningar att agera. I det andra steget granskas hur arbetsledare 
argumenterar och säger sig agera i några konstruerade verklighetsnära fall.  

Utöver att den första delstudien har ett egenvärde har den också tjänat som 
utgångspunkt för den andra studien. Den anger således viktiga förutsättningar för 
den andra delen och det är från dessa som den andra studiens frågeställningar 
emanerar.  
 
Frågeställningar avseende vad arbetsledarna tänker och uppfattar: 

Hur menar arbetsledare att de påverkas av formella ramar? 
Vilken autonomi upplever arbetsledare sig ha gentemot förvaltningen? 
Vilken relation till politiker och överordnade upplever arbetsledare sig ha? 
Vad säger arbetsledare om sitt mandat att agera? 
 

Frågeställningar avseende hur arbetsledarna argumenterar och agerar: 
Vad karaktäriserar arbetsledares handlingsmönster?  
Hur framställer arbetsledare sitt handlingsutrymme och sin handlingsfrihet? 
Vilka lojalitetsband och lojalitetskonflikter framträder? 
Hur beskriver arbetsledare sitt tillvägagångssätt vid verkställandet? 
 

Den första delstudien utgörs av en intervjustudie omfattande 17 intervjuer med 
arbetsledare/första linjens chefer49 inom äldreomsorgen i Halland och i den andra 
delstudien har vinjettmetoden använts.50 Vinjetterna (i enkätform) har besvarats 
av 47 arbetsledare i Halland. Målet med vinjetterna har varit att ta fram tre 
konkreta händelser/situationer som kan betraktas som vanliga inom 
äldreomsorgen och som arbetsledarna har att hantera. Vinjetterna är också 
konstruerade så att de ska svara mot skilda grader av handlingsutrymme och 
handlingsfrihet. Tanken är att hur arbetsledarna säger sig vilja lösa situationerna 
ger en indikation på hur de tänker och är beredda att agera som första linjens 
chef. Frågan har också ställts om de har mött en liknande beslutssituation och i 
många fall anger de att det är så. I dessa fall talar de om något man faktisk gjort 
och det stärker tillförlitligheten.  

Främst fokuserar vinjetterna de processer och konflikter som bland annat 
uppstår i samband med större eller mindre förändringar i verksamheten. De 
situationer jag använt mig av handlar om minskning i personalbemanning, 
förändring i verksamhetens innehåll och brister i omsorgen.  
                                                           
49 Jag benämner genomgående informanterna antingen som arbetsledare eller första linjens chef. 
50 Se vidare kapitel 10. 
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Vad beträffar enkätmaterialet, det vill säga vinjettstudien har jag samlat in en 
mängd oberoende variabler – kön, ålder, anställningstid, geografisk hemvist och 
utbildningsbakgrund. Jag har genomfört en systematisk databearbetning för att 
utröna om någon av dessa variabler tyckts vara utslagsgivande för hur man som 
arbetsledare utrycker sig. Materialet är litet och jag har fått vara försiktig med 
mina slutsatser om förbindelselänkar mellan resultaten. En variabel har dock haft 
en sådan systematisk inverkan på att särdela materialet att jag valt att använda mig 
av den i min analys. Det rör sig om variabeln utbildningsbakgrund och då 
specifikt om arbetsledaren har social omsorgsutbildning eller inte. Mina 
reflektioner kommer alltså att knytas an till utbildningsbakgrund baserat på 
individdata. 

Geografisk avgränsning och organisering av äldreomsorgen  

Med Halland som geografiskt område för mina studier skall jag här ge en 
kortfattad bakgrundsteckning till vad som karaktäriserar äldreomsorgens 
organisering i länet. Äldreomsorgen i Halland har sedan 2001, då den första 
delstudien genomfördes, förändrats på flera sätt. Flera mindre organisations-
förändringar har ägt rum och inom flera kommuner har nya förvaltningschefer 
för äldreomsorgen tillsatts. De grundläggande organisationsformerna kvarstår 
dock.  

De sex kommunerna i Halland har valt olika sätt att organisera sin 
äldreomsorg. Fyra av kommunerna (Varberg, Falkenberg, Hylte och Laholm) har 
en gemensam förvaltning och en gemensam socialnämnd för äldreomsorgen, 
individ- och familjeomsorgen samt handikappomsorgen. I Halmstad finns det 
sedan Ädelreformen 1992 en särskild förvaltning, Hemvårdsförvaltningen, som 
med en egen politisk nämnd har ansvar för äldreomsorgen i kommunen. 
Socialnämnden i Halmstad ansvarar för individ- och familjeomsorgen och 
handikappomsorgen. I Kungsbacka har man valt att dela upp socialtjänstens olika 
delområden på tre separata förvaltningar med tillhörande politiska nämnder. Det 
finns således en separat äldreomsorgsförvaltning med en egen nämnd, 
Äldreomsorgsnämnden.  

Samtliga sex kommuner förutom Hylte har numera också delat på den 
traditionella rollen som hemtjänstassistent och har infört den så kallade beställar - 
utförarmodellen, med särskilda biståndshandläggare som fattar beslut om insatser 
och arbetsledare som ansvarar för verkställandet av biståndsbesluten. Här ska 
tilläggas att Hylte inte ingår i vinjettstudien beroende på att ingen besvarade 
enkäten, se vidare under vinjettstudien. Bilden av vilka delar som kan ingå i var 
och en av arbetsledarnas ansvarsområde är varierad och komplex. Majoriteten av 
arbetsledarna i Halland har ett eller flera särskilda boende inom sitt 
ansvarsområde och/eller en eller flera hemtjänstgrupper. Det finns också ganska 
många som har flera skilda verksamheter att ansvara för. Som exempel kan 
nämnas att en och samma arbetsledare kan ha ansvar för flera olika former av 
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särskilda boende, både gruppboende för dementa, sjukhem, ålderdomshem och 
utöver det ha hemtjänstgrupper i det ordinära boendet. Till detta kan i några fall 
tillkomma ansvar för gruppbostäder inom handikappomsorgen, personliga 
assistenter eller rehabiliteringsverksamhet.  
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3. En tillbakablick 
Vilka är de arbetsledare jag är intresserad av och vad för slags verksamhet leder 
de? Finns det historiska rötter som kan bidra till en förståelse för hur 
verksamheten idag bedrivs och för hur dagens arbetsledare hanterar uppdraget att 
verkställa beslut och driva verksamheten? I näringslivets yrkesnomenklatur51 med 
kod 1228 beskrivs yrket som följer: Yrkesutövarna planerar, leder och samordnar 
stora och medelstora enheter inom vård och omsorg. De är underställda en 
kommunchef, landstingsdirektör, verkställande direktör eller motsvarande. De 
svarar för att verksamheten följer uppsatta mål, ansvarar för personal-, teknik- 
och resultatutveckling; övervakar resursutnyttjande och ansvarar för kvalitet, 
beslutar om anställningar, omplaceringar med mera samt planlägger och leder den 
dagliga verksamheten. Detta beskriver ganska väl de arbetsuppgifter som första 
linjens chefer inom äldreomsorgen utför i sitt dagliga arbete.52 Till detta skall 
läggas det specifika ansvar som ledare inom människobehandlande verksamheter 
har. För arbetsledarna inom äldreomsorgen innebär det bland annat att de har 
ansvar för en verksamhet som ska distribuera omsorg till en grupp individer som 
på ett eller annat sätt står i beroendeställning till de medarbetare som 
arbetsledaren har ansvar för att leda.  

Flera forskare har ägnat särskilt intresse åt de organisationsförändringar och 
reformer som påverkat både ansvarsområde och innehåll i ledningsfunktionen 
inom äldreomsorgen. Några av dessa forskare är Edebalk som studerat 
övergången från institutionsboende till hemmaboende.53 Szebehely har granskat 
hur olika organisationsformer avseende omsorgspersonalens arbete faller ut i 
brukarledet i form av tid för omsorgsarbete.54 Selander har studerat förändringar 
avseende huvudmannaskapet i samband med Ädelreformen.55 Blomberg 
behandlar hur biståndshandläggarreformen sprids bland landets kommuner.56 I 
Richards avhandling studeras ledarskapet inom tre verksamheter, nämligen 
Samhall, Hemtjänsten och Kliniken/Basenheten.57 Wolmesjö har granskat hur 
ledarskapet påverkas i samband med några för äldreomsorgen typiska 
organisationsförändringar.58  

Många forskare har också utförligt och förtjänstfullt beskrivet äldreom-
sorgens historik och framväxten av yrket som ledare inom verksamheten.59 För 

                                                           
51 SCB Statistik över yrkesgrupper. Beskrivningen återges här i något förkortad version. 
52 Se bland annat Trydegård 1995, 2000 och Nordström 2000 
53 Edebalk 1990, 1991, Edebalk & Lindgren 1996 
54 Szebehely 1995, 2000 
55 Selander 2001 
56 Blomberg 2004 
57 Richard 1997 
58 Wolmesjö 2005 
59 Se bland annat, Edebalk 1990, 1991, Edebalk & Lindgren 1996, Gynnerstedt 1993, Trydegård 
1995, 2000, Nordström 2000, Selander 2001, Blomberg 2004, Wolmesjö 2005 
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att kasta ljus över utvecklingen som lett fram till dagens ledarskap inom 
äldreomsorgen ges därför här endast en mycket kort historisk återblick. 

Dagens arbete inom äldreomsorg har sina rötter i det oavlönade 
omsorgsarbetet som historiskt sett främst kvinnor har utfört. Det är först under 
mitten av 1900-talet det utvecklats till ett arbete som utförs utanför hemmet och 
avlönats. Vård och omsorg har också oavlönat utövats inom klosterväsendet 
sedan 1600-1700-talet. För ledningsfunktionen på anstalter för fattigvård 
fastställdes i 1918-års Fattigvårdslag följande:  

”Till föreståndare eller föreståndarinna för anstalten må endast antagas person som äger 
nödvändiga förutsättningar för skötande av dylik befattning.” 60  

Förutom ovanstående formulering fanns inga bestämmelser som avsåg 
medarbetarna.61 En ny Socialhjälpslag antogs 1955 och från och med denna kan 
man säga att den moderna äldreomsorgen tar sin början. Nu börjar också ett yrke 
ta form och så småningom växer omfattningen av verksamheten och därmed 
behovet av personal både i vården och på ledningsnivå. Från det tidiga 1900-
talets fattigvårdsföreståndare, som hade en tydlig kontrollfunktion, har den 
positionen utvecklats i olika faser där olika funktioner har dominerat bilden.  

Idealet på 1930- och 1940-talen var en föreståndare som hade trivselskapande 
funktioner. Många svårt sjuka åldringar på 1950- och 1960-talen, som inte kunde 
beredas vård inom sjukvårdsorganisationen, krävde en föreståndare med karaktär 
av en ”äldresjuksköterska”. Under 1970 talet växte det som Edebalk benämner 
”hemmaboendeideologin” sig stark, det vill säga idén om att de äldre skulle bo 
kvar hemma så länge som möjligt.62 I linje med den ideologin utvecklades en 
hemtjänstorganisation som krävde en administratör och arbetsledare av annan 
karaktär än vad som krävdes för föreståndaren på ålderdomshem. Äldre- och 
handikappomsorgen växte snabbt i omfattning under 1970- och 1980-talen och 
arbetsledaren/hemtjänstassistenten framstod som en resursförmedlare och sågs 
ofta som ”spindeln i välfärdsnätet” för gruppen äldre.63  

Positionen som arbetsledare inom äldreomsorgen har i takt med förändringar i 
samhällsstruktur och värderingsförskjutningar förändrats från ett arbete som 
liknade husföreståndarinnans med ett begränsat ansvar, mot ett arbete som 
präglas av hög grad av självständighet och krav på ansvarstagande för ekonomi, 
drift, personal och utveckling av verksamheten. Mångfald, motsägelse och 
komplexitet kan numera sägas känneteckna yrket. Förväntningar och krav ställs 
från flera håll, brukarna, anhöriga, personal, förvaltningschefer och från den 
politiska ledningen, krav som kan vara motsägelsefulla och innebära etiska 

                                                           
60 Gynnerstedt 1993 s. 20   
61 Gynnerstedt 1993, Trydegård 1990, 1995, 2000 
62 Edebalk 1990 
63 Gynnerstedt 1993, Trydegård 1990, 1995, 2000 
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dilemman och konflikter för ledarna.64 Att vara ledare i offentlig verksamhet 
innebär dessutom att man omges av ett omfattande regelverk, som bland annat 
skall garantera rättssäkerhet och lika behandling för medborgarna.65  

Förändringar i organiseringen av äldreomsorgen har inneburit att 
arbetsuppgifterna i majoriteten av i de svenska kommunerna splittrats upp på 
biståndshandläggare och arbetsledare, vilket bland annat har bidragit till att 
arbetsledarna fått ett tydligare ansvarsområde.66 Tidigare ingick både uppgiften att 
bedöma behov av bistånd, besluta om insatser och att ansvara för verkställighet 
av beslut och att leda själva verksamheten i ledarens ansvar. Uppdelning av 
ansvar och den ändrade kravbilden kan ses som svar på generella trender i 
ledarskapet, arbetslivet och i samhället, men också på direkta organisations-
förändringar som berört äldreomsorgen. En sådan betydelsefull förändring var 
Ädelreformen, som innebar att huvudmannaskapet för sjukhem och hemsjukvård 
flyttades från landsting till kommun. Andra relativt omfattande organisatoriska 
förändringar har handlat om en ökad grad av decentralisering och en pågående 
privatisering av offentlig vård och omsorg.67  

Arbetsuppgifternas förändring kan också ses utifrån faktorer som kan spåras i 
en strävan efter ökad grad av professionalisering. För den enskilde yrkesutövaren 
handlar det bland annat om att tillgodose ett behov av status och att därigenom 
få andras respekt, inflytande och makt över arbetet och kanske högre lön. 
Samhället bekräftar professionalisering framför allt genom legitimering och 
licenskrav och från yrkeskåren har genom FSO68 flera gånger förts fram önskemål 
om legitimation, men framgång har hittills inte nåtts i den frågan. Den 
samhälleliga ambitionen att inordna allt fler utbildningar inom högskoleväsendet 
syftar bland annat till att tillgodose kravet på en vetenskaplig kunskapsbas som är 
ett av kriterierna för professionalisering. För att uppnå professionell auktoritet 
måste man ha kunskapsmonopol och yrkesmonopol inom sitt fält.69 Detta kan 
troligen sägas gälla till viss del för biståndshandläggarna inom äldreomsorgen. 
Yrket som arbetsledare har förändrats mot en ökad grad av professionalisering, 
men fortfarande är det långt kvar innan yrket som ledare inom äldreomsorgen 
fullt ut kan säga vara en profession. Strävan efter en högre grad av 
professionalisering inom omsorgsyrken kan också betraktas som ett sätt att 
försöka uppnå jämställdhet och ett större erkännande för kvinnliga utövare på det 
etablerade manssamhällets premisser.  

Orsakerna till förändrade krav på verksamheten och på ledarna kan se mot 
bakgrund av allmänna förändringar i samhället som till exempel teknisk 

                                                           
64 Ibid, Hagström 1990, 2003, Richard 1997, Wolmesjö 2005 
65 Som exempel kan nämnas Kommunallagen, Socialtjänstlagen samt Förvaltningslagen. 
66 Trydegård 1990, 1995, 2000, Nordström 2000, Blomberg 2004, Wolmesjö 2005 
67 Szebehely 2000, Selander 2001 
68 Föreningen Social Omsorg som är en intresseförening för yrkeskåren.  
69 Gynnerstedt 1993, Johansson & Andersson 2001 
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utveckling, decentralisering och avreglering vilket bidrar till andra krav ställs på 
hur verksamheter ska organiseras och ledas. De ekonomiska argumenten har haft 
stor betydelse för omställningsarbetet även i offentliga organisationer, bland 
annat genom införande av beställar- utförarmodeller och privatisering av till 
exempel äldreomsorg. Dessa förändringar leder enligt Holmberg och Henning till 
andra krav på ledares förmåga att styra och leda.70  

Denna korta historiska resumé avseende olika krav och förväntningar som 
över tid ställts på ledarskapet tycks antyda att det skett en omsvängning i synen 
på vad som är det önskvärda. Förändringarna kan sammanfattas som att 
förväntningarna på dagens ledare inom äldreomsorgen har gått från krav på 
kunskaper av förtrogenhetskaraktär där kunskaper om skötsel av ett storhushåll 
stod högt i kurs, till att betrakta social, relationell och kommunikativ kompetens 
som en viktig resurs i ledning av verksamheten. Nu på 2000-talet kan åter en 
omsvängning ses i de förväntningar och krav som ställs på ledarna. Utvecklingen 
antyder att ledarna ska ha mer av kompetenser och tilldelas fler uppgifter som 
traditionellt räknats höra till chefskapet. Det handlar om ansvar, effektivitet och 
resultat samtidigt har ledarskapets relationella betydelse tonats ner.71 Hur denna 
förändring påverkar dagens ledarskap och hur detta tar sig uttryck i den enskilde 
ledaren handlingar i praktiken är ännu relativt outforskat och behöver därför 
belysas ytterligare. Kunskaperna från denna undersökning kan fylla en del av det 
behovet och bidra till en mer nyanserad bild av den specifika problematik som 
kännetecknar ledarskapet inom äldreomsorgen. 

                                                           
70 Holmberg & Henning 2003. 
71 Tollgerdt-Andersson 2005, Wolmesjö 2005 
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4. Metodologisk utgångspunkt 

Min bakgrund  

Under största delen av mitt yrkesverksamma liv har jag haft anledning att 
intressera mig för äldreomsorgens frågor, allt från de direkta omvårdnadsfrågorna 
till ledningsfrågor och övergripande politiska frågor. I mitt arbete som lärare i 
utbildning av vårdbiträden och undersköterskor, i sjuksköterskeprogrammet och 
inte minst i sociala omsorgsprogrammet har äldreomsorgen varit mitt specifika 
område. Intresset har under de senaste åren allt mer kommit att fokusera på 
ledningsfrågor, bland annat i arbetet som lärare i magisterprogrammet för 
ledarskap vid högskolan i Halmstad. Under några år arbetade jag som forsknings- 
och utvecklingsledare för äldre- och handikappomsorgen på Kommunförbundet 
Halland72. Inom ramen för den befattningen hade jag möjlighet att studera 
ledarna och ledningsfrågor och genomförde ett flertal delstudier i det långsiktiga 
projektet som jag tidigare nämnt och som benämns Hallandsstudien.  

Denna erfarenhet och kunskap innebär naturligtvis att jag bär på en 
förförståelse avseende det område jag studerar vilket ställer särskilda krav på 
uppmärksamhet kring frågor som har med min objektivitet att göra. Detta har 
inneburit att jag tillsammans med min handledare uppmärksammat och försökt 
hantera det som varit präglat av värderingar som har sin grund i min 
”förtrogenhet” med verksamheten. Förförståelse som används på ett varsamt sätt 
kan dock underlätta vid analysen av resultaten i studien och bidra till en fördjupad 
förståelse av det som studeras.73  Förhoppningsvis är det detta som präglat mitt 
tillvägagångssätt. 

Kunskapssyn 

Det empiriska material jag har till förfogande är relativt omfattande och jag har 
valt att ta min utgångspunkt både i teorier och i materialet. Förhållningssättet i 
arbetet kommer således att vara abduktivt det vill säga befinna sig mellan 
induktion och deduktion. Det teoretiska ramverket utgörs av teorier som på olika 
sätt rör beslutsfattande i förvaltningar och fokus är särskilt graden av autonomi i 
förhållande till organisationer. Jag tillämpar här ett deduktivt tillvägagångssätt 
genom att teori kommer före empiri. På så vis tillåts inte i tolkningen och 
analysen av empirin att visa på mer än vad teorin bestämmer. Också ett induktivt 
tillvägagångssätt har tillämpats vilket framför allt blir synligt i delstudie två där jag 
använt mig av vinjetter. Här lyfts de teoretiserade teman som framkom som 
intressanta från den första delstudien och några nya teoretiska ingångar 
tillkommer.  

                                                           
72 Förbundet har uppgått i nuvarande Region Halland. 
73 Larsson 1994, Kvale 1997, Holme  & Solvang 1997 
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Sammanfattningsvis innebär ett abduktivt angreppssätt att jag utgått från 
empiriska fynd, men det betyder också att relevant teori för området och befintlig 
kunskap används för att hitta mönster och skapa förståelse vid analys av min 
empiri. Detta har viss likhet med ett hermeneutiskt synsätt genom att det ger 
möjlighet att skapa en helhetssyn på ett sätt som en induktiv eller en deduktiv 
studie inte tillåter. Centralt inom hermeneutiken är förståelsen av delar och helhet 
som beroende av varandra. Meningen hos en del kan inte förstås utan att den 
sätts i samband med helheten och helheten måste förstås i relation till sina delar. 
Synsättet innebär således en pendling mellan delar och helhet för att uppnå en så 
komplett förståelse av det studerade objektet som möjligt.74 

Trovärdighet och tillförlitlighet  

En studies trovärdighet och tillförlitlighet75 handlar om att forskaren faktiskt har 
undersökt det som var avsikten och att detta är utfört på ett vetenskapligt 
godtagbart sätt.76 I mitt sammanhang måste intervjufrågorna och vinjetterna väl 
ringa in arbetsledarskapets verksamhetsnära dilemma. Det handlar också om 
huruvida en annan design och en annan metodingång skulle komma fram till 
samma resultat. Här är det betydelsefulla att intervjufrågorna och enkätfrågorna 
är tydliga och entydiga vilket är särkilt svårt i en enkät. På två punkter har jag 
försökt att motverka eventuella brister avseende detta. För det första har jag i 
mitt tolknings- och analysarbete fäst särskild uppmärksamhet på otydlighet i 
begrepp. Ett sådant exempel är att informanterna i intervjustudien tillfrågades om 
hur de uppfattade sitt handlingsutrymme. I den studien gjorde jag ingen åtskillnad 
mellan handlingsutrymme och handlingsfrihet som begrepp, vilket jag teoretiskt 
kom att göra senare. I analys- och tolkningsarbetet fann jag att informanternas 
svar innehöll skilda betydelser, vilket gav upphov till att jag tvingades filtrera 
svaren utifrån båda begreppen. För det andra har jag varit närvarande när 
informanterna besvarande enkäterna för att undanröja eventuella svårigheter som 
berör begrepps innebörder. Det visade sig till exempel att innebörden i ordet 
”kontroversiell” inte var självklar för alla. 

Jag har lagt stor vikt vid att göra forskningsprocessen så transparent som 
möjligt för att göra det möjligt för läsaren att avgöra studiens tillförlitlighet. Detta 
innebär att jag detaljerat beskrivit hur jag har samlat in, bearbetat och analyserat 
mitt material. I mitt empiriska material presenteras också materialet med 
omfattande citat som illustrerar vad som ligger till grund för min analys. När det 
gäller vinjettstudien har jag också närstuderat vilka problem som är specifikt 
förknippade med denna metod. Jag återkommer till genomförandet i två 

                                                           
74 Holme & Solvang 1997, Kvale 1997, Alvesson och Sköldborg 1994 
75 Jag använder begreppen trovärdighet och tillförlitlighet vilket är vanligt i kvalitativa studier. 
76 Holme & Solvang 1997, Kvale 1997, Alvesson och Sköldborg 1994 
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självständiga avsnitt längre fram, vilka behandlar intervjustudien och 
vinjettstudien och deras genomförande.  

Den empiriska överförbarheten av mina resultat handlar om geografisk 
överförbarhet. Troligt är detta möjlig då mina informanter representerar en 
relativt stor del av gruppen arbetsledare i länet. De betyder att studiens resultat 
bör ha giltighet för gruppen som helhet i länet. Studien bör också tillmätas viss 
giltighet även utanför Halland. Äldreomsorgens struktur och förutsättningar, 
menar jag, är mer lika än olika landet över i jämförelse med Halland. 
Verksamheten är uppbyggd utifrån samma struktur och vilar på samma grunder. 
Arbetsledarnas förutsättningar liknar varandra i många avseenden oavsett vilken 
kommun de arbetar i. Det handlar till exempel om hur deras verksamhet styrs 
formellt och informellt, vilka grupper de interagerar med och karaktären på 
arbetsuppgifter. Ett sådant överförbart resultat menar jag är några av de tecken 
på en orientering mot en ökad administrativ inriktning som jag fann hos 
arbetsledarna. 

Etiska aspekter  

De som medverkar i en undersökning bidrar till att göra forskningsarbetet möjligt 
på flera sätt. När det gäller beteendevetenskaplig forskning handlar det ofta om 
att dela med sig av sitt inre genom att låta sig intervjuas eller att besvara enkäter. 
En anledning till att de medverkar i forskningsprojekt kan vara att de vill hjälpa 
till att ta fram nya kunskaper, vilket har varit tydligt i min studie. Genom att 
använda inadekvata metoder – eller adekvata metoder på ett inadekvat sätt slösar 
man med sina egna och andras resurser och man ska därför ha ett generellt krav 
på att forskningen ska ha hög kvalitet. Att detta krav är uppfyllt är ett nödvändigt 
men inte tillräckligt villkor för att projektet ska vara etiskt godtagbart. Skador kan 
uppstå i samband med, eller som ett resultat av forskningsverksamhet, vilka inte 
uppvägs av värdet av de vunna kunskaperna.77  

För att säkra kvaliteten har intervjustudiens design och intervjuguide tagits 
fram i nära samarbete med Region Hallands forsknings- och utvecklingschef 
tillika min biträdande handledare och representanter från fältet. Även 
vinjettstudiens design och den enkät som använts har kommunicerats ett flertal 
gånger med mina handledare och enkäten har också granskats av Ulla Jergeby,78 
som får anses vara en auktoritet på området. Sist men inte minst har den 
referensgrupp som jag hade till mitt förfogande ett flertal gånger kritiskt granskat 
enkäten. 

En viktig etisk aspekt är att datainsamlingen skett med så kallat informerat 
samtycke. I informationsbreven som sändes till alla berörda både i intervjustudien 
och i vinjettstudien framgick att deltagandet var frivilligt och om de valde att 

                                                           
77 Hermerén 1996 
78 Ulla Jergeby är verksam på Socialstyrelsen vid Centrum för Social Utvärdering (CUS). 
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delta kunde de när som helst under datainsamlingen avbryta sitt deltagande.79 Till 
viss del fanns risk för att beroendeförhållanden kunde förekomma, till exempel 
känner undertecknad många av de arbetsledare som deltar i de två studierna, 
vilket kan medföra att de kände förväntningar på att de faktiskt borde delta. I 
vinjettstudien besvarade arbetsledarna enkäten vid avsatt tid på ordinarie möten 
vilket också kunde medföra en viss press på att delta även från överordnad chef 
och från kollegor. 

De etiska problem som kan uppstå i samband med denna undersökning är 
ganska ringa. Möjligen kunde arbetsledarna uppleva att intervjun och eller 
enkäten innehöll frågor som gjorde att de tog ställning på ett sätt som inte kändes 
positivt.  Det kan vara så att de egna uppfattningarna inte stämmer med vad de 
uppfattar att kollegor och/eller förvaltningsledningen anser att man ska tycka 
eller göra och att detta kan ge upphov till viss frustration, men den risken har 
bedömts som relativt liten. I rapporteringen av resultaten återges inga 
personuppgifter eller enskilda resultat som kan äventyra skydd av identitet eller 
annat som kan göra en enskilds medverkan känd. 
 

                                                           
79 Hermerén 1996 
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5. Disposition 
Avhandlingens fortsatta framställning följer den indelning som beskrivs i mitt 
syfte. Den första delen som följer behandlar arbetsledares uppfattningar om 
förutsättningarna att agera och den andra hur de tänker sig agera.  I både den 
första och i den andra delen behandlas därför studiernas specifika metodfrågor, 
teoretiska utgångspunkter samt empiri. De teorier som används i den första 
studien var av relativt generell karaktär varför dessa har kompletteras med mer 
konkreta teoretiska utgångspunkter som särskilt fokuserar den andra studiens 
centrala begrepp.  

Efter ett inledande kapitel med metodfrågor följer den teoretiska ramen som 
framför allt behandlar hur beslutssituationen kan förstås utifrån individens 
ställning i en organisation. I kapitlet går jag från nyinstitutionalismen och den 
isomorfism som teorin lyfter fram som kännetecknande för organisationer över 
till organisationskulturbegreppet. Den teorietiska delen avslutas med teori om hur 
reformer och regler påverkar i och påverkas av organisationerna. Därefter följer 
den empiriska delen av intervjustudien.  

I nästa del av avhandlingen går jag från arbetsledarnas uppfattningar till den 
mer handlingsinriktade delen av min studie. Jag inleder med att redogöra för 
vinjettmetoden och hur jag har använt den för att närma mig hur arbetsledarna 
konkret tänker sig handla i några specifika situationer. Jag inleder teoridelen med 
en genomgång av begreppen top down och bottom up som visat sig vara en 
nyckel i förståelsen av de handlingssätt som framträder. Utöver beslutens karaktär 
möjliggörs och begränsas arbetsledarnas handlingar av andra omständigheter. Jag 
går därför ett steg vidare och analyserar handlingsmöjligheter utifrån teoretiska 
perspektiv på handlingsutrymme och handlingsfrihet. Den avslutande delen i 
detta teorikapitel behandlar lojalitet utifrån bland annat Albert O. Hirschmans 
teori.80 De empiriska fynden som de olika vinjetterna genererat analyseras och 
presenteras först enskilt i denna del och därefter belyses några jämförelser mellan 
vinjetterna. 

Diskussionen, som följer, utgår från de tre områden som utkristalliserats som 
viktiga fynd i min studie. Dessa områden är att -arbetet ges admini-strativa 
förtecken, - handlingsfriheten värnas och - hur lojalitetskonflikten upplösning kan 
betraktas. Avslutningsvis sammanfattas några av mina resultat på ett reflekterande 
sätt och förslag på fortsatt forskning ges. 

 

                                                           
80 Hirschman 1972 
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6. Organisationsbestämda förutsättningar i ledarskapet  
I denna första del undersöker jag hur arbetsledare i första linjen uppfattar och 
tänker kring sin beslutssituation. Framför allt intresserar jag mig för hur 
organisationen styr och påverkar arbetsledarrollen och arbetsledarens handlingar 
så som de själva uttrycker det. Det handlar om två nivåer. Man kan naturligtvis slå 
fast att tanken alltid, på ett sätt, är fri. Det finns alltså ett individuellt, självständigt 
tänkande, men här är jag framför allt intresserad av hur de påverkas och styrs av 
faktorer i organisationen vilket förflyttar fokus till ett oberoende (autonomt) 
snarare än självständigt tänkande. Det är alltså en relationell företeelse, i 
förhållande till förvaltning och kollegor etc. snarare än en individuell jag vill 
undersöka.  

Den andra nivån är graden av frihet att omsätta tankar i handlingar. Jag 
undersöker också här hur de själva framställer sin position och situation i 
organisationen i detta avseende. I den andra delen (vinjettstudien) konfronteras 
arbetsledarna inte med hur de tänker på ett allmänt plan runt arbetsledarskapet 
utan med hur de tänker sig agera eller faktiskt har agerat i konkreta situationer. 
Där operationaliserar jag de två nivåerna i begreppen handlingsutrymme och 
handlingsfrihet. Det empiriska materialet i denna första del baseras på intervjuer 
med första linjens chefer.  

Intervjustudien  

Urval 

Eftersom jag är intresserad av hur arbetsledarna uppfattar och tänkte om sitt 
arbete och strävar efter att få en djupare förståelse av studieobjektet har jag valt 
en kvalitativ metod i form av intervjuer.81 En intervjuguide konstruerades (bilaga 
1) utifrån tanken att intervjun skulle flyta som ett samtal och att informantens 
svar skulle styra den nästkommande frågan. Guiden har således en relativt låg 
grad av strukturering. Intervjuguiden behandlar följande teman: hur ledarnas 
mandat för drift och utveckling av verksamheten ser ut, vilken betydelse den 
politiska och administrativa organisationsmodellen har, hur politiska beslut 
hanteras, tolkning och omtolkning samt organisering av administrativa resurser. 
Utöver dessa övergripande teman fanns ett begränsat antal följdfrågor som kunde 
användas om dessa frågor inte redan berörts i intervjun.  

Min strävan var att göra ett så representativt urval som möjligt ur den totala 
populationen av arbetsledare i första linjen som hade ansvar för boendeenheter i 
den halländska kommunala äldreomsorgen. På så sätt skulle jag kunna få ett rikt 
material som skulle göra det möjligt att fånga in många aspekter av ledarskapet 
kring de frågeställningar jag hade.  
                                                           
81 Merriam 1994, Alvesson och Sköldborg 1994,  Holme & Solvang 1997 
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Intervjupersonerna valdes därför ut med hänsyn till följande, i förväg fastställda 
kriterier:  
 En jämn fördelning avseende kommuntillhörighet - samtliga sex kommuner i 

Halland är representerade i studien. 
 Spridning avseende anställningstid - både arbetsledare med relativt kort och 

med lång anställningstid har intervjuats. 
 Både män och kvinnor skulle ingå - 14 kvinnor och 3 män deltar i studien. 
 Spridning avseende ålder – arbetsledarnas åldersspridning är mellan 30 - 60 år. 
 Informanter med erfarenhet från andra kommuner skulle ingå - några 

arbetsledare i studien har haft liknande arbete även i en annan kommun. 
 Arbetsledare som arbetar i olika organisationsmodeller skulle ingå - 

arbetsledare med eller utan ansvar för biståndsbedömning finns 
representerade i materialet. 

 Informanter med olika ansvarsområde skull vara representerade – 
arbetsledarna som ingår har ansvar för till exempel hemtjänst, boendeenheter 
och olika kombinationer av detta. 

 Arbetsledare med olika utbildningsbakgrunder skulle vara representerade – ett 
flertal utbildningsbakgrunder är representerade bland annat sociala 
omsorgsprogrammet 82, sjuksköterskeutbildning och socionomutbildning. 

 Spridning avseende geografisk placering eftersträvades – arbetsledarna har 
olika geografiska förutsättningar, några arbetar i stad och andra på landsbygd. 

 Arbetsledarnas olika närhet till kollegor var ytterligare ett kriterium – i 
materialet finns både arbetsledare som har kollegor placerade på samma 
arbetsplats och de som inte har det. 

Studien grundar sig på 17 intervjuer med arbetsledare i Hallands län, alla 
verksamma som ledare i första linjen inom äldreomsorgen. Min bedömning är att 
detta är ett tillräckligt antal för att få det rika material som jag eftersträvade. 
Genom mina kontakter via Kommunförbundet Halland hade jag en god 
kännedom om äldreomsorgen i länet och visste vilka som arbetade som chefer i 
första linjen, vilket gjorde det möjligt för mig att själv göra urvalet. Jag behövde 
således inte förlita mig på att de överordnade cheferna skulle bidra med tilltänkta 
informanter som de hade valt ut. Självklart finns också risker med att själv göra 
urvalet till exempel skulle det vara möjligt att endast de arbetsledare jag kände 
eller kände till tillfrågades om deltagande och att övriga inte kom ifråga. Detta 
skulle eventuellt kunna påverkat resultaten. Jag har dock lagt mig vinn om att 
kontrollera möjliga informanter utifrån mina fastställda kriterier och har låtit detta 
avgöra mitt urval.   

                                                           
82 Eller någon av föregångsutbildningarna det vill säga Sociala omsorgslinjen eller utbildning till 
Ålderdomshemsföreståndare. 
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Genomförandet  

Efter godkännande från förvaltningscheferna i kommunerna tog jag kontakt via 
telefon med tilltänkta deltagare i studien. Deltagarna fick därefter ett 
informationsbrev om studien och förutsättningarna för intervjun (bilaga 2). 
Intervjuerna har således skett med så kallat informerat samtycke och 
genomfördes under år 2001 på arbetsledarnas egna arbetsplatser. Intervjuerna, 
som bandades, tog ca 1,5 timmar vardera i anspråk. Jag fick hjälp av en 
sekreterare på Kommunförbundet Halland att ordagrant skriva ut ca 1/3 av 
intervjuerna, den resterande delen skrev jag själv ut. Utskrifterna omfattar ca 15 
sidor för vardera intervjun. De intervjuade erbjöds att ta del av det utskrivna 
intervjumaterialet, men ingen sådan begäran framkom.  

Bearbetning och analys av intervjuerna 

Materialet har bearbetats, tolkats och analyserats utifrån riktlinjer för kvalitativ 
innehållsanalys som bland annat bygger på att materialet tematiseras/-
kategoriseras. Tanken är att kategoriseringen ska fungerar som ett hjälpmedel för 
att söka efter det som kännetecknar särskilda aspekter i materialet.83 I 
sammanhanget förtjänas det att påpekas att kategorisering är en tolkning bland 
flera möjliga och att tolkning eller konstruktioner alltid förekommer mot 
bakgrund av forskarens egna preferenser. Under arbetet med analysen har jag 
försökt att ha ett självkritiskt förhållningssätt till mina egna tolkningar samtidigt 
som dessa måste få vara av betydelse för förståelsen av det som framkommer i 
intervjuerna.  

Mitt tillvägagångssätt vid analysen innebär att utskrifterna av intervjuerna först 
har lästs utifrån ett helhetsperspektiv, där det övergripande innehållet har fångats 
i var och en av intervjuerna. Därefter har intervjuerna lästs ett flertal gånger 
utifrån fokus på de teman som intervjuerna innehöll. Svaren grupperades utifrån 
hur de sammanföll innehållsmässigt med dessa teman. Därefter vidtog en 
meningskoncentrering av det sagda, det vill säga vad som framstod som kärnan i 
svaren. Utifrån de mönster som kunde urskiljas i svaren uppstod nya teman och 
ur detta har slutligen nya abstrakta begrepp eller teman tagits fram. Således har 
processen gått från helheten till delarna, åter till helheten, men till en annan mer 
abstrakt helhet. 

                                                           
83 Kvale 1997, Bergström & Boréus 2000 
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7. Från likformighet till variation - teoretiska utgångspunkter 
De teoretiska utgångspunkterna i denna första del behandlar individens, i detta 
fall arbetsledarens, möjligheter att tänka oberoende i den organisationen de 
arbetar i – i mitt fall i rollen som ledare. Påverkan sker genom ett flertal olika 
processer eller fenomen till exempel genom det vi kallar institutionalisering som 
till största delen och med stor kraft påverkar oss på ett omedvetet plan. Graden 
av påverkan intresserar mig. Jag ska i en teoretisk genomgång i nästa avsnitt visa 
på att man kan ha skilda teoretiska utgångspunkter kring hur beroende eller 
oberoende arbetsledaren är.  

Barbara Czarniawska har utvecklat en slags ”teatermetafor” för att 
kontextualisera förhållandet. Hon skiljer mellan theme som handlar om teman som 
relaterar till varandra som kommunikation, medarbetare etc. och story som 
avslöjar en hel del om en organisation.  ” Czarniawska skriver till exempel. “since it 
is precisely in the story context that actors improvise against the background of known rules”. 
Stories kombinerar traditionella element (”This is the way we do things in this 
organization”) med spontana inslag (”But does it actually apply in this case?”) samt 
kreativa aspekter (”Now we do it this way instead”.)84 Det är här jag ser att 
arbetsledare har möjlighet att skapa egna lösningar på de problem som hon ställs 
inför i sin arbetsledarroll. Czarniawska lyfter också fram att de dessutom kan 
medverka i en process som leder fram till att organisationens tänkande förändras. 
Detta är en anledning till att undersöka hur arbetsledare tänker runt sin position 
och möjligheter att fatta beslut. Min studie kretsar emellertid framför allt kring 
arbetsledares situation i en organisation på ett allmänt plan utan att föra in en 
tidsaspekt vid en viss tidpunkt det vill säga se på en förändringsprocess.  

Jag inleder med teorier som pekar på att ett oberoende tänkande respektive 
graden av frihet att omsätta tankar i handlingar är mycket begränsat det vill säga 
att aktören är en del av en organisation, för att övergå till författare och forskare 
som menar att det finns utrymme och frihet för handling för organisationens 
medlemmar. Här kan de kulturella aspekterna i organisationen ses som 
överlappande det vill säga de anger både de inbäddade förutsättningarna, men 
också en öppenhet för föränderlighet som organisationens medlemmar är en del 
av. Jag övergår därefter till teori om formella och informella regler. Mer precist 
behandlas således institutionell teori, främst nyinstitutionell, teori om 
organisationskultur, samt teori om formella och informella regler som kan ses 
som en utveckling av nyinstitutionell teori. Mitt empiriska material visar på att det 
inte finns en enhetlig bild av graden av styrning och kontroll. För att ge materialet 
rättvisa kommer jag att använda element från samtliga teoretiska ingångar 
eftersom de ger kompletterande förklaringar i de teman jag utkristalliserar.  

                                                           
84 Czarniawska 1997 sid.78 
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Institutionell analys 

Organisationer eller verksamheter innehåller många faktorer som direkt och 
indirekt påverkar både tänkandet och handlingsmönstret i samtliga situationer 
som arbetsledaren ställs inför. I sitt dagliga arbete befinner sig äldreomsorgens 
arbetsledare ständigt under någon form av påverkan av den organisation han/hon 
verkar i. Man kan här tala om institutionaliserade tankebanor och 
institutionaliserade handlingsmönster. Inom organisationsanalysen finns inte 
någon enighet om hur man skall definiera en institution, om vad som är 
institutionens viktigaste kännetecken eller om hur en sådan lämpligen borde 
studeras. Johansson menar att en institution i allmänna ordalag är: 

”…en organiserad och etablerad struktur eller procedur, baserad på mer eller mindre för-
givet-tagna – formella eller informella, medvetna eller omedvetna – regler. Förekomsten 
av en institution innebär att det finns ett accepterat, icke i grunden ifrågasatt, sätt att 
utföra eller förhålla sig till det institutionen omfattar.” 85 

I detta arbete kommer i huvudsak den sociologiskt inriktade nyinstitutionalismen 
att tillämpas. Centralt för den inriktningen är att man ser verkligheten som socialt 
konstruerad och att institutioner inte med nödvändighet uppstår, består och 
sprids på grund av att de är de mest effektiva och rationella sättet att organisera 
samhället, utan för att de harmonierar med våra kulturella föreställningar. Det 
som söks är således kulturella förklaringar till varför organisationer antar vissa 
institutionella strukturer, procedurer och symboler och varför dessa överförs till 
andra organisationer.86 Jämfört med sina föregångare arbetar nyinstitutionalisterna 
dels med andra motiv/rationaliteter - de betonar det symbolrationella framför det 
målrationella.87 Men nyinstitutionalisterna har också en annan och starkare syn på 
hur likhet i tankebanor och handlingsmönster formas. Det är den senare delen 
som jag ser som specifikt användbart i denna avhandling.  

Mitt intresse för denna teori handlar alltså om att likheten i tänkesätt skulle 
leda till likhet i handling och vad som då kan finnas i termer av möjlighet till 
variation och handlingsutrymme. Jag hämtar delar för min förståelse från både 
äldre och ny institutionell teoribildning. Den nyinstitutionella teoribildningen är 
dock av primärt intresse inte minst genom att man som forskare får större 
förståelse för den äldre teorins kärna till följd av att nyinstitutionell teori tar sin 
avstamp i att skilja ut sig från densamma. 

Som jag nämnt tidigare är institutionalismen enligt Johansson skeptisk till en 
rationalistisk organisationssyn och inriktad på att avtäcka aspekter av den 
organisatoriska verkligheten som inte stämmer med formella målsättningar etc. 
Den är inriktad på förhållandet mellan organisationer och omgivning och betonar 
                                                           
85 Johansson 2002 sid. 17-18 
86 Powell & DiMaggio 1991, Johansson 2002 
87 Rövik 2000 
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de kulturella aspekternas betydelse för hur organisationer utvecklas.88 Selznick 
menar att organisationers är anpassningsbara89 och anpassningen sker både i 
förhållande till organisationens medlemmar och till influenser från omgivningen. 
Dessa anpassningsmekanismer kan gå vid sidan av formella strukturer och ibland 
även på tvärs mot officiella mål.90 Det är dessa anpassningar, i vissa avgörande 
skeden, som leder fram till institutionalisering när nyinstitutionalisterna diskuterar 
den enligt Johansson. Det innebär i förlängningen att varje organisation med 
tiden utvecklar (informella) sätt att vara och att agera som inte direkt är relaterade 
till de uppgifter som utförs.91 

Den gamla inriktningen av institutionalismen studerar institutioner i ett 
”lokalt” sammanhang i ansikte-mot-ansikte-relationer mellan olika grupperingar 
och organisationer. Nyinstitutionalismen däremot riktar sitt intresse mot icke-
lokala och mer opersonliga omgivningar så kallade organisatoriska sektorer eller 
fält enligt Johansson.  Organisationsfält används för att beteckna en organisations 
omgivning det vill säga de organisationer som ingår i samma bransch och/eller är 
beroende av varandra. Den nyinstitutionella teorin fäster stor vikt vid att 
organisationer anpassar sig efter de normer som är legitima i omgivningen. 
Gemensamma föreställningar om vad som är rätt och fel utvecklas vilket gör att 
organisationerna tenderar att likna varandra alltmer.92 Detta har en mer personlig 
och ”smygande” karaktär än den gamla institutionalismens synsätt, omgivningen 
genomtränger organisationen genom att tillhandahålla kognitiva referensramar. 
Genom detta raster ser organisationens medlemmar, tänkandet och handlandet 
och uppbyggandet av de formella strukturerna inom organisationen styrs således 
av detta.93  

Ett kognitivt synsätt kännetecknas av att individen ses som aktivt deltagande 
och i ständigt samspel med sin omgivning. Enligt detta synsätt är ny kunskap 
påverkad av de förväntningar som individen har på vad denne skall finna, det vill 
säga det kognitiva rastret avgör vad som är kunskap.94 

Den äldre traditionen inom institutionalismen menar att den 
inomorganisatoriska processen leder till att varje organisation förändras på sitt 
eget sätt och får en unik karaktär. Detta leder till variation och olikheter mellan 
organisationer. Nyinstitutionalismen däremot menar att institutionaliseringen 
leder till ökad likriktning och minskad mångfald. Organisationer inom samma fält 
bygger in samma standardiserade element i sina strukturer.95 Inom äldreomsorgen 

                                                           
88 Johansson 2002 
89 För en diskussion om organisationers anpassning se även Albinsson 1986. 
90 Selznick 1996 
91 Johansson 2002 
92 DiMaggio & Powell 1991 
93 Johansson 2002 
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finns flera faktorer som till exempel lagstiftning och andra regelverk som gör det 
sannolikt att möjlighet till variationen och olikheter är begränsat och att dessa 
organisationer därför visar upp relativt stora likheter sinsemellan. 

Att veta hur man ska handla 

Scott menar att de mekanismer genom vilka institutioner verkar, upprätthålls och 
förändras, består av reglerande, normativa och kulturkognitiva element vilka 
utgör institutioners tre grundpelare. Dessa strukturer och aktiviteter ger stabilitet 
åt det sociala beteendet det vill säga påverkar individer och organisationer genom 
att ange ramarna för ontologi och lämpligt beteende.96 De tre pelarna utgör också 
en form av indelning av institutionalisterna. Den regulativa inriktningen, omfattas 
av alla institutionalister – man är överens om att institutioner begränsar och 
reglerar beteenden, men det som särskiljer är att regulativa forskare fäster särskild 
vikt vid de explicit reglerande företeelser som regelskapande, övervakning och 
sanktioner. Normativt inriktade teoretiker ser institutioner främst som uppbyggda 
av normer och värderingar och menar att det sociala livet styrs av föreställningar 
om vilka mål som skall eftersträvas och vilka medel som är legitima för att uppnå 
målen. Denna inriktning ägnar sig åt rättigheter, skyldigheter, åt att uppfylla 
förväntningar och att göra vad olika roller kräver av rollinnehavaren. De 
teoretiker som är kognitivt inriktade menar att sociala aktörer handlar på ett visst 
sätt därför att det tas för givet och aktören kan inte tänka sig att göra 
annorlunda.97  

Min utgångspunkt är att inte utesluta att de tre formerna kan verka parallellt. 
Vilket jag alltså ska ta med mig till min tolkning och analys.  Institutioner utgör 
ett ramverk med formella regelverk, men tillhandahåller också kulturella och 
normativa referensramar. De formella regelverken för äldreomsorgen utgörs av 
externa och interna sådana i form av lagar, förordningar, rekommendationer och 
riktlinjer. De för i viss mening med sig normativa utgångspunkter in i 
organisationen inte minst via socialtjänstens honnörsord. Andra normativa 
referensramar utgörs av de professionsspecifika värden som på ett explicit sätt 
bryts mellan (i fallet äldreomsorg) den vårdande professionen och 
omsorgsprofessionen.98 De kognitiva strukturerna är tankebanor som inte explicit 
görs till föremål för avvägningar vid beslutstillfällen, de är och förblir så att säga 
oantastbara.99 Det handlar om sådant som inte medvetandegörs eller om så kallad 
tyst kunskap. En följd av att denna typ av institutionaliseringsmekanismer 
avseende tankebanor och handlingsmönster existerar bidrar gör att vissa 
handlingsmöjligheter underlättas medan andra begränsas eller till och med 
                                                           
96 Scott 2001  
97 Johansson 2002 
98 I mitt material utgör arbetsledare med sjuksköterskebakgrund den så kallade vårdande profes-
sionen och de som har en socialomsorgsbakgrund den så kallade omsorgsprofessionen. 
99 Här menar jag att man kanske kan räkna in frågor om vem man är lojal gentemot.  
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omöjliggörs.  Orsaker bakom detta är att de står i motsats till de värdemässiga 
grunderna, till andra signifikanta normer och regler eller att de blir oreflekterade 
och självklara. 

 Fokusering på institutioners kognitiva aspekter är kännetecknande för 
nyinstitutionalismen.100 Inom nyinstitutionalismen är isomorfism (likformighet) 
och homogenisering betydelsefulla begrepp. Isomorfism innebär att 
reproducering och spridning av institutionaliserade ”modeller” eller kartor gör att 
organisationers strukturer och procedurer blir allt mer lika varandra. Enligt 
Douglas ”tänker”101 institutioner åt sina medlemmar i betydelsen att individen inte 
definierar och reflekterar över varje situation steg för steg utan det finns inbyggt 
som en förhandskunskap eller förförståelse vilket också ökar förutsägbarheten i 
organisationen. Douglas menar att institutioner är starkare än den individuella 
viljan, eller mer precist att sociala institutioner är den ”individuella” viljan. 
Douglas diskuterar också hur ”minnet” upprätthålls i institutioner, hur glömskan 
inträder och att klassifikation och kategorisering inte sker som en personlig 
angelägenhet utan utifrån ett institutionsbaserat sätt. Lojaliteten till olika 
institutioner som individen är delaktig i kan inte studeras autonomt, utan måste 
förstås i relation till dess medlemmar eftersom en institution inte kan uppstå utan 
dess medlemmar.102  

Institutionell isomorfism kan särskiljas i tre olika former, tvingande, mimetisk och 
normativ isomorfism. Tvingande isomorfism är formella eller informella krav som svaga 
organisationer utsätts för av starkare. Starka sådana aktörer inom mitt 
forskningsfält är till exempel hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen och 
förväntningar från intressenter och samhället på hur äldreomsorg ska bedrivas. 
Grunden är enligt DiMaggio & Powell ett slags beroendeförhållande och behov 
av att skapa, att bibehålla eller stärka organisationens legitimitet. DiMaggio & 
Powell menar att normativ isomorfism i stort sett har professionella grunder. 
Tilltagande professionalisering medför att anställda genom sin likartade 
utbildning likriktar sina organisationer och bibehåller likformigheten genom att 
ingå i nätverk med kollegor och i dem stärka det som förenar.103 Många av 
äldreomsorgens ledare har en gemensam utbildningsbakgrund även om det de 
sista åren tillkommit flera andra yrkeskategorier till exempel sjuksköterskor, 
socionomer, arbetsvetare och andra.104 Trots detta så har fortfarande en stor andel 
av arbetsledarna sociala omsorgsprogrammet eller någon av föregångs-
utbildningarna som utbildningsbakgrund i flertalet kommuner.105 Även om många 
har en gemensam bas i utbildningshänseende kan man tänka sig att 
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äldreomsorgens decentraliserade karaktär, bristande tid för kontakter och relativt 
låga professionaliseringsgrad gör att normativ isomorfism får svagare genomslag 
än vad som annars skulle vara fallet.  

Mimetisk isomorfism däremot har osäkerheten som drivkraft och återfinns i 
verksamheter där samband mellan orsak och verkan är otydlig, målen är oklara 
och lösningarna inte självklara. Detta leder till att organisationer som är 
framgångsrika blir förebilder och andra organisationer försöker att efterlikna dem 
istället för att lösa sina problem utifrån sina egna förutsättningar.106 Ett exempel 
från äldreomsorgen är införandet av köp-säljsystem som var en översättning från 
näringslivet till den offentliga sektorn. Scott menar att det finns en mängd motiv 
för att efterlikna lyckade organisationer, men påpekar också att alla härmande 
beteenden inte innefattar eller leder till institutionaliseringsprocesser.107  

Det finns en naturligtvis en självklar förbindelse mellan de regulativa, 
normativa och kognitiva sätten för institutionaliserade tankebanor och 
handlingsmönster och det sätt på vilket de blir isomorfa företeelser. Den 
regulativa etableras just genom att den är tvingande, den normativa genom sin 
egen normativitet och den kognitiva i en mimetisk process. Jag kommer att ställa 
mig frågan hur de tankebanor som mina informanter uttrycker kan relateras till de 
ovan skisserade formerna för införlivande av institutionella tankesätt det vill säga 
hur tankar och handlingar likriktas. 

Organisationskultur 

Genom att jag inför kulturperspektivet, som både införlivar kontinuitet och 
förändring i organisationerna, ges i min studie ytterligare möjligheter att se 
variation i tänkande i en organisation.108 Vanliga antagande om kulturella fenomen 
är att de är relaterade till historia och tradition, är djupgående, svåra att fånga och 
redogöra för, måste tolkas och är kollektiva. Antagandena har främst med värden, 
innebörder, föreställningar, kunskaper och andra immateriella saker att göra och 
är till sin karaktär holistiska och subjektiva snarare än strikt rationella och 
analytiska. Scheins perspektiv innebär att kultur finns på tre nivåer, på ytan finns 
artefakter, under dessa finns värderingar och normer för beteenden och på den 
djupaste nivån finns grundantaganden och grundläggande uppfattningar.109 
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 1. Artefakter Synlig nivå, men sällan möjlig att uttyda 
 
 
 2. Värderingar Högre grad av medvetenhet 
 
 
 
 3. Antaganden Osynlig nivå, tagen för given 
 

Figur 1. Scheins tre kulturella nivåer.110 
Kulturen har en dubbel natur enlig Alvesson, den ger möjlighet till komplexa 
samspel och koordinering i organisationen och har också en begränsande och 
repressiv sida. Kulturen tillhandahåller riktlinjer och känsla av mening, men i och 
med det fryses också vår världsbild, vår fantasi begränsas och självbestämmandet 
minskar.111 Kulturen drar in organisationsmedlemmarna i en socialt konstruerad 
verklighet. De element som kulturell gemenskap bygger på inbegriper enlig 
Hatch, som refererar till Scheins kulturella nivåer, artefakter, symboler, normer, 
värderingar, åsikter och grundantaganden, Hur dessa kulturella element bygger 
upp kulturen beskriver Hatch enligt följande: 

 ”Dessa kulturella element är inbördes beroende i en väv av innebörder – en uppsättning 
grundantaganden och en världsbild – som är tillgänglig för alla medlemmar av kulturen. 
…Världsbilden hjälper medlemmarna att hantera och styra sina aktiviteter och att 
skapa mening i sina upplevelser och erfarenheter av organisationen. Denna socialt 
konstruerade kontext, där medlemmarna ständigt orienterar sina upplevelser och 
aktiviteter, är det vi kallar organisationskultur.” 112 

Organisationskulturansatsen öppnar upp för ett antal intressanta infallsvinklar i 
mitt material. För det första pekar Scheins modell på frågan om hur värderingar 
formas vilket är en central fråga i delstudie 1. För det andra kan kulturansatsen ge 
en indikation till hur jag kan betrakta skillnader och likheter mellan och inom de 
förvaltningar jag har studerat. För det tredje görs också en distinktion mellan 
processorienterade respektive resultatorienterade kulturer vilket kan vara ett 
användbart sätt att betrakta de undersökta förvaltningarna på.  

Kulturella processer handlar om att skapa mening i tillvaron för den som ingår 
i kulturen det vill säga organisationsmedlemmarna. Müllern menar att kultur 
måste förstås utifrån bakomliggande föreställningar, som uttrycks symboliskt, 
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språkligt och konkret, vilka inte kan frikopplas från sitt konkreta sammanhang.113 

Bakomliggande föreställningar som är centrala är till exempel föreställningar kring 
makthierarkier, ansvarsfördelning, planering, beslutsfattande, människans natur 
och om rätt och fel. Ömsesidig påverkan är karaktäristiskt för kulturella processer 
och central är den identifikation som sker med de bärande föreställningarna i 
organisationen.  

Organisationens medlemmar ingår också i andra kulturer vilka kan vara 
viktigare för dem än den övergripande kulturen i organisationen.114 Detta medför 
att identifikationen kanske mer gäller den egna gruppen, avdelningen eller 
enheten och mindre den kultur som dominerar i den stora organisationen. Den 
egna yrkesgruppen är viktig som identitetsskapande enhet till exempel lärare, 
sjuksköterska, läkare, präst, officer och i min studie – arbetsledare i första linjen. 
Bland arbetsledarna i min studie finns ett flertal utbildningar representerade bland 
annat sjuksköterskeutbildning och social omsorgsutbildning. Kanske har just 
sjuksköterskor en stark professionskultur vilket också skulle kunna ge upphov till 
en stark subkultur i organisationen. Det kan tala för att till exempel arbetsledare 
med social omsorgsutbildning i förhållande till sjuksköterskor påverkas mer av 
den dominerande organisationskulturen. Arbetsledarna inom äldreomsorgen är 
således inte någon homogen grupp och utrymme för subkulturer finns, men trots 
detta kan det ändå förmodas att det inom yrket som arbetsledare i äldreomsorgen 
finns en plattform bestående av gemensamma normer, etiska regler och ett 
nätverk för utbyte av kunskap och idéer. 

Hatch påpekar att det är viktigt att komma ihåg att kultur är beroende både av 
gemenskap och mångfald, hon skriver ”Kulturen lämnar utrymme för likheter, men ger också 
sitt stöd åt och förlitar sig på skillnader”.115 Vidare menar Hatch, att kulturbegreppet 
flyttat fokus från att ha förklarat organisation som en enhet till kultur som ”ett 
redskap för att förklara olikheter mellan undergrupper i organisationen”.116 Olika undergrupper i 
mitt material är till exempel de nämnda yrkesgrupperna vilka kan utgöra 
subkulturer eller mikrokulturer vilket jag återkommer till i mina resultat. 

Även om kulturen är förankrad i traditioner är den för den skull inte en gång 
för alla given utan den har också en dynamisk sida och utveckling sker 
kontinuerligt. Ett sätt att beteckna organisationer är det Bergström beskriver som 
- processorienterade kontra resultatorienterade kulturer, dominerade av rutiner 
eller omtanke om resultat, - öppna kontra slutna kulturer, öppenhet och slutenhet 
avseende kommunikation och tillgänglighet, - hårt kontrollerade kontra löst 
kontrollerade kulturer, formellt eller informellt.117  
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Att organisationer är öppna system det vill säga de har ett utbyte med 
omgivningen och är i ständig förändring påpekas av många forskare.118 
Organisationen befinner sig också i andra kulturella system vilket innebär att man 
rör sig mellan olika uppfattningar och värderingar. Olika grupper rör sig mellan 
de kulturella systemen och successivt sker en påverkan. Kulturen formas på 
mikronivå, men också på en övergripande makronivå genom samhälleliga 
förändringar.119 Här kan man till exempel se hur förändrade attityder, 
värderingar i samhället och nya sätt att se på ledarskap fortplantat sig ner i den 
enskilda verksamheten i äldreomsorgen. Ett sådant exempel är det Wolmesjö 
belyser i sin avhandling det vill säga att chefskapets traditionella frågor kring 
effektivitet hamnar hos den enskilde arbetsledaren i operativ ställning.120  

I den stora organisationen kan det finnas mängder av olika föreställningar om 
organisationen, målen, styrningen etc. och en del av dessa föreställningar är också 
disparata. Det är enligt Müllern omöjligt att likforma dessa föreställningar i stora 
organisationer som dessutom kan bestå av flera hundra gruppbildningar som var 
och en har egna mikrokulturer eller subkulturer.121 Äldreomsorgens karaktär, med 
en hög grad av decentralisering och en mängd olika arbetsplatser ofta med ett 
stort geografiskt avstånd, ger troligen utrymme för att det ska uppstå en mängd 
mikrokulturer som i sig ger en variation inom den övergripande organisations-
kulturen. Således kan variation inom kulturen kanske både finnas mellan olika 
enheter och inom arbetsledargruppen.  

Informella mönster i en kultur kan vara svåra att upptäcka och det krävs lång 
erfarenhet och kunskap om kulturen för att det ska vara möjligt.122 Kopplingen 
mellan språk och kultur är av central betydelse. Aktörers sätt att tala om sin 
verklighet, gör värderingar, erfarenheter, kunskaper åtkomliga för andra och blir 
viktiga redskap för förståelsen av organisationen som helhet.123 Även med språket 
som hjälpmedel kan det tyckas vara en svår uppgift att nå någon slags förståelse 
som tränger bakom det först sedda eller uppfattade, men det är också en 
intressant utmaning som kan gynnas av en stor förförståelse. 

Även om de kulturella aspekterna är starka och institutioner anger ramar för 
individens och/eller organisationens handlingsmöjligheter och avgör hur vi ska 
bete oss och vilka beteenden som i varje given situation anses lämplig, framstår 
det som att möjligheter till variation inom och mellan verksamheter finns. Ett 
flertal faktorer talar för att det finns ganska stor möjlighet för variation både i 
tänkesätt och i handlingsmönster inom äldreomsorgen. Det kan handla om att 
andra kulturer som aktören verkar i kan ha större betydelse för individen än 
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äldreomsorgens organisationskultur, den ömsesidiga påverkan som finns inom 
organisationskulturen leder till dynamik inom organisationen och/eller att den 
relativa friheten och avståndet till styrning inom verksamheterna öppnar upp för 
olikheter.  

Formella och informella regler  

Den allmänna teoripositioneringen avslutas genom att jag återknyter till det 
verksamhetsnära planet. I inledningen uppehöll jag mig något vid temat styrning 
och då speciellt formell respektive informell styrning. För att fördjupa förståelsen 
av de två formerna av styrning använder jag mig framför allt av teori om formella 
och informella regler. Teorin är en utveckling inom den nyinstitutionella 
teoribildningen, som kan bidra till att förklara hur individer och grupper påverkas 
och hur de på olika sätt kan skaffa sig ett utrymme att agera i organisationen. För 
att öka möjlighet till förståelse av dessa fenomen har Siverbo vidareutvecklat en 
analysmodell för gynnsamma informella regler. Detta blir också en form av 
sammanknytning av min teoretiska ansats genom att Siverbo själv har 
nyinstitutionella utgångspunkter. Analysmodellen handlar om att människor 
påverkas av regler och då särskilt informella sådana specifikt inom offentlig 
verksamhet. Dessa omfattar alla i organisationen och det är svårt för enskilda 
organisationsmedlemmar att ifrågasätta eller bryta mot dem. Reglerna styr vad 
som sker i organisationen och skapar den ram som medlemmarna måste hålla sig 
inom för att inte betraktas som irrationella. Detta kan spegla en deterministisk 
syn på människans handlande, men regelsystemet ger också ett visst spelrum att 
agera inom.124  

Giddens som betonar den fria viljan motsätter sig ett deterministiskt synsätt på 
människans agerande och på regler i organisationen. Reglerna kommer inte till av 
sig självt utan som ett resultat av påverkan.125 Man kan därmed säga att regler 
både styrs av och styr individers handlingar. Siverbo menar att organisatoriska 
regelsystem i första hand erbjuder en ram för agerande och inom denna ram finns 
möjlighet för individen till mindre styrda handlingar.126  

Siverbo delar in informella regler i metaregler (starkt institutionaliserade) och 
subregler (svagt institutionaliserade). Organisationsmedlemmar låter sig främst 
styras av metaregler. Både informella och formella regler kan vara konkurrerande. 
Samspelet mellan konkurrerande regler ger intressanta resultat inte minst när det 
gäller skapande av formella regler och hur dessa följs. Formella regler som inte 
står i enlighet med informella kommer att påverkas av ett slags inre motstånd i 
organisationen vilket medför att det blir svårare att genomdriva förändringar. Här 
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kan en parallell dras till Giddens som menar att vardagslivets informella regler har 
större betydelse för individen än formaliserade regler.127  

Siverbo menar också att konkurrerande metaregler kan leda till irrationalitet 
och oväntade och eller oönskade effekter. Man ska hålla i minnet att när Siverbo 
talar om irrationalitet är det ur ett organisationsperspektiv. Det som är irrationellt 
ur ett organisationsperspektiv kan mycket väl (och kanske till och med högst 
sannolikt) vara rationellt ur ett individ- eller professionsperspektiv. Nedan följer 
en sammanfattning utifrån Siverbo128 av de delar som ingår i teorin om samspel 
mellan metaregler och subregler och deras förhållande till formella regler: 
 Metaregler och subregler. Starkt institutionaliserade informella regler (metaregler) 

är överordna mindre starkt institutionaliserade informella regler (subregler).  
 Metareglerna konkurrerar. Det finns högt prioriterade informella regler bland 

organisationsmedlemmarna som är svåra att följa vid ett och samma tillfälle. 
Detta innebär en olöst spänning mellan regler. Reglerna kan vara motstridiga. 

 Konkurrerande metaregler leder till irrationalitet. Konkurrensen mellan reglerna 
gör det svårt att eller omöjligt att följa och att göra anspråk på rationalitet.  
Det uppstår inkonsistens mellan beslut och genomförande.  

 Samspelet mellan formella regler och metaregler. Informella regler kan motverka 
genomförandet av formella regler. Internt fattade nya formella regler är alltid i 
något skede i samklang med metaregler i organisationen. Informella regler som 
manifesteras i beslut om formella regler blir med tiden institutionaliserade och 
därigenom överordnade andra regler.  

 Subregler blir mindre intressanta i organisationer som kännetecknas av konkurrerande 
metaregler. Subreglerna kan antingen underlätta eller försvåra möjligheten att 
följa organisationens metaregler. 

Siverbo diskuterar också relationen mellan metaregler och rationalitet i 
organisationer. Han menar att det ofta finns konkurrerande metaregler i 
organisationer och att det till följd av detta kan uppkomma inkonsistens mellan 
beslut och genomförande. Här lyfter Siverbo fram fyra varianter som han funnit i 
en litteraturgenomgång. Han identifierar löskoppling, vilket betyder att man i en 
given situation tvingas välja mellan en informell regel och en annan som är 
konkurrerande. Detta skapar ett spelrum för organisationsmedlemmarna. 
Metaforen antyder att det föreligger en lös koppling mellan det som beslutas och 
det som genomförs och kan ses som en systematisk irrationalitet. Frånkoppling 
antyder att saker sker över tid i offentlig verksamhet och olika frågor som är 
beroende av varandra står i fokus vid olika tidpunkter till exempel god ekonomi i 
samband med budgetarbete och kvalitet när brister visar sig. Beslut kan alltså vara 
kopplade från vad som senare genomförs. Det saknas således kontakt mellan två 
företeelser som egentligen hör samman. Frikoppling innebär att beslutsfattarna och 
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övriga organisationsmedlemmar inte delar samma informella regler. Delar av 
organisationens medlemmar kan därigenom anse sig stå fria i förhållande till 
beslut som fattas. Metaforen antyder denna avsaknad av koppling mellan beslut 
och genomförande. Bortkoppling har sin grund i att medlemmarna kan ha 
ofullständiga kunskaper om formella reglers effekter. Metaforen här är 
växeltelefonisten som kopplar fel och samtalet når därför inte mottagaren. 
Avsaknad av orsakssamband leder till en slags bortkoppling genom att vad som 
från början söktes blev något annat och kan förklaras av att kausal kunskap inte 
eftersöks.129  

I organisationskulturen finns det således faktorer till exempel regler, formella 
eller informella, som till viss del kan hindra arbetsledarna att agera i enlighet med 
deras egen uppfattning. Motvikt till detta är enligt Selander att den professionella 
autonomin och identiteten hävdas, vilket gör att till exempel reformer kan få en 
begränsad genomslagskraft.130  

Informella regler kan enligt Siverbo vara medvetna eller omedvetna och starka 
till sin karaktär och viktiga i interaktionen med grupper som arbetsledaren 
identifierar sig med i verksamheten. Eftersom en förskjutning av våra beteenden 
och värderingar sker över tid, kan ändå formella regler (till exempel begränsande 
riktlinjer) som inte sammanfaller med de informella reglerna (till exempel vad god 
omsorg är) leda till förändring.131 Gradvis förändring över tid gör att 
arbetsledarna kanske inte alltid är medvetna om hur förändringarna påverkar 
uppfattningar om frihet och handlingsutrymme, eller som Siverbo uttrycker det:  

”Formella regler kan tvinga fram förändrade beteendemönster som gradvis förändrar de 
värderingar som finns i samhället eller i organisationer. Så småningom kan det medföra 
att värderingar, beteenden och formella regler sammanfaller. Organisationens medlemmar 
handlar då återigen i enlighet med sina värderingar.” 132 

Mot bakgrund av Siverbos teori frågar jag mig bland annat om det finns 
konkurrerande metaregler i den av mig studerade verksamheten, det vill säga 
äldreomsorgen och hur detta i så fall kommer till uttryck i mina resultat i till 
exempel hur man säger sig påverkas av formella ramar och regler. 

                                                           
129 Siverbo 2001 s. 204 -216 
130 Selander 2001 
131 Siverbo 2001 
132 Ibid s. 32 
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8. Förutsättningar i organisationen - exemplet äldreomsorg 
De flesta arbetsledarna i denna studie menar att de har stora möjligheter att 
utforma sitt ledarskap, men de säger också att det finns ett flertal faktorer som på 
ett eller annat sätt anger ramar eller på annat sätt påverkar ledarskapet. I detta 
kapitel kommer jag att redovisa vilka dessa faktorer är, hur de påverkar 
möjligheterna att leda verksamheten och hur det kan förstås i anslutning till de 
teorier jag redogjort för.  

Arbetsledarnas situation beskrivs ofta som att de befinner i en klämsits eller i 
korsdrag från brukare, medarbetare, och förvaltning.133 Jag vill med min figur visa 
att de faktorer som arbetsledarna anger, eller de förutsättningar de menar 
föreligger, på ett sätt kan sägas ha en hierarkisk inbördes ordning. Några kan ses 
som ”tvingande” på en överordnad nivå till exempel lagstiftning och andra 
handlar mer om kommunpolitiska och/eller förvaltningsmässiga val som i och 
för sig får en tvingande karaktär för arbetsledaren. Påverkansfaktorerna kan också 
betraktas utifrån kommunikationsaspekter det vill säga om kommunikationen 
kännetecknas av en dialog eller om den till största delen sker utifrån 
envägskommunikation. Det kan också ses som att ”faktorerna” befinner sig 
inom, utanför eller ovanför enheten och genom det får olika betydelse för hur de 
påverkar arbetsledaren. Överordnade chefer befinner sig i min figur mellan det 
”tvingande” eller formella och det som arbetsledaren konfronteras med innanför 
enheten vilket kanske mer karaktäriseras av en dialog. Med en annan beskrivning 
kan överordnade chefer både betraktas som en självständig aktör och en 
medierare alltså transportörer av strukturer ut till första linjens chefer. 

 
Struktur Aktör 

 

 

  

 

 

 
 

 

Figur 2. Exempel på påverkansfaktorer i ledarskapet 

                                                           
133 Richard 1997, Trydegård 1990, 1995, 2000, Wolmesjö 2005 
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De delar eller faktorer som befinner sig utanför eller ovanför enheten menar jag 
handlar om förutsättningar och organisationen i ledarskapet. Den 
påverkan/betydelse som brukare, medarbetare och kollegor har/blir en del av 
konstruktionen av organisationskulturen och därmed viktiga för hur ledaren 
uppfattar sitt ledarskap.  

Socialtjänstlagen – en normativ och regulativ faktor 

Den mest betydande direkta styrning som arbetsledarna anger är den som sker 
genom beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen. Hälso- och sjukvårdslagen, 
Förvaltningslagen och Sekretesslagen134 nämndes endast i någon enstaka intervju 
varför jag här inte kommer att beröra dem närmare. Socialtjänstlagen styr 
arbetsledarnas arbete bland annat genom att ange normer för hur omsorg och 
vård skall bedrivas, hur boendet skall fungera, hur de ska förhålla sig till den som 
får bistånd, vilket bistånd som skall ges till den enskilde vårdtagaren etc. Detta 
påverkar i grunden hur arbetsledarna leder verksamheten och vad de bedömer 
som godtagbart utifrån Socialtjänstlagens intentioner.  

När arbetsledarna ställs inför valet att antingen uppfylla vad de anser vara det 
etiskt riktiga utifrån Socialtjänstlagen och sina yrkesmässiga normer eller att hålla 
sig inom budgeterade ramar uppstår det som till exempel Lundquist och 
Gynnerstedt beskriver som etiska dilemman.135 Detta var något som flera 
arbetsledare påtalade i intervjuerna. De klarade inte längre att hålla sig till lagens 
intentioner, utan gjorde allt fler omtolkningar och som någon säger, de ”tubbar 
på lagen”.  Detta stämmer även med vad Wolmesjö fann i sina studier, att 
arbetsledarna inte alltid klarade att upprätthålla rättsäkerheten.136 Det var alltså 
vanligt att arbetsledarna ställdes inför etiska dilemman, de upplevde behov hos 
vårdtagarna som de hade svårt att avhjälpa med de resurser de hade till 
förfogande om de samtidigt skulle hålla sig inom budgeten eller till beslut och 
riktlinjer som hade besparing som syfte. Detta kommer till utryck i följande citat:  

”Jag har så många komplicerade ärenden och så har vi inte några ordentliga riktlinjer. 
Jag tycker det är fruktansvärt, alla dom här besluten nu som tillkommit på en höft. 
Alltså dom är emot mitt innersta väsen, jag mår rent dåligt av att gå ut och fatta sådana 
här beslut. Det är emot allt jag tror på, det är emot mitt sätt att jobba. Så det påverkar 
mig negativt, jag mår dåligt av detta och är livrädd varje gång telefonen ringer och det är 
någon människa som vill ansöka om boende. Så ska jag ut och ta tag i det här och ser, 
grundat på min erfarenhet, dom här människorna skulle verkligen behöva det. Alltså det 
gör ont i mig.”  

                                                           
134 SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag, SFS 1986:223 Förvaltningslag, SFS1980:100,  
Sekretesslag, SFS 2001: 453 Socialtjänstlagen 
135 Lundquist 1991, Gynnerstedt 1993, Silfverberg 1996 
136 Wolmesjö 2005 
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Flera arbetsledare menar också att de inte fullt ut har förutsättningar att leda 
verksamheten på ett sätt som de själv menar bättre skulle stämma med lagens 
intentioner. Ett exempel på det är att de inte hinner med handledning av personal 
och att de inte kan prioritera uppföljningar i den utsträckning de vill. De påtalade 
också att det inte finns möjlighet att ”kontrollera” att verksamheten fungerar i 
enlighet med Socialtjänstlagen och målen för verksamheten. En av arbetsledarna 
menade att fler arbetsledare på boendeenheten skulle göra det möjligt att följa 
arbetet bättre och säger:  

”Ja det är genom att få de förutsättningarna. Genom att det funkar så har jag 
instrumenten att kunna nå målet som måste vara övergripande för mig, att vi uppfyller 
de förväntningar och intentioner som finns i socialtjänstlagen och i tankarna kring lagen. 
Det är min uppgift att se till att det blir effektuerat och att man når det, men då måste 
det finnas förutsättningar.” 

Informanternas svar antyder två nivåer av styrning, den ena som formellt styr, 
den andra som informellt påverkar. Följande är ett exempel som flera 
arbetsledare nämner under intervjuerna på det Lundquist beskriver som en 
konflikt mellan regelsystem.137 De ska enligt Socialtjänstlagen och de kommunala 
riktlinjerna ge visst bistånd till den enskilde inom viss tid och kanske på ett 
specifikt sätt, men har svårigheter att leva upp till det på grund av brist på 
personal vilket kan medföra arbetsmiljöproblem. Arbetsledaren kan bli tvingad 
att beordra övertid som i sin tur gör det svårt att hålla sig inom budgeterad ram. 
Problemet såsom arbetsledarna beskrev det var att uppfylla kraven utifrån 
Socialtjänstlagen och därpå följande kommunala riktlinjer och att samtidigt ta 
ansvar för arbetsmiljön och kanske mot medarbetarnas önskan beordra dem att 
arbeta övertid.  

Handlingsmönster inom organisationen legitimeras av organisationens 
medlemmar på olika sätt och kan också begränsas till exempel genom sanktioner 
från överordnade nivåer eller kanske kollegialt. Detta kommer till uttryck bland 
annat vid ledningsmöten och gruppmöten där frågor kring vad som ska göras och 
hur det ska göras diskuteras. I det organisationskulturella perspektivet kan 
organisationen ge utrymme både till långtgående samverkan, men inbegriper 
också mekanismer som begränsar vad arbetsledaren har möjlighet att göra.138  

Enligt nyinstitutionalister verkar, upprätthålls och förändras institutioner 
genom reglerande, normativa och kulturkognitiva mekanismer.139 I det 
perspektivet kan Socialtjänstlagen ses som en väsentligen styrande mekanism som 
både har regulativa drag och normativa drag och i materialet är det de normativa 
mekanismerna som kanske framstår som mest betydelsefulla. I organisationen 
begränsas och regleras beteenden på olika sätt till exempel genom regler, 

                                                           
137 Lundquist 1991, 2001. Se vidare kapitlet 11 om Tjänstemäns lojalitet. 
138 Müllern 1994, Alvesson 2001, Hatch 2002, Bergström 2002 
139 Scott 2001, Johansson 2002 
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övervakning och sanktioner.140 Många av de regler och riktlinjer som förekommer 
inom äldreomsorgen har Socialtjänstlagen som grund, således kan sägas att den 
även utgör en regulativ kraft. Den regulativa styrningen som förekommer är 
främst i form av överklagande som brukare kan göra av biståndsbeslut som ska 
forma den omsorg den enskilde har rätt till. Även om detta inte direkt ”drabbar” 
arbetsledaren i den delade organisationen, är det indirekt styrande genom 
arbetsledarens ansvar att tillse att biståndsbeslutet verkställs på det sätt som avses.  

En mer direkt regulativ styrningen sker i form av sanktioner av olika slag. 
Sanktioner som avser brister utifrån Socialtjänstlagens mening, förutom 
överklagande av biståndsbeslut, är det inte någon av arbetsledarna som nämner. 
Man kan därmed säga att den direkta regulativa styrningen som Socialtjänstlagen 
har när det gäller arbetsledarens specifika uppdrag att verkställa biståndsbesluten 
är relativt lite förekommande. 

Den normativa styrningen framstår som betydande för arbetsledarna. Utöver 
att Socialtjänstlagen anger normer för verksamheten konstrueras också i 
organisationskulturen och i yrkeskulturen föreställningar som arbetsledarna tar 
för givna i det dagliga arbetet.141 Den normativa påverkan kommer bland annat till 
utryck i att arbetsledarna påtalar en stark vilja att upprätthålla det som anges i 
lagen, vilket är underförstått och anges som ett måste.  

Flera arbetsledare nämner Socialtjänstlagen som något självklart som alla i 
organisationen är införstådda med. Man får förmoda att de flesta arbetsledarna till 
stor del omfattar, och bejakar, lagens intentioner och på så vis kommer att dela 
samma normer och värderingar. Detta ger grund för en likartad bild av vad som 
ska åstadkommas och hur det ska göras. Socialtjänstlagen ger vägledning i form 
av ett antal grundprinciper, till exempel ska socialtjänsten vila på en demokratisk 
grund, främja människors trygghet, jämlikhet och aktiva deltagande, frigöra och 
utveckla människans resurser och bygga på respekt för självbestämmande och 
integritet. Verksamheter inom socialtjänsten skall också enligt grundprinciperna 
präglas av helhetssyn, normalisering, kontinuitet, flexibilitet samt närhet.142   

Socialtjänstlagen och dess principer införlivas som ett kulturbetingat raster 
som gör att arbetsledarna till stor del kommer att omfatta samma kollektiva idéer 
om vad som ska göras och hur det ska göras.143 För att uppfylla lagens intentioner 
och för att inte avvika från normerna inom yrket och verksamheten var de flesta 
arbetsledarna beredda att ta kritik om de inte kunde hålla budgeten.  Samtidigt 
menar de att det också ingår i normen för arbetsledare att mycket väl kunna 
motivera ett eventuellt överskridande av de budgeterade ramarna.  

Många arbetsledare har en gemensam yrkesbakgrund där Socialtjänstlagen har 
en framskjuten plats bland annat som en normerande kraft. Arbetsledarnas delar 
                                                           
140 Ibid   
141 Alvesson 2001, Scott 2001, Bergström 2002, Hatch 2002, Johansson 2002 
142 Socialtjänstlagen SFS 2001:453  
143 Müllern 1994, Hatch 2002, Alvesson 2001, Scott 2001, Bergström 2002, Johansson 2002  
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dock, det som inom nyinstitutionalismen kallas, organisatoriskt fält med andra 
yrkesgrupper vilka kanske omfattar delvis andra principer. Detta ger en möjlighet 
till variation inom organisationen genom att nya element tillförs, men kan också 
förmodas påverka en förflyttning av tyngdpunkten i värderingsgrunderna från 
Socialtjänstlagen till exempel Hälso- och sjukvårdslagen.144  

Sammanfattning 

Arbetsledarna uppfattar att den mest betydande direkta styrningen som 
Socialtjänstlagen ger upphov till sker genom biståndsbesluten. I en delad 
organisation har arbetsledarna en begränsad möjlighet att fatta autonoma beslut 
som berör vårdpersonalens arbetsuppgifter avseende brukarnas omsorg.  En mer 
indirekt påverkan sker genom en normativ process och här upplever 
arbetsledarna att de allt oftare ställs inför etiska dilemman. De känner ibland att 
de inte längre klarar att arbeta utifrån lagens intentioner. De uttalar dock en 
beredskap att ta emot kritik om budgeten inte kan hållas beroende på att de valt 
att uppfylla Socialtjänstlagens intentioner.  

Politiska beslut och riktlinjer – traditionella styrmedel 

I detta avsnitt granskas hela beslutskedjan från de politiska besluten till den 
verkställighet som arbetsledaren har ansvar för. Det handlar om olika mål- och 
policydokument, riktlinjer och konkreta politiska beslut i enskilda frågor och hur 
dessa kommuniceras till arbetsledaren. 

Flera arbetsledare säger i intervjuerna att måldokumenten inte har någon 
större betydelse för hur de arbetar. De upplever målen som mycket abstrakta, 
orealistiska och dessutom är inte målen uppdaterade till de aktuella 
förutsättningarna som arbetsledarna menar råder. I kommunerna förekommer 
också befattningsbeskrivningar, uppdragshandlingar eller kontrakt som reglerar 
arbetsledarnas ansvar och till viss del deras arbetsuppgifter. Dokumenten upplevs 
främst som generella och inte så styrande för det operativa arbetet. I flera fall 
menar också arbetsledarna att även dessa dokument är inaktuella och behöver 
uppdateras till aktuell situation. Det finns dessutom inte några uttalade 
sanktionsmöjligheter från överordnade nivåer om arbetsledaren inte skulle leva 
upp till det som finns beskrivet i dokumenten.  

Mer styrande faktorer för arbetsledarna, än måldokument av olika slag, är de 
mer konkreta riktlinjer som förvaltningsledningen utarbetar inom olika områden. 
Arbetsledare har tillgång till nämndens protokoll, via e-post eller ”Intranet” eller 
via sin närmaste chef och synes hålla sig väl á jour med de beslut som gäller deras 
verksamhet. Riktlinjer och beslut tas upp som information eller för diskussion på 
de möten arbetsledarna har med sin närmaste chef. Här sker en tolkningsprocess 
med syfte att klargöra hur arbetsledarna ska förhålla sig till riktlinjer och beslut 
                                                           
144 SFS 1982:763 Hälso- och sjukvårdslag, Socialtjänstlag SFS 2001:453 
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och överenskommelser träffas avseende hur de ska arbeta vidare med 
implementeringen.   

Ett politiskt taget instrument för att reglera ansvaret för personal på olika 
nivåer i organisationen är delegationsordningen. I den regleras till viss del vilka 
beslut som arbetsledarna har rätt att fatta, främst inom myndighetsutövning, 
personalärenden och på det arbetsrättsliga området. Delegationsordningen säger 
till exempel vem som har rätt att fatta biståndsbeslut och vilka rättigheter man har 
att anställa personal. Utöver detta dokumenterar flera kommuner detaljerade 
riktlinjer för till exempel personalfrågor och arbetsmiljöfrågor i specifika 
handböcker.  

Det förekommer också särskilda policydokument som berör medarbetarna 
och som arbetsledaren ska beakta, till exempel personalpolitiska och 
alkoholpolitiska program. I någon kommun finns också en skriven 
ledarskapspolicy, men som någon säger:  

”Det är ju hur det fungerar i praktiken som är det viktiga. Man kan ju skriva 100-
tals dokument, men om ingen följer dom eller bryr sig om dom så är det ju helt 
meningslöst. Det är ju bara en massa papper som ligger i en hög, det har ju ingen 
funktion alls.” 

Flera arbetsledare menar att skriven policy inte har större betydelse än de kanske 
outtalade förväntningarna som kan finnas i organisationen. Att leva upp till 
politiskt tagna mål för verksamheten kan vara svårt och flera arbetsledare påpekar 
också att målen ofta känns orealistiska. En av arbetsledarna säger:  

”Jag upplever att dessa styrinstrument är mycket ord som alltså är tagna politiskt. Även 
om det är utarbetat av tjänstemän så är det ju ett politiskt beslut som ligger till grund för 
det och det är klart att det då måste det vara allmänt hållet. Men verkligheten, om jag 
pratar om det personalpolitiska programmet, så är det ju många gånger svårt att leva 
upp till utifrån att vi har en arbetsbelastning som hindrar oss i det utförandet. Jag 
tänker på medarbetarsamtal till exempel att utföra medarbetarsamtal om man har 50 
underställda, det är inte enkelt, det är omöjligt.” 

I någon kommun finns en så kallad ordbok som i detalj reglerar vad olika bistånd 
skall innehålla och på så sätt starkt styr vilka insatser arbetsledaren ska verkställa 
för den enskilde vårdtagaren. Syftet med handböcker och policy av olika slag är 
dels att ge arbetsledarna hjälp i form av vägledning, men också att garantera 
någon form av lika förutsättningar inom verksamheten. Flera arbetsledare 
påpekar att det inte kan vara allt för stora skillnader mellan olika enheter både vad 
som gäller frågor som rör vårdtagarna och medarbetarna. Det finns också flera 
arbetsledare i studien som efterfrågar fler och klarare riktlinjer för att till exempel 
undvika ”tyckanden” från överordnade och för att säkerställa att de arbetar 
utifrån samma regler i verksamheterna. Här antyds alltså en strävan efter 
likriktning både från arbetsledarna själva som efterfrågar riktlinjer och från 
förvaltningen som formulerar riktlinjerna.  
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Den roll som arbetsledarna i äldreomsorgen har, kräver både att de ska vara lojala 
tjänstemän i en offentlig förvaltning och att de skall ta det ansvar som det innebär 
att arbeta utifrån Socialtjänstlagen. I studien är det flera som önskade att 
politikerna skulle ta ett tydligt ansvar för de brister i kvaliteten som politiska 
beslut ibland medför och som arbetsledarna menade att de allt för ofta får ta 
ansvar för. Arbetsledarna upplever att de ofta inte har något val, utan måste 
oavsett den egna uppfattningen vara lojala mot arbetsgivaren och till exempel 
genomföra det som beslutats. Några arbetsledare menade dock att det ibland kan 
finnas ett tolkningsutrymme i beslutets utformning, som gör att de till viss del 
kan modifiera besluten. Ett exempel på att tolkningsutrymme kan finnas i vissa 
beslut är följande citat: 

”…det beror ju på hur beslutet ser ut, är det inte fullständigt 100 % konkret så kan 
man ju alltid ta upp till diskussion och fråga, kan jag köra den vägen eller kan jag köra 
den vägen eller kan jag smita igenom här, vad tycker du om att jag gör så?”  

Många av de beslut som man tar i den politiska nämnden har direkt påverkan på 
vad arbetsledarna skall åstadkomma i sin verksamhet. Det kan till exempel vara 
att göra neddragningar på personal eller på annat sätt spara pengar. Det kan också 
handla om att något boende skall byggas om eller avvecklas. Andra beslut kan 
gälla verksamhetens inriktning eller innehåll som till exempel att inrätta ett 
gruppboende för dementa eller att man inskränker eller tar bort viss service. 
Sådana beslut kommer att starkt prägla vardagen för arbetsledarna och styra hur 
de måste prioritera sina arbetsuppgifter.  

Flera arbetsledare menade att de ibland till viss del kunde anpassa beslutet så 
att det bättre stämde med den egna övertygelsen. På så vis kunde arbetsledarna 
balansera de etiska dilemman som annars kunde uppstå. Detta stämmer väl med 
det som Gynnerstedt fann i sin studie det vill säga att arbetsledarna till viss del 
omtolkar beslut för att skaffa sig ett större utrymme för att kunna handla på ett 
etiskt riktigt sätt gentemot vårdtagare.145 Även Silfverberg fann denna typ av 
omdefiniering av politiska beslut i sina studier till exempel benämndes städning 
som stödstädning och i dialog med brukaren träffades överenskommelser i form 
av kompromisser.146 Här kan också en parallell dras till Lipsky som menar att 
frontlinjebyråkraterna skaffar sig handlingsfrihet genom att göra självständiga 
tolkningar och anpassningar av beslut vilket bidrar till att verksamheten kan vara 
svårstyrd.147 En annan parallell kan dras till det Johnson pekar på i sin avhandling, 
nämligen att det inte alltid finns en säker koppling mellan mål och medel i 
beslutsfattandet och att lojalitetskonflikter har stor betydelse för vilka beslut som 
kommer att genomföras och hur de genomförs.148  

                                                           
145 Gynnerstedt 1993 
146 Silfverberg 1996 
147 Lipsky 1980 
148 Johnson 2003 
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Ett flertal faktorer bidrar till likriktning eller likformighet i ett nyinstitutionellt 
perspektiv bland annat i den process som äger rum i ledningsmöten av olika slag. 
Det kan ses som en del av en pågående institutionalisering som sker i 
organisationskulturen både uttalat och outtalat och som begränsar friheten för 
arbetsledarna att självständigt göra egna bedömningar och tolkningar.  Det ger 
också möjlighet för starka mikrokulturer, till exempel olika yrkesgrupper, att 
påverka processen i en riktning som de önskar.149  

Hur kommuniceras politiska beslut och riktlinjer? 

Otydligheten är kännetecknande i de flesta intervjusvar när det gäller 
organisationens sätt att klargöra vilka ramar, krav och förväntningar som finns på 
ledarna. Dokument som beskriver detta är oftast formulerade som visioner eller 
mål och upplevs som svåra att konkretisera i verksamheten och upplevs också 
ibland som direkt omöjliga att leva upp till. Ett exempel på detta är 
personalpolitiska program. Den konkreta kunskapen får arbetsledarna bit för bit 
pröva sig fram till vilket en av informanterna uttrycker så här: 

”Det kommer efter hand, ja så får man hitta vägen själv. Sen när man är utanför så 
märker man det för då kör man i diket och då får man smäll på fingrarna så får man 
upp på vägen igen och köra vidare, så är det.”  

Flera av dem jag har intervjuat önskar att det fanns fora där specifika 
ledarskapsfrågor till exempel förväntningar och krav på ledarna kunde diskuteras. 
Den enda kontinuerliga uppföljning som förekommer i verksamheterna är den 
ekonomiska. Feedback eller uppföljning avseende andra delar förekommer mer 
sporadiskt och då oftast när något misstag skett. Många av de intervjuade 
framförde önskemål om mer feedback från förvaltningsledning på hur de 
uppfyllde de förväntningar man hade på dem.  

Arbetsledarna upplever således att förvaltningsledningen inte ger den 
vägledning de behöver för att driva och utveckla verksamheten i någon specifik 
riktning vilket man skulle förvänta sig i en verksamhet som sägs vara målstyrd. 
En arbetsledare säger att man inte vet ”vart tåget ska gå”. Vägledning får man i 
stället i hög grad av kollegor. De fora arbetsledarna har i verksamheterna för att 
diskutera gemensamma frågor upptas i hög grad av information och vägledning 
avseende ledarskapet finns knappast utrymme för. Mycket är således outtalat och 
dolt av den mer konkreta betydelsen av de innehållsmässiga delarna i målen för 
verksamheten. Ju mer konkret och precis styrning, desto mindre handlingsfrihet 
och tolkningsutrymme, varför denna relativa otydlighet också kan ses som en 
möjlighet för organisationen och för arbetsledaren att hantera inkonsekventa 
krav.150 Otydligheten ger på så sätt förutsättning för löskoppling vilket skapar ett 
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spelrum för organisationsmedlemmarna.151 I ett flertal fall saknar arbetsledarna 
politiska mål och visioner för verksamheten och den vägledning som Buch med 
flera menar måste finnas för att det ska vara möjligt att uppnå verksamhetens 
mål.152 

Sammanfattning 

Arbetsledarna upplever generellt sett en otydlighet i styrningen, eller brister i 
vägledningen vilket kan ge frihet i arbetet, men kan också innebära begränsning 
för arbetsledaren. Inom det arbetsrättsliga området är styrningen tydligare och 
bitvis mer precis i och med att lagarna anger tydliga gränser för vad arbetsledarna 
har möjlighet att göra. Dessa lagar tolkas på förvaltningsnivå och beskrivs i 
policydokument eller riktlinjer som i hög grad upplevs som tvingande av 
arbetsledarna. Arbetsmiljölagen är en viktig faktor som påverkar arbetsledarnas 
arbetsuppgifter som till exempel utöver att ha kontroll på arbetsmiljön också ska 
ta hänsyn till den enskilde brukarens hemmiljö. Här upplever arbetsledarna att 
konflikter mellan två viktiga regelsystem, Socialtjänstlagen och Arbetsmiljölagen 
ibland förekommer. 

Budget – en medierande och begränsande mekanism 

Resurstilldelningens betydelse för styrning finns skildrat i litteratur inom en rad 
områden till exempel ekonomi, organisation och ledarskap. Att arbetsledarna 
inom äldreomsorgen i hög grad styrs av ekonomin och att de upplever problem 
av olika karaktär till exempel etiska dilemman eller rollkonflikter när budgeten är 
allt för snålt tilltagen är ingen nyhet och finns beskriven i tidigare forskning inom 
området.153  

I min studie finns tydliga spår av den ekonomiska åtstramningen som den 
offentliga sektorn varit föremål för under de senaste åren. I många av 
intervjusvaren återkommer arbetsledarna till den resursbrist som de upplever, 
även om frågorna inte handlade om ekonomin. Av detta kan man förstå att 
budgetfrågor i hög grad gör sig påmint i det dagliga arbetet och i flera fall 
påverkas arbetet negativt. På frågan om vad som styr arbetet är det många 
arbetsledare som direkt svarar att ekonomin styr och menar att gränserna för vad 
som är möjligt att åstadkomma i arbetet i hög grad sätts av budgeten.  

Styrningen inom äldreomsorgen har under senare år delvis ändrat karaktär och 
har kommit att allt mer bestå av ekonomisk styrning genom täta kontinuerliga 
uppföljningar och kvalitetssäkring och mindre av styrning genom på förhand 
beslutade regler och riktlinjer. Oftast följs budgeten månadsvis både med skriftlig 
och med muntlig redovisning i ledningsgrupper samt vid andra möten med 
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närmaste chef. På så vis får arbetsledarna kunskap om hur de uppfyller de krav 
arbetsgivaren har avseende det ekonomiska ansvaret. Att budgeten är ett starkt 
styrinstrument som gör att andra regelsystem kan komma till korta kommer till 
uttryck i följande citat:  

”Just nu är det bara budget. Det finns inget möte utan att budgeten nämns, det skall ske 
inom budgeterad ram. Ingenting får kosta någonting utan får tas någon annanstans inom 
din budget och det är omöjligt egentligen. Budgeten är snävt tilltagen och ändå åläggs vi 
uppgifter som går utöver den.”  

Mål, visioner och långsiktighet i de politiska besluten skulle ge arbetsledarna 
andra möjligheter att arbeta på ett strategiskt sätt i sin verksamhet. I intervjuerna 
anger flera att de saknar detta och menar att de politiska besluten är allt för 
kortsiktiga och hänför detta till den ekonomiska situationen. Som svar på frågan 
om hur de får kunskap om vilket ansvar de har och vilka mål de som arbetsledare 
skall uppnå svarar en intervjuperson: 

”Jag uppfattar det som kortsiktigt, det finns ingen strategi, de politiska besluten är 
korta. Det finns ingen framförhållning på grund av den ekonomiska situationen i 
kommunen och det påverkar mig väldigt mycket.” 

Någon arbetsledare säger också att det saknas ideologi i de politiska besluten och 
att det bara är pengarna som styr, oavsett vilket parti som har makten. 
Verksamheten är personalintensiv och varje förändring i budgeten har oftast en 
direkt påverkan på bemanningen eftersom det är den som kostar pengar. Trots 
detta menar många arbetsledare att de är beredda att ta kritik för överskridande i 
budgeten eftersom de anser sig ha goda skäl till att ha den bemanning de har. 
Under de sista åren har det också varit svårt att rekrytera vikarier och timanställda 
vilket gör att övertidsersättningen har ökat.  En av arbetsledarna uttrycker detta 
som så:  

”Det har varit tufft. Vi har ont om vikarier och det är ont om sjuksköterskor, vilket 
gör att vi har mycket övertid, men jag vet att jag kan ge en förklaring. Ett exempel är 
att vi haft mycket vård i livets slutskede och det har gått åt mycket folk.”  

Arbetsledarna ägnar mycket tid till olika frågor som rör ekonomin och det är 
inom detta område det förekommer kontinuerlig uppföljning. Många arbetsledare 
känner sig pressade av den ekonomiska situationen inom äldreomsorgen och 
upplever att det näst intill är det enda som diskuteras i förvaltningen. I 
intervjumaterialet finns en mängd utsagor som tyder på detta till exempel:  

”Krasst är det ju ekonomin som styr. Det är det enda förvaltningen och nämnd egentligen 
tittat på i många är, inte utveckling av verksamheten.” 
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En annan arbetsledare uttrycker samma sak så här: 
 ”Pengarna styr, det är alla medvetna om, det är den viktigaste faktorn. Det är naturligt 
för det är ont om dom. Det är lite synd att man inte pratar om utveckling och innehåll. 
Det är bara pengadiskussioner.” 

Arbetet med ekonomiska frågor tar mycket tid i anspråk i det dagliga arbetet, som 
någon säger ”det är hela tiden ett trixande hit och dit för att få det att gå ihop”. 
Om mer tid fanns skulle arbetsledarna vilja ägna den åt arbetsgruppernas 
utveckling till exempel att handleda mer och ha mer av diskussioner om mål för 
verksamheten. Man skulle också vilja satsa på utbildning och fler gemensamma 
träffar men menar att varken tid eller pengar finns till det. 

På frågan om vilken handlingsfrihet de har i sitt arbete svarar många av 
arbetsledarna att de tycker att de har ett relativt stort utrymme att själv styra sitt 
dagliga arbete och att det främst är den ekonomiska delen som blir föremål för 
granskning och kritik. Ett uttryck för detta är följande citat:  

”Om jag håller budgeten så tror jag att jag skulle ha väldigt stora friheter egentligen. 
När du överskrider budgeten, upptäcks det då att du tagit för stora friheter inom vissa 
delar, så är det ju då du får slag på fingrarna. Men håller du den, så känns det lite som 
att ingen tittar på dig.”  

Handlingsfriheten har generellt sett minskat enligt flera arbetsledare, mandatet är 
snävare som en arbetsledare uttrycker det. Styrningen uppifrån är tydligare på 
grund av att ekonomin ser ut som den gör och arbetsledarens möjlighet att styra 
hur resurserna ska användas har minskat. Att de ändock har en relativ frihet att 
verka som ledare även om de inte kan göra allt det som de skulle vilja kommer till 
uttryck i följande citat:  

”Det är ju pengarna. Till syvende og sidst kan jag ju inte göra exakt till 100 % vad jag 
skulle vilja göra, därför att vi har en budget. Jag skulle vilja så mycket mer. Men jag ser 
ändå inte det som så stort för jag tycker att vi kan göra ganska så mycket.” 

Beräkning av resurser inom särskilda boenden sker i de flesta kommuner utifrån 
ett grundbemanningssystem. Detta innebär att budget fastställs utifrån en fast 
personalbemanning som inte ändras om vårdbehovet ändras. Detta påtalades av 
flera arbetsledare som menade att överskridande därmed inte kunde undvikas, 
men om de väl kunde motivera överskridande av budgeten upplevde de stöd för 
detta i nämnden. Allt man vill göra kostar ju inte heller pengar och mycket 
handlar om hur man arbetar med sina grupper, som en arbetsledare påpekar. 

Generellt kan sägas att alla arbetsledare uppfattar ekonomin som styrande, 
men det framgår också av intervjuerna att det finns relativt stora skillnader mellan 
kommunerna. Det gäller till exempel den ekonomiska tyngdpunkten som är 
märkbar i de flesta diskussioner och i uppföljningar och kontroller som nästan 
uteslutande rör budgeten. I grunden kan man säga att arbetsledarna anser att de 
har en allmän skyldighet att uppfylla sitt ekonomiska ansvar gentemot 
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arbetsgivaren. Att ekonomin därvidlag blir styrande är ofrånkomligt och självklart 
för arbetsledarna. En av intervjupersonerna uttrycker det som följer: 

”Vi har en skyldighet mot våra uppdragsgivare –skattebetalarna, att vara effektiva i 
verksamheten. En skyldighet att se till att deras skattepengar används på ett bra sätt.” 

Det kan uppfattas som en motsägelse att arbetsledarna å ena sidan upplever att de 
har ett relativt stort handlingsutrymme och å andra sidan upplever att de 
begränsas av bristande resurstillgång. Frågan blir då vad de menar med 
handlingsutrymme? Kan det till exempel vara frihet att inom de givna ramarna 
utforma sitt ledarskap och sin verksamhet, men att dessa ramar, främst de 
ekonomiska, har blivit allt snävare. Man kan anta att det skett en successiv 
anpassning till de nya förutsättningarna inom verksamheterna, båda gällande 
uppfattningar och faktiskt handlande. Detta har troligen delvis sin grund i att 
formella regler har, som Siverbo beskriver det, tvingat fram nya beteendemönster 
och arbetsledarna har gradvis vants sig vid de nya förutsättningarna och 
inskränkningar i vad som är möjligt att åstadkomma med en begränsad budget 
blir på så sätt accepterat.154 För äldreomsorgen skulle man kunna uttrycka det som 
att ribban för god omsorg i dag ligger något lägre än vad den har gjort tidigare 
och att det finns en viss acceptans för det, vilket flera intervjusvar antyder trots 
att Socialtjänstlagen i sig inte förändrats vilket Wolmesjö också påpekar.155 

I resultaten finns många utsagor som tyder på att budgeten både uppfattas 
som en regulativ och en normativ faktor i verksamheten och i formandet av 
ledarskapet.  Arbetsledarna talar om budgeten som en styrande faktor som det är 
viktigt att hantera på ett professionellt sätt både visavi överordnade och kollegor 
och normativa faktorer finns både i organisationen och i yrket. De regulativa 
aspekterna kommer till uttryck i det som inom nyinstitutionalismen beskrivs som 
utmärkande för de regulativa aspekterna nämligen att kontroll och sanktioner 
avseende ekonomin är vanligt förekommande.156 I äldreomsorgens kultur finns 
ekonomins betydelse inbäddat som förförståelse eller kunskap vilket 
arbetsledarna ger uttryck för i utsagor om självklarheter till exempel att budgeten 
måste styra, att man får tåla kritik om man inte klarar det och att det ingår i deras 
roll att ta det ansvaret. De kognitiva aspekterna kan ses som att 
organisationskulturen tillhandahåller en uppsättning socialt konstruerade 
förhållningsmönster som arbetsledarna till stor del kommer att omfatta. Dessa 
finns både på en medveten nivå som till exempel överenskomna normer och en 
osynlig nivå, ”tagna-för-givna” och som således inte ifrågasätts.157 I mitt material 
kan också spåras de etiska dilemman och den klämsits som första linjens chefer 
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befinner sig i och som påpekas av flera forskare inom fältet.158 Arbetsledarna ska 
således både upprätthålla en god verksamhet och samtidigt ta det ansvar som 
krävs för att ha en budget i balans och svårigheten att förena dessa två aspekter 
påpekas bland annat av Siverbo som menar att budgeten är ett starkt 
styrinstrument som gör att andra regelsystem kan komma till korta.159  

Sammanfattning 

Arbetsledarna upplever att ekonomin sätter tydliga gränser för vad som är möjligt 
att åstadkomma i arbetet. I det dagliga arbete tar också arbetet med budgetfrågor 
som resursfördelning, besparingar, redovisningar och inte minst informations-
frågor om budgeten, mycket tid i anspråk för arbetsledarna. Det är också främst 
ekonomin som blir föremål för granskning och kritik och många arbetsledare 
upplever att styrningen uppifrån har blivit tydligare på grund av ekonomin vilket 
bland annat kommer till uttryck i att det näst intill är det enda som diskuteras i 
förvaltningen. Arbetsledarens menar också att detta medför att möjligheten att 
styra hur resurserna ska användas minskar. 

Formella regler för det operativa arbetet 

De arbetsrättsliga lagarna framstår som konkret styrande. Arbetsledarna nämner 
detta som ett väldefinierat ansvarsområde och som något som tydligt anger 
gränser för vad som är möjligt att göra. I flera intervjuer nämns de arbetsrättsliga 
lagarna som en självklarhet, i förbifarten och inget som behövs diskuteras 
eftersom informanterna uppfattar att de är tvungna att följa dem i verksamheten.  

Tolkning av lagarna sker i stor utsträckning på förvaltningsnivå av 
personalavdelning eller liknande och formuleras ofta som policy eller riktlinjer 
som skall följas. De arbetsrättsliga lagarna finns vanligtvis tillgängliga för 
arbetsledaren som policydokument och/eller detaljerade riktlinjer och som 
tidigare nämnts upplevs dessa i hög grad som tvingande av arbetsledarna. Ibland 
kan det vara så att arbetsledarna upplever att tolkningen av lagarna hindrar dem 
från att åstadkomma något som skulle vara positivt både för den enskilde 
arbetstagaren och för verksamheten. En arbetsledare svarar på frågan om hon 
genomfört sådant som hon inte vill eller tror på:  

”Det har varit dom här diskussionerna kring tolkning av avtal, bland annat det här 
med kvalificerad övertid. Jag tycker att man skall kunna ge kvalificerad övertid även på 
en vardag. Jag har ju själv ansvar för vår budget och ser nyttan i det. Det är med 
beräkning jag gör det för jag vet ju att den här människan inte kommer att svika mig 
nästa gång heller. Men vi har blivit tillsagda att vi får absolut inte göra så utan måste 
hålla oss strikt till avtalet.”  
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Det förekommer att arbetsledare ifrågasätter tolkningar och riktlinjer, men 
styrningen som de arbetsrättsliga lagarna innebär uppfattas för det mesta som 
självklar och tydlig av arbetsledarna. Det är också inom detta område som det 
förekommer att man får uppmaningar eller krav på rättelser från förvaltningen 
och ibland från fackligt håll, om man avviker från de tolkningar och riktlinjer som 
finns framtagna. Här finns dels således ett tydligt regelverk och en administrativ 
kontrollfunktion vilket förstärker likriktningen inom detta område. 

Arbetsmiljölagen kommenteras av flera arbetsledare som en viktig faktor som 
påverkar hur de konkret måste arbeta. De gör till exempel hembesök, trots att 
man har en delad organisation med särskilda handläggare, för att försäkra sig om 
att miljön i det enskilda hemmet är godtagbar ur arbetsmiljösynpunkt. 
Nedanstående citat ger exempel på situationer då arbetsledaren gör hembesök: 

”I alla dom tyngre, större ärendena med mycket omvårdnad träffar jag vårdtagarna. 
Man är där ur arbetsmiljösynpunkt och det är så många frågor när man skall börja med 
insatserna.” 

En annan av arbetsledarna säger om hembesök att: 
”Man måste kanske ha en planering i hemmet för att det skall bli rätt, annars blir det 
ju så att medarbetarna inte kan utföra sina arbetsuppgifter. Med tanke på arbetsmiljön 
måste man göra hembesök och kontakta arbetsterapeuter som får åtgärda det som går att 
åtgärda för det är väldigt tungarbetat i dessa hem.”  

Arbetsledarnas ansvar för arbetsmiljön innebär att de måste ha kontroll på 
arbetsmiljön, men samtidigt ska de ta hänsyn till att just den arbetsmiljön är den 
enskilde vårdtagarens hemmiljö. En del av dessa situationer innebar således att 
arbetsledaren ställs inför konflikter mellan två viktiga regelsystem, det vill säga 
Socialtjänstlagen och Arbetsmiljölagen. Konflikten mellan regelsystemen leder 
ofta till kompromisser och medför att arbetsledarna behöver förhandla med 
vårdtagarna eller deras företrädare om de åtgärder som behöver vidtas för att 
arbetsmiljön skall bli tillfredsställande.160  

För att uppfylla arbetsmiljöansvaret blir det ofta nödvändigt att ha direkt 
kunskap om arbetsförhållandena i den enskildes hem. I några intervjuer beskrevs 
situationer när arbetsledarna måste göra prioriteringar som medför brister i 
arbetsmiljön och de har då ifrågasatt möjligheten att ta ansvar för arbetsmiljön. 
Någon arbetsledare säger att det finns möjlighet att ”skriva bort”161 detta ansvar. 
Själv hade hon inte prövat denna möjlighet, men kände till att det hade skett vid 
något tillfälle i kommunen. Den lojalitet mot arbetsgivaren som till exempel 
Gynnerstedt162 och Siverbo163 beskriver medför troligen också att arbetsledarna 
inte oftare utnyttjar denna möjlighet.  
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I organisationskulturen finns faktorer både subtila och mer konkreta krav på att 
samma regler ska gälla inom olika enheter, något slags rättvisetänkande och som 
någon arbetsledare sa ”rykten färdas snabbt”. Både medvetna och omedvetna 
föreställningar som kan vara starkt institutionaliserade, begränsar således 
arbetsledarnas möjlighet att agera oberoende och fritt eftersom de ”bär 
institutionerna”.164 Starkt institutionaliserade informella regler beskrivs av Siverbo 
som metaregler, dessa bidrar till förtroende och ömsesidighet samt förekomsten 
av socialt kapital och en gemensam identitet. Detta mildrar oönskade beteenden 
bland organisationsmedlemmarna och att frånsäga sig en del av sitt ansvar som 
arbetsledare skulle troligen vara att avvika från de informella reglerna och därmed 
inget man med enkelhet gör. 

Sammanfattning 

Arbetsledarna upplever inte att de olika måldokumenten som finns för 
verksamheten styr arbetet i någon högre grad. Handböcker och policyn av olika 
slag ska ge vägledning, men har enligt arbetsledarna en begränsad användbarhet. 
Befattningsbeskrivningar, uppdragshandlingar eller kontrakt förekommer, men de 
är ofta inaktuella och behöver uppdateras och sanktionsverktyg saknas. Däremot 
styr de delegationsordningen som reglerar vilka beslut som arbetsledarna har rätt 
att fatta. Styrande är också de riktlinjer som förvaltningsledningen utarbetar bland 
annat utifrån arbetsrättsliga lagar. Politiska beslut har också de en direkt påverkan 
på vad arbetsledarna skall och kan åstadkomma i den verksamhet som hon/han 
leder.  

Nya organisationsformer - svårigheter för enhetligt tänkande  

Inom äldreomsorgen har specialiserad biståndshandläggning under de senare 
decennierna införts och den är numera den vanligast förkommande 
organisationsformen inom området. Syftet med att dela ansvaret för 
arbetsledning och biståndshandläggning är bland annat att renodla rollerna för att 
därmed uppnå bättre rättsäkerhet för brukarna och bättre fokusering på ledning 
av verksamheten. Beslut om bistånd enligt Socialtjänstlagen fattas i de flesta 
kommuner av en särskild handläggare.165 I Halland hade två kommuner (vid 
intervjutillfället) en integrerad modell i betydelsen att samma person är både 
handläggare och arbetsledare.166 De arbetsledare som arbetar i en organisation där 
biståndshandläggningen är specialiserad menar ändå att de inte har någon 
renodlad arbetsledarroll bland annat för att de har kvar ansvar för bedömning av 
vård/omsorgsbehov för dem som bor i särskilt boende, vilket är fallet i de flesta 
kommunerna. 
                                                           
164 Müllern 1994, Alvesson 2001, Hatch 2002, Johansson 2002 
165 Dessa kan benämnas olika i kommunerna t ex biståndsbedömare, biståndshandläggare etc. 
166 I en delad organisation har en särskild tjänsteman ansvar för biståndsbesluten. 
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Arbetsledarna styrs av Socialtjänstlagen i de delar av ansvaret som gäller den 
enskildes omsorg och vård. Det kan handla om att rätt omsorg och/eller vård ska 
ges, den skall ges utifrån den enskildes önskemål och på ett sätt som stämmer 
överens med lagens principer. För arbetsledaren gäller det då att använda de 
resurser i form av personal, som finns till förfogande på ett adekvat sätt och att 
ge instruktioner, information och handledning utifrån varje vårdtagare och 
anställd. Arbetsledaren har ett ansvar för kontinuerlig uppföljning eller kontroll 
av att omsorgen och vården fungerar på föreskrivet sätt.  I den integrerade 
modellen har arbetsledaren därutöver ansvaret för att bedöma vilka behov den 
enskilde har och vilka insatser de har rätt till enligt Socialtjänstlagen. Flera 
arbetsledare poängterar att det är viktigt med tydliga gränser mellan 
arbetsledarens och handläggarens uppgifter. Någon säger med avseende på 
gränser gentemot arbetsgruppen:  

”Det är väldigt viktigt att jag som genomförare inte går in och tycker när det gäller 
insatser hos brukarna, det är jätteviktigt. Det får inte vara jag som ringer och säger att 
nu behöver någon mer hjälp. Jag kan signalera att det behövs en uppföljning, men vad det 
leder till ligger ju i deras utredning. Vi kan inte gå in och företräda gruppen.” 

Om någon annan fattar besluten blir samarbete och samsyn avgörande för hur 
arbetet med verkställigheten kommer att fungera. Besluten om bistånd ligger till 
grund för de resurser som arbetsledaren blir tilldelad i form av pengar varför det 
är av stor betydelse att arbetsledare och biståndshandläggare har en gemensam 
syn på vad som är rimligt att åstadkomma med de medel som finns. En av 
arbetsledarna säger: 

”… jag är ju i och för sig styrd av de beställningar vi har fått, men jag kan ju gå utanför 
det också. Inom en viss ram kan jag ju göra mer än beställningen säger. Inte göra andra 
uppgifter, men fylla innehållet i uppgiften med så mycket mer.” 167   

De flesta arbetsledare upplever dock inte att det finns utrymme att gå utanför 
beställningen, snarare det motsatta. Att resurserna skall räcka till allt mer i 
äldreomsorgen känner arbetsledarna bland annat av genom att det ibland finns en 
tendens att från handläggares sida försöka ”trycka in” allt fler insatser på samma 
tid. Organisationen med särskilda handläggare medför att de enligt 
delegationsordningen självständigt kan fatta biståndbeslut. Styrningen som detta 
innebär, begränsar arbetsledarnas möjlighet att fatta autonoma beslut som berör 
vårdpersonalens arbetsuppgifter åtminstone avseende vilka insatser den enskilde 
skall ha.  Flera säger trots detta att den delade organisationen fungerar väl, att de 
har ett gott samarbete och upplever handläggarna som professionella.  
 

                                                           
167 Beställning är beslutet om vilka insatser den enskilde har rätt till. 
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En arbetsledare säger till exempel:  
”Det har fungerat väl och jag upplever att jag alltid haft väldigt bra samarbete med 
handläggarna. Är det något speciellt så kompletterar de ju uppdraget med muntlig 
information.” 

En av de stora fördelarna med modellen tror flera arbetsledare är att det blir en 
bättre rättsäkerhet i och med att det blir behovet hos den enskilde och inte 
tillgången på personal som styr. I några fall är man mer kritiska och säger att 
beställningen inte alltid stämmer och att det bli dubbelt arbete. Någon säger:   

”Det blir ju dubbelt arbete. Får vi en beställning som lyder så och så och man går hem 
till vårdtagaren och då stämmer inte det. Vad skall vi nu göra? Då kommer de ju till 
mig och så får jag göra hembesök eller ringa handläggaren.”  

Även om det finns särskild biståndshandläggare kan det alltså vara så att 
arbetsledaren får ta hand om delar som egentligen är handläggarens uppgifter och 
som de inte har befogenhet för. Det kan till exempel vara att avgöra om 
insatserna för den enskilde är de rätta, som en arbetsledare säger: 

”Beställningen stämmer inte alls utan då får vi korrigera den efter några dagar och så 
skrivs det en ny beställning utifrån vad medarbetarna sett. Det blir ju dubbelt 
arbete….Så egentligen är jag både beställare och utförare.”  

Flera arbetsledare säger också att de i komplicerade ärenden måste göra 
hembesök för att kunna ge rätt information eller handledning till medarbetarna. 
Hembesök görs också utifrån arbetsmiljöansvaret, för att försäkra sig om att 
arbetet går att utföra på ett säkert sätt. De flesta som arbetar i den integrerade 
modellen menar att den ger en möjlighet till helhet och att mycket går hand i 
hand i arbetet. En av arbetsledarna säger:  

”Om du är arbetsledare på Volvo, då kan du inte komma dit och säga att jag vet inte 
vad det är för maskiner, jag känner inte till detta, men du gör det bra. Det är ju klart 
att verksamheten och personalen går hand i hand. Biståndsbedömning är ju bara ett 
rättsligt uttryck, ett sätt att tala om vad personalen skall göra så att det blir bra för den 
enskilde.” 

De som arbetar i den integrerade modellen upplever ibland att de slits mellan de 
olika rollerna och att det blir diskussioner med personalen som är jobbiga, en av 
dem säger:  

”När jag beviljar hjälp i `besvärliga´ ärenden så får jag ju stå för det och får motivera 
det för personalen och det blir mycket `ska detta vara nödvändigt´, `det orkar vi inte, 
`detta går inte´ hela tiden detta.”  

Arbetsledaren säger att det positiva är att hon känner vårdtagarna och kan 
informera bättre och att besluten blir mer aktuella. Flera påpekar att fördelen med 
modellen är just detta att de är insatta i vårdtagarnas situation och känner till 
deras behov och därmed kan ge adekvat information och handledning. En av 
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arbetsuppgifterna som arbetsledare i en integrerad modell har är att dokumentera 
de beslut om bistånd som fattas. Flera arbetsledare säger att detta är något som 
de tyvärr inte prioriterar, en säger:  

”Man kan inte jobba på det sätt som man vill. Det är mycket det inte finns tid till. Jag 
önskar att jag skulle hinna dokumentera på ett helt annat sätt. Jag känner mig väldigt 
otillfredsställd med att jag inte hinner att skriva ärenden. För mig blir det, hembesök, 
alla kontakter, fatta beslut, sätta in insatser och skriva en arbetsplan till personalen, sen 
lägger jag undan det. Sen ärendebladen det ligger där, det bara matas på. 
Förhoppningsvis kommer man ifatt någon gång.”  

Flera poängterade att det ofta blir dubbelarbete i den delade organisationen. Som 
tidigare nämnts gällde det bland annat hembesök hos den enskilde. 
Arbetsledarnas ansvar för arbetsmiljön gör det också nödvändigt att i 
komplicerade fall besöka det enskilda hemmet för att försäkra sig om att det är 
möjligt att utföra arbetet på ett säkert sätt. Detta kan tolkas som ett exempel på 
att en metaregel skapas som konkurrerar med den formella regeln om 
arbetsfördelningen i den delad organisationen.168  En trolig förklaring till att detta 
sker är att det ingår i normen att ha egen kunskap om förhållanden i den 
enskildes hem för att till exempel kunna ta ansvaret för arbetsmiljön och för att 
kunna ge medarbetarna det stöd de kan behöva. Arbetsledarna i den delade 
organisationen bestämmer inte vilka arbetsuppgifter som skall utföras hos den 
enskilde och har därmed ett begränsat handlingsutrymme och inflytande över det 
arbete som medarbetarna ska utföra.  

Den delade organisation öppnar också upp för skillnader i organisations-
kulturen vilket flera arbetsledare antyder i intervjuerna. Organisationsmodellen är 
styrande för arbetsledarna på så sätt att det anger ramar och bestämmer vilka 
arbetsuppgifter de har eller borde ha. Element som till exempel normer och 
regler som bland annat härrör ur detta kommer att byggas in och 
institutionaliseras i organisationskulturen. Det antyds i svaren att det skapas två 
olika kulturer i äldreomsorgen beroende på den delade organisationen.169 Att det 
beroende på organisationsmodellen delvis uppstår olika kulturer inom 
äldreomsorgen visar också Blomberg och Wolmesjö i sina studier.170 

Sammanfattning 

Syftet att ”renodla” rollerna i den delade organisationen uppnås inte fullt ut. 
Arbetsledarna måste till exempel göra hembesök för att kunna ge rätt information 
och/eller handledning avseende brukarens omsorg och de har också ansvar för 
medarbetarnas arbetsmiljö. Det framkommer en viss skiljelinje mellan 
arbetsledare och biståndshandläggare avseende synsätt på behov och resurser. 
                                                           
168 Siverbo 2001 
169 Müllern 1994, Alvesson 2001, Bergström 2002, Hatch 2002 
170 Blomberg 2004, Wolmesjö 2005 
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Arbetsledarna upplevde att det i den integrerade organisationen kan bli 
problematiska diskussioner med medarbetarna avseende hur resurserna för 
brukarnas omsorg skall användas, men fördelen är att arbetsledarna känner 
brukarnas situation och kan ge adekvat information och handledning.  

Administrativa förutsättningar för uppdraget 

I denna framställning avses med administrativa förutsättningar bland annat 
personalavdelning och ekonomiavdelning eller administrativa resurser i form av 
särskilt anställda för uppgiften centralt på den egna förvaltningen eller kopplad 
direkt till enheterna.171 Ett exempel på det första kan vara att man har avdelningar 
för personalfrågor och ekonomifunktioner, med olika grad av inflytande över 
arbetsledarens arbete. Detta tar sig bland annat uttryck i att avdelningarna tolkar 
lagar och avtal och utarbetar riktlinjer för hur arbetsledarna skall hantera 
personalfrågor, ekonomifrågor och annat. Hur väl kommunikationen och 
samarbetet med dessa avdelningar fungerar kan ha stor betydelse för 
arbetsledarna.  

Flera arbetsledare upplever att personalavdelning och ekonomiavdelning har 
en överordnad roll och att dessa enheter strävar efter ”likriktning” i 
verksamheten, som någon uttrycker det. De känner sig begränsade i sitt ledarskap 
på så vis att de inte alltid kan fatta beslut på det sätt som de finner bäst för 
verksamheten. Begränsningen kan ta sig flera uttryck till exempel som allmänna 
direktiv om att göra på ett visst sätt i någon fråga eller direkta påpekanden till den 
enskilde arbetsledaren.  En av arbetsledarna säger: 

”Jag kan uppleva att man blir begränsad. Det finns hos våra så kallade konsulter till 
exempel löneavdelning och personalavdelning fortfarande en syn på verksamheten och 
ledarskapet, att vi skall göra så lika. Vi skall göra så himla lika jämt och det stör mig. 
Löneförrättare sätter en massa käppar i hjulen bara för att dom inte vill, bara för att det 
är krångligt i lönesystemet. Ja då tycker jag att det är svårt. När dom kallar in oss och 
säger att nu får ni inte göra så för att vi kan inte klara det i systemet, ni måste göra 
lika. Då känner jag, ja men jag har ju de befogenheterna, jag har ju fått det ansvaret.” 

Tillgång till administrativa resurser skiljer sig åt både mellan och inom 
kommunerna. Vissa kommuner har assistenter på de olika enheterna och vissa 
har dem centralt placerade. Dessa har oftast specificerade arbetsuppgifter främst i 
form av löneförrättning eller debitering av avgifter och fungerar inte som något 
allmänt administrativt stöd. Flera av arbetsledarna som har administrativ hjälp på 
enheten påpekar att det arbetet utförs av personer som har anpassade 
arbetsuppgifter eller är omplacerade vilket delvis kan vara begränsande. Några 
arbetsledare anser att de har tillräcklig tillgång till stöd och tycker att det fungerar 
väl. De uppgifter som assistenterna gör är till exempel konteringar, beställningar 
                                                           
171 Ett antal olika titlar används t ex kanslist, assistent, sekreterare löneförrättare. Här kallad 
assistent. 
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och personalredovisning. Flera av de arbetsledare som har många underställda 
och som inte har någon assistent på enheten uttrycker stort behov av 
administrativt stöd. De menar att det är slöseri med resurser att arbetsledarna gör 
så mycket kontorsarbete och att detta blir dyrt i slutändan. I intervjuerna drar 
flera arbetsledare paralleller till näringslivet. En av dem säger:  

”Om du går in på ett privat företag och tittar, med 70 anställda, så finns det ofta en 
chef, en personalansvarig, en som sitter i växeln, en säljare och så finns det en ekonom 
etc. Vi har ju en viss backup från kommunen med ekonomi och lite sånt men det mesta 
gör vi ju själv. Det blir väldigt mycket sekreterarjobb. Ofta känner jag mig som en 
fruktansvärt bra betald kanslist.” 

Flera upplever starkt att de gör arbetsuppgifter som en assistent kanske kunde 
utföra på ett bättre och effektivare sätt. Ett exempel på det är datorprogram för 
personalredovisning, ekonomi eller schemaläggning, som flera anser att de inte 
hinner hålla sig á jour med. Som arbetsledare blir man också ofta avbruten i 
arbetet vilket gör att det administrativa arbetet tar längre tid och därmed blir 
mindre effektivt.  

En arbetsuppgift som några arbetsledare delegerar till arbetsgrupperna är att 
rekrytera vikarier och timanställda. Andra utför denna uppgift till stor del själv 
och säger att detta är något som kan ta mycket tid i anspråk. En av arbetsledarna 
säger att det i vissa perioder kan ta flera timmar om dagen. I något fall har den 
fackliga organisationen motsatt sig delegation av akutrekrytering av personal. Att 
delegera en del administrativa uppgifter till arbetsgrupperna fungerar väl i många 
fall. Möjligheterna att delegera har också sina begränsningar eftersom gruppernas 
arbetsuppgifter med vårdtagarna inte får bli lidande. Trots att rekrytering delvis 
kan delegeras så medför inte detta att arbetsledaren blir helt avlastad denna 
uppgift. En av dem säger: 

”Gruppledarna sköter ju det så långt de kan. När dom måste ut och jobba, de har ju 
sina arbetstider, så då tar jag över. Semesterplanering och allt sånt sköter ju jag. Är det 
någon strödag så tittar vi alltid på om det behövs, det är ju utgångsläget. Det är ju lite 
den kontakten jag har gentemot gruppledaren – ringer du in någon eller skall jag göra 
det. Beroende på hur mycket folk som är sjuka så anhopas ju mer eller mindre. Det 
finns ju veckor jag ägnar mycket tid till akutrekrytering i min roll.” 

Arbetsledarna utför alltså en hel del administrativt arbete som de anser att andra 
kunde göra, inte minst rekrytering av vikarier och timanställda. Mycket av detta 
arbete är sådant som måste göras och ibland måste det ske direkt. Rekrytering 
och andra akuta arbetsuppgifter styr i hög grad hur arbetsledaren måste prioritera 
sina arbetsuppgifter i det dagliga arbetet. Uppgifter av den karaktären tar mycket 
tid i anspråk, tid som kunde ägnas andra frågor som är väsentliga för 
verksamheten i det långa perspektivet. Om arbetsledarna hade haft mer tillgång 
till administrativt stöd menar de att de skulle ägna den tid som frigörs till att 
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arbeta med utveckling av verksamheten, handleda medarbetarna och att 
genomföra medarbetarsamtal i enlighet med de direktiv som finns.   

Några arbetsledare anser inte att det är administrativt stöd som krävs utan ett 
färre antal underställda så att arbetsbelastningen blir rimlig. De ser också en vinst 
i att vara flera ledare eftersom de då kan ha ett annat kollegialt utbyte. 
Arbetsledare som delar arbetsplats med flera kollegor har oftast tillgång till en 
assistent på arbetsplatsen och anser att det fungerar väl och har en rimlig 
omfattning. 

Flera omständigheter eller faktorer, varav en del emanerar ur de 
förvaltningsövergripande administrativa resurserna, begränsar arbetsledarens 
handlingsfrihet. Detta driver på i en riktning mot likformighet i verksamheten 
genom att gemensamma rutiner och riktlinjer införs. Arbetsledarna nämner flera 
faktorer, som har sin grund i sådana administrativa funktioner vilka dessutom 
framstår som konflikterande gentemot deras föreställning om ledarens 
stödjande/handledande roll. Arbetsledarna känner sig begränsade av de riktlinjer 
och praktiska omständigheter som förvaltningsknutna resurser ger upphov till. 
Kanske kan detta ses som en form av det som inom nyinstitutionalismen 
benämns tvingande isomorfism. Detta innebär att starka organisationer genom 
formella och informella krav påverkar svagare organisationer i en riktning mot 
ökad grad av isomorfism.172  

Översatt till äldreomsorgens verksamhet framstår ekonomiavdelningar och 
personalavdelningar som starka i förhållande till de enskilda enheterna inom 
äldreomsorgen och dessutom uppfattas de ofta ha en överordnad roll. En faktor 
att beakta är att det kan finnas kulturella skillnader mellan omsorgsenheterna och 
de administrativa enheterna till exempel i form av olika föreställningar om vad 
som bör prioriteras och vilka mål som är viktigast att uppnå. En sådan betydande 
skillnad av konkret karaktär mellan ekonomiavdelningar och omsorgsenheter är 
språkbruket. Någon enhetlig kultur kan knappast sägas att det finns utan snarare 
består den stora organisationen av ett antal mikrokulturer som kan ha disparata 
mål, värderingar och föreställningar om organisationen och om vad som är av 
betydelse.173 Här kan en parallell också dras till det som benämns 
processorienterade kontra resultatorienterade kulturer som beskrivs av Bergström 
där ekonomiavdelningar kan ses som en resultatinriktad kultur och 
omsorgsenheterna som mer processinriktade kulturer.174 

                                                           
172 DiMaggio & Powell 1983, Scott 2001, Johansson 2002 
173 Müllern 1994,  Alvesson 2001, Hatch 2002, Bergström 2002 
174 Bergström 2002 
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Sammanfattning 

Det finns ingen enhetlig bild av hur de administrativa resurserna uppfattas och 
skillnader finns både mellan och inom kommunerna. Några arbetsledare anser att 
de har tillräcklig tillgång till stöd och tycker att det fungerar väl, men flertalet 
upplever att de utför en hel del administrativt arbete som en assistent kan utföra 
på ett bättre och effektivare sätt. Arbetsledarna upplever att flera 
förvaltningsövergripande omständigheter som riktlinjer och administrativa 
resursers utformning begränsar deras handlingsfrihet och driver på i en riktning 
mot likformighet i verksamheten.  

Att genomföra beslut - det kognitiva införlivandet 

De flesta arbetsledare upplever inte att de är särskilt delaktiga i de beslut som 
fattas politiskt eller av förvaltningsledningen. Det förekommer att arbetsgrupper 
tillsätts, men det är sällan som arbetsledarnas synpunkter efterfrågas. Besluten har 
de senaste åren, på ett eller annat sätt, ofta haft karaktären av besparingar vilket 
troligen har präglat arbetsledningen. Flera arbetsledare säger till exempel att 
mycket tid åtgått till att motivera besluten i personalgrupperna. Trots att beslut 
kan ha en negativ karaktär kan man säga att arbetsledarna i stor utsträckning är 
lojala mot de beslut som fattas och sällan protesterar. De säger också att det är 
viktigt att göra det bästa av besluten, att vara tydlig inför medarbetarna med att 
besluten skall följas och att inte göra negativa uttalanden. En av arbetsledarna 
säger med anledning av beslut som hon tycker är felaktiga: 

”Morra, det kan jag göra ihop med kollegor, alltså, vad ska detta vara bra för och så, 
men jag kan ju inte gå ut bland min personal och sätta igång och muttra. Det får man 
naturligtvis inte göra.”  

Det arbetsledarna menar att de kan göra är att beskriva konsekvenserna av 
besluten. Här kan skönjas att möjligheten att bli hörd skiljer sig åt mellan 
kommunerna vilket bland annat kan bero på kommunens storlek och närhet till 
förvaltningsledningen och beslutsfattarna det vill säga organisatoriska och 
hierarkiska faktorer. Några av informanterna sitter i ledningsgrupper med 
förvaltningschefen vilket kan ha betydelse för hur delaktiga de är innan ett beslut 
fattas. Det förekommer att arbetsgrupper tillsätts, men arbetsledarna upplever att 
de ofta står utan möjlighet att påverka. En arbetsledare säger med anledning av 
beslut som hon måste genomföra och som hon inte varit delaktig i:  

”Jag genomför dem, men inte med samma glädje. Jag kan ju säga till en personalgrupp – 
så här är det, så är beslutet, det här har vi att rätta oss efter. Och det är inte mycket att 
diskutera för vi kan inte påverka det. Då får man ju inte den respons som man skulle 
önska. Så visst påverkar man fortsättningen av beslutet, helt klart. Jag tror att det är A 
och O att man borde ha helt andra diskussioner inför beslut, man vinner till hundra 
procent. Annars får de ju sura chefer som drar ut på saker och ting.”  
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Flera arbetsledare påpekar att det blir en stor skillnad på genomförandet av 
besluten beroende på om man känner sig delaktig eller ej både vad gäller dem 
själva och personalgrupperna. Delaktigheten tenderar att minska säger flera, bland 
annat beroende på snabbare takt och allt fler krav på förändringar. Det finns 
också en förändringströtthet i verksamheten som negativt kan påverka viljan att 
delta i till exempel arbetsgrupper.  

Möjlighet att påverka besluten innan de tas eller att kanske få en ändring till 
stånd i redan tagna beslut kan vara, en svår uppgift och som flera säger, en 
mycket lång process som kräver uthållighet och att man inom arbetsledargruppen 
är eniga. På frågan om det finns möjlighet att påverka beslut svarar en 
arbetsledare:  

”Ja det tycker jag, sen är det ju lång väg att gå i en politiskt styrd organisation. Där 
utmattas vi väl på vägen på grund av att man jobbar hårt, man har mycket i sin tjänst. 
Så den tid det tar att motivera varför man inte delar åsikten utan ser det på annat sätt, 
om det skall till nämnden, den har man inte. Det är en lång väg att gå som kräver att 
jag är engagerad och inte ger upp.” 

Hur lång väg man upplever att man har till beslutsfattarna skiljer sig åt mellan 
kommunerna och kan ha flera orsaker, bland annat kommunens storlek, 
organisationsmodell och hierarkiska förhållanden eller traditioner i förvaltningen.  

Arbetsledarna är viktiga nyckelpersoner när det gäller att verkställa beslut i 
verksamheten och har stor möjlighet att påverka själva genomförandet. Flera 
arbetsledare framhöll vikten av att har tillgång till tillräcklig information och att 
förstå syftet med beslutet. Om detta säger en arbetsledare:  

”Själva grejen med förändringar som skall verkställas är ju att begripa varför. Varför 
skall vi göra detta, jag måste ju inte alltid anamma det hela. Det ligger i min roll som 
arbetsledare att beslutet skall verkställas, men om man skall kunna verkställa det på ett 
bra sätt så måste jag begripa varför.” 

Flera av arbetsledarna upplever också att det är alltför kort tid mellan olika beslut 
kring samma sak, att beslut ändras allt för snabbt. En arbetsledare säger:  

”Ibland kan det komma lite olika beslut om saker och ting och sen om en vecka så är 
det borta. Då är det liksom något annat som gäller. Vi känner oss lite schizofrena, så 
man får lära sig att sålla. Man måste vara realistisk.”  

Att det ofta både är för kort tid mellan beslut och krav på verkställighet och 
därmed otillräcklig tid för förankring av beslutet i personalgrupperna, påpekar 
flera arbetsledare och menar att det blir svårt att arbeta om man inte har 
medarbetarna med sig. Arbetsledarna säger till exempel att det blir ”påfrestande 
att arbeta i uppförsbacke”, att det inte blir några resultat om man inte hinner med 
”motivationsbiten” och menar att om det är möjligt så försöker man att ”skynda 
långsamt”. Särskilt viktig är tidsaspekten när det gäller beslut som uppfattas vara 
av negativ karaktär.  



Att leda i kommunal äldreomsorg 

74 

En arbetsledare uttrycker det så här:  
”Beslutet fattades högre upp och så fick jag mig delgett det. Tidsperioden från beslut till 
att det skulle vara gjort var alldeles för kort, man hinner inte förankra det hos 
personalen. Hur jag än hade gjort, går det ju inte. Det måste ju komma från 
människorna själva att detta är bra, att dom själv ser att det kan vara bra. De kommer 
ovanifrån och klampar på och säger att nu skall det vara så här och det blir ju en väldig 
oro. Alla beslut som är negativa måste få ta tid så att man kan förankra det hos 
personalen.” 

Ett exempel på den differens som jag gör mellan handlingsutrymme och 
handlingsfrihet där det framstår som mest väsentligt för arbetsledaren att ha 
frihet inom de givna ramarna är citatet nedan. Arbetsledaren säger: 

”Jag tycker vi har stor frihet, jag ringer inte och frågar speciellt ofta till min chef, varför 
skulle jag göra det? Just nu har vi till exempel extravak varje natt, det sätter jag ju in 
utan att ringa och fråga om det. I och med omorganisationen har vi haft 
utvecklingsdagar. Det planerar vi ju in utan att ringa att fråga om vi får göra det.”  

Citatet visar att det är handlingsfriheten i den vardagliga ledningen på enheten 
som är det som arbetsledarna främst förknippar med sin frihet som chef och 
ledare och inte handlingsutrymmet i form av en vidare ram alltså större 
befogenheter och mer omfattande delegeringar. 

Arbetsledarna ska verkställa beslut, som fattas på politisk grund, i den 
verksamhet de ansvarar för. Att sådana beslut på ett sätt är toppstyrda är givet 
eftersom de skall spegla medborgarnas vilja och i grunden är beslut fattade på 
demokratiska grunder. Flera arbetsledare kommenterar detta och menar att det är 
en självklar grundförutsättning för deras arbete. Om arbetsledarna kan göras mer 
delaktiga inför beslut till exempel genom att deras åsikter och kunskaper 
efterfrågades mer skulle implementering av beslut och förändringsarbete troligen 
förlöpa smidigare och färre negativa konsekvenser liknade dem som beskrivs i 
Kronvall med flera, skulle uppstå i verksamheten.175 Några arbetsledare säger att 
deras kunskaper inte efterfrågas och också att det finns en tendens att politiker i 
allt för hög grad förlitar sig på information från förvaltningsledning och sällan har 
direktkontakt med verksamheten vilket flera arbetsledare menade var önskvärt.  
Trots detta och även om besluten inte alltid överensstämmer med vad den 
enskilde arbetsledaren anser vara rätt är de som regel lojala mot besluten. 

Arbetsledarna ger uttryck för faktorer som handlar om att det hör till normen 
att de lojalt ska verkställa beslut och att det ses som en självklar del av deras 
ansvar, som Gynnerstedt uttrycker det så är ”tjänstemannalojaliteten stabil”.176 

Detta kan synas som en motsägelse till att arbetsledaren omtolkar beslut vilket 
Gynnerstedt, Silfverberg och Richard fann i sina studier och som arbetsledarna i 
denna studie uttrycker som att de ”sållar” bland påbud och beslut och ibland 
                                                           
175 Kronvall, Olsson & Sköldborg 1991 
176 Gynnerstedt 1993 
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intar en avvaktande hållning.177 Det kan också ses som en del av den 
handlingsfrihet som frontlinjebyråkraten har eller tar sig och som ger möjlighet 
att balansera krav från olika intressenter.178 Faktorerna ovan samt det faktum att 
verksamhetens mål ofta är formulerade som visioner bidrar till att göra 
verksamheten problematisk att styra, även om de ekonomiska målen är konkreta 
och tydliga enligt Richard.179  

Man kan konstatera att många arbetsledare inte upplever sig få tillräckligt goda 
förutsättningar för att verkställa besluten på bästa sätt. Om verkställigheten inte 
fungerar kan det bidra till minskat förtroende för besluten hos både personal och 
allmänhet. Negativa upplevelser av beslut av top down-karaktär och som 
arbetsledarna kanske mot sin vilja tvingats genomföra påverkar troligen 
arbetsledarna under lång tid därefter. Det kollektiva ansvaret för sådana beslut 
blir lågt och kanske det också leder till oväntade effekter och upphov till det som 
Kronvall med flera benämner ”spöken i organisationen”.180  

Enligt Siverbo låter sig organisationens medlemmar särskilt styras av det han 
benämner metaregler, det vill säga starkt institutionaliserade informella regler och 
när dessa konkurrerar uppstår irrationalitet i organisationen.181 I mitt material 
finns detta beskrivet bland annat i hur arbetsledarna uppfattar att de ska uppfylla 
krav och förväntningar från brukare och medarbetare och samtidigt kanske 
genomföra beslut som är motstridiga detta. För att irrationalitet ska föreligga 
menar Siverbo att det måste föreligga inkonsistens mellan beslut och 
genomförandet. Genom detta kan arbetsledare skaffa sig en större handlingsfrihet 
och kan därmed välja att handla i linje med sin egen kunskap och övertygelse. I 
mitt material kan inkonsistens bland annat ses i att det föreligger en lös koppling 
mellan det som beslutas på politisk- och eller förvaltningsnivå och det som i 
praktiken genomförs, vilket flera arbetsledare säger.  

Som ett exempel på frånkoppling det vill säga att olika frågor fokuseras vid 
olika tidpunkter, kan situationer då arbetsledarna blivit kritiserade för 
överskridande av budgeten och kort därefter har kravet om att upprätthålla en 
god kvalitet på enheten påtalats. De två händelserna ses som om de var särskiljda 
eller oberoende av varandra. Slutligen kan också frikoppling appliceras på 
resultatet genom att förvaltningen och arbetsledarna har delvis olika 
utgångspunkter och inte alltid delar samma informella regler.182 Detta syns i 
materialet bland annat som påpekanden från arbetsledarna om att ”Politiker är ju 
så långt från verkligheten och har för lite kunskap” eller när de påpekar att de 
politiska målen inte alls stämmer med vad som är möjligt att uppnå.  

                                                           
177 Ibid, Silfverberg 1996, Richard 1997 
178 Lipsky 1980 
179 Rombach 1991, Richard 1997 
180 Kronvall, Olsson & Sköldborg 1991 
181 Siverbo 2001 
182 Ibid 
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Sammanfattning 

De flesta arbetsledare i studien upplevde bristande delaktiga i de beslut som fattas 
på politiskt nivå och/eller av förvaltningsledningen. Politiska beslut är en självklar 
grundförutsättning för arbetet, men arbetsledarnas kunskaper i förberedelse-
arbeten efterfrågas enligt flera i en allt för ringa grad. Trots detta och även om 
beslut kan uppfattas ha en negativ karaktär är arbetsledarna i mycket stor 
utsträckning lojala gentemot fattade beslut. Allt fler krav på förändringar och en 
snabbare takt i beslutsfattandet gör att möjlighet till delaktighet tenderar att 
minskar. När besluten väl är fattade upplever arbetsledarna att de har stor 
möjlighet att påverka själva genomförandet vilket är ett exempel på hur 
differensen mellan handlingsutrymme och handlingsfriheten uppfattas i den 
vardagliga ledningen på enheten. 

Konstruktionen av en organisationskultur 

Att kulturen har en dubbel natur som både underlättar samspelet i organisationen 
och begränsar handlingsfriheten som bland annat Müllern och Alvesson påpekar 
framgår tydligt i mitt material.183 I denna del har jag valt att närmare betrakta 
kulturens dubbla natur så som arbetsledarna framställer den och i det 
sammanhanget betydelsen av påverkan från medarbetare och kollegor i 
konstruktionen av den kultur som de verkar i. 

Medarbetarna 

De flesta arbetsledare i studien har ansvar för flera grupper av vårdbiträde 
och/eller undersköterskor. Varje grupp består i de flesta fall av tio anställda eller 
fler. Någon är arbetsledare för anställda som har andra funktioner till exempel 
rehabiliterings- eller administrativa uppgifter. Som mest hade arbetsledarna ca 90 
underställda och som minst ca 20.184 Hur ledaren påverkas av personalgrupperna 
beror, bland mycket annat, på hur mycket kontakt de har med grupperna och på 
relationens karaktär. Bland de arbetsledare som har intervjuats i denna studie, 
fanns flera som var arbetsledare ”på distans”, eller som Richard beskriver som 
utövare av ”det avskurna ledarskapet”.185 Arbetsledarna hade ansvar för 
arbetsgrupper på flera utspridda enheter eller hade ansvar som endast avsåg 
hemtjänst i det ordinära boendet.  

Att arbetsledarna, trots tidsbrist och kanske geografiskt avstånd, försöker 
prioritera kontakterna med grupperna och att upprätthålla goda relationer med 
dem framgår i intervjuerna. Samtliga som intervjuats säger att det är mycket 
betydelsefullt att medarbetarna mår bra och känner att de gör ett bra jobb. 

                                                           
183 Müllern 1994, Alvesson 2001 
184 En viss en minskning av antalet underställda har skett i flera kommuner under de senaste åren. 
185 Richard 1997 s. 171 
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Personalen är det viktigaste ”verktyget” för att verksamheten skall fungera och 
arbetsledarna prioriterar därför dessa kontakter. En arbetsledare säger: 

”Handledning och feedback är viktigt. Även om det är en grupp som fungerar väldigt 
bra så träffar jag dem varje dag för att kunna känna av och finnas med och se alla. Få 
en liten stund att prata med alla… Säger de att jag vill ha fem minuter med dig, så 
visst, då tar jag den tiden. Det är det viktigaste. Den tiden som jag laddar in där varje 
dag, som kan tyckas onödig i mångas ögon, den har jag igen tusenfalt, för sen rullar det 
på.” 

I de flesta intervjuer framställs arbetet med personalgrupperna som positivt. 
Arbetsledarna framhåller gruppernas ansvarstagande och självständighet. I flera 
fall poängterar arbetsledare att man delegerat arbetsuppgifter i hög grad till 
medarbetarna, men att det finns en gräns för vad som är möjligt. Dessa gränser 
kan bland annat avse att det inte finns utrymme för ytterligare delegeringar, att 
vissa arbetsuppgifter inte kan delegeras beroende på uppgifternas art eller att 
arbetsgruppen saknar kompetens för uppgiften.  

Några arbetsledare menar att medarbetarnas uppfattningar om att det skall 
vara samma regler som skall gälla på de olika arbetsplatserna till viss del begränsar 
friheten, en av arbetsledarna säger ”personalgruppen sätter ju också stopp för vissa 
utflykter”. Ryktet om vad som händer färdas snabbt inom verksamheten och kan 
ibland orsaka många och långa diskussioner. Någon arbetsledare påtalar bristen 
på kollegor på arbetsplatsen och menar att det är svårt att ha överblick över 
verksamheten när man har allt för många underställda. Att ha kollegor på 
arbetsplatsen skulle ge arbetsledarna en möjlighet att få stöd i komplicerade 
situationer. En arbetsledare menar att fler arbetsledare på enheten skulle ha flera 
positiva delar: 

”Jag tror att man skulle få en bättre verksamhet. Man skulle få en minst lika nöjd 
personal. Visst det blir en hierarki, men jag tror att det behövs. Sen skall man ju ha en 
dialog med personalen. Men jag ser, liksom jag tror att mina kollegor gör, att under de 
här 10 åren tillbaka, så många kollegor som passerat revy. Det måste ju vara enormt 
många jämfört med andra yrkesgrupper. Vad beror det på, undrar man ju. Jo det beror 
på att det är inte så himla lätt att sitta i en personalgrupp på en arbetsplats och ha träff 
med 16-17 personer som snackat sig samman om en färdig uppfattning och är som tigrar 
på en.” 

Liknande exempel torde av och till förekomma i verksamheten även om sådana 
situationer inte är vanliga. Kanske underskattas betydelsen av att arbetsledare ofta 
har ett ”ensamt” arbete när diskussioner om långtidssjukskrivningar och problem 
med arbetsledningen förekommer. I flera av intervjuerna framkommer också att 
arbetsgrupperna har stor betydelse när det gäller feedback. Detta är förståeligt, 
men samtidigt väcker det frågan om vad det egentligen betyder för formandet av 
ledarskapet när feedback från överordnade i stor utsträckning saknas. På fråga 
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om hur de får reda på hur de skall vara som chef och hur det kommuniceras till 
dem svarar en arbetsledare: 

”Det får man verkligen från personalen skulle jag vilja säga. Till viss del hur man skall 
vara som chef även från dom. Får du respons från personalen att det funkar så är det ett 
sätt att veta att det du gör är bra. Det är ett sätt att få reda på hur man skall vara som 
chef eller vad jag skall göra.” 

Flera arbetsledare menar att de inte får feedback från sin chef i tillräcklig 
omfattning och att arbetsgrupperna blir de som ersätter detta. Grupperna är 
således en styrande faktor och kan vara en betydande sådan, särskilt om man har 
liten kontakt med kollegor och chef. Feedback från de arbetsledarna skall ”leda” 
är naturligtvis nödvändigt, men kan enligt informanterna inte ersätta de behöver 
från sina överordnade.  

Respons på hur de leder verksamheten och hur de fungerar som ledare 
efterfrågas således av flera informanter, men samtidigt ger frånvaron av sådan 
styrning också en frihet för arbetsledarna. På frågan om arbetsledarna fick 
respons på sitt arbete svarade många att så inte var fallet. Att detta också hade 
positiva sidor är följande citat ett exempel på: 

”Samtidigt så är det ju ingen som styr oss heller i detaljer utan vi har en stor frihet i 
verksamheten, vi gör det efter vårt, vi frågar heller inte alltid. Jag känner inte att jag 
behöver ringa och fråga chefen efter varenda steg vi skall ta, det är när jag själv känner 
att det här vill jag nog ha bekräftat eller verifierat av dem. Men annars har vi ju stora 
befogenheter själva.”  

Kollegorna 

Att ha tillgång till kollegor beskriver arbetsledarna som betydelsefullt i den 
position de befinner sig mellan brukare, medarbetare och överordnade nivåer. 
Inte minst viktigt är detta för utveckling av en yrkeskultur med gemensam syn 
och gemensamma normer.186 Arbetsledarna i äldreomsorgen är ingen homogen 
grupp, de har olika bakgrund, olika arbetsförutsättningar och är ofta utspridda 
geografiskt, vilket försvårar sammanhållningen. Flera påpekade att det inte fanns 
särskilt mycket gemensamt i den stora arbetsledargruppen utan snarare en mängd 
olika viljor. Den mindre gruppen som arbetsledarna ingår i, till exempel inom sitt 
geografiska område, fungerar förmodligen mer som formare av gemensamma 
normer. Flera arbetsledare säger, om dessa grupper, att det är högt i tak och att 
arbetsledarnas olikheter värdesätts.  

Närhet till kollegor kan ge goda möjligheter att diskutera problem som rör 
själva arbetsledningen eller tolkningar av regelverk. Kollegor fungerar också i hög 
grad som källa till feedback till exempel på hur de löser problem. Att 
arbetsledarna värderar kontakter med kollegor högt framstår tydligt i denna 
                                                           
186 Gynnerstedt 1993, Trydegård 2000 
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studie. Flera arbetsledare säger att de har en eller kanske flera kollegor som är 
deras ”bollplank” och att det är där de hämtar kraft när problemen ”hopar sig”. 
En av dem säger: 

”Vissa kollegor kan ju vara ett jättebra bollplank. Dom kan vara ett väldigt stöd när 
man kommer in i någon situation eller något dilemma, för det hamnar man ju i ibland, 
inte minst i personalfrågor. Då vet man, att med vissa kollegor kan man bolla frågan, 
vrida och vända på det.” 

De arbetsledare som delar arbetsplats med en eller flera kollegor synes ta väl 
tillvara möjligheten till stöd och kunskap från kollegorna. Arbetsledarna gör 
oftast åtskillnad mellan den personliga ledarstilen, ledningsfunktioner och 
uppgifter. Likriktningen som flera arbetsledare talar om gäller uppgifter och 
funktioner och betyder inte att de skall vara likadana som ledare vilket en 
arbetsledare uttrycker så här: 

”Vi har ju en fördel som sitter ihop, det tycker jag är väldigt bra. Det är ju en trygghet 
att ha varandra och att kunna diskutera med varandra. Vi fungerar lite grann som 
bollplank åt varandra. Men jag vet inte om vi är så likriktade så att vi gör likadant 
eller att vi leder på samma sätt utan det är mer personligt, hur vi är som människor. Vi 
har mycket glädje av varandra just för att vi sitter så nära, vi kan springa in till någon 
när det är tungt och jobbigt och man behöver lite råd. Kollegialt är det ett väldigt stort 
stöd oss emellan.” 

Kommunernas organisering av verksamheten innebär för ganska många att man 
är placerad på den enskilda enheten, utan att ha någon kollega på arbetsplatsen. 
Att ”sitta nära” verksamheten har naturligtvis sina fördelar, vilket påpekas av 
arbetsledarna, men betyder också att man har färre möjligheter att konferera med 
kollegor. En arbetsledare säger: 

”..vill man dryfta något så får man ringa och den människan svarar naturligtvis inte 
utan det är en telefonsvarare som är på. De minuterna som du har på dig att få klarhet i 
det du ville fråga, är ju snart passerade och någon annan står i dörren eller du har ett 
annat telefonsamtal. Så den där omedelbara direkta kontakten den saknar man ju när 
man är utlokaliserad så här. Samtidigt så är det ju naturligtvis positivt att man finns 
ute på plats. För personalen är det förhoppningsvis positivt att man finns på plats.” 

I de flesta fall har man så kallade ledningsmöten eller andra möten187 som innebär 
att man träffar sina kollegor och sin närmaste chef för information och eller 
diskussion kring aktuella frågor. I några fall framstår dessa möten som forum för 
stöd och feedback.  

                                                           
187 Avser grupper av arbetsledare inom ett geografiskt område. Olika benämningar på dessa 
möten kan förekomma.  
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Några arbetsledare säger att ”det är högt i tak” på mötena och att det innebär ett 
stort stöd. En arbetsledare säger: 

”Man kan ju få feedback ifrån kollegor och där tycker jag att man faktiskt försöker 
stärka varandra hela tiden och uppmuntrar varandra och därför orkar man med jobbet. 
Jag tror nog att vi har ganska bra teamwork om man jämför med vissa andra områden. 
Vi är ganska lika i vårt ledarskap, vi strävar åt samma håll. Om det är en slump eller 
vi har format varandra, vill jag låta vara osagt. Men visst, kommer det in en ny ledare 
som kanske inte strävar exakt åt det hållet så blir ju den påverkad. Om nio går åt ett 
håll och har samma syn på saker och ting och du själv är ensam så påverkas du ju.” 

Kollegor kan ses som en del av den informella styrningen/påverkan som finns i 
organisationen. Flera säger i intervjuerna att de inte uppfattar kollegor som 
styrande utan mer som stöd. Längre fram i intervjuerna framkommer dock att 
många frågor diskuteras och beslutas gemensamt av kollegorna. Att arbetsledare 
inte vill följa de gemensamma besluten utan kanske vill lösa frågan på ett sätt som 
bättre passar för den egna verksamheten ses inte med ”blida” ögon. Flera 
arbetsledare har till och från upplevt att de ”tvingas” göra som de andra gör och 
menar att det finns, utöver det uttalade också outtalat och underförstått att de 
skall göra på ett visst sätt för att bli ”accepterad”. En av dem säger: 

”Det är mycket outtalat, förväntningar och normer. I en organisation, så skall man göra, 
så skall man tycka för att vara rätt typ av ledare. Det har aldrig varit uttalat men 
känslan har funnits väldigt stark.” 

Att påverkan från kollegor kan upplevas begränsande beskriver en annan 
arbetsledare så här: 

”Oh ja, det begränsar det gör det. Om jag inom mitt ansvarsområde skulle hitta på 
någonting som de andra inte riktigt tycker om så får man ju på huvudet. Det ska ju 
fortfarande vara det här "lika för alla" fast vi inte vill jobba så.” 

Många av arbetsledarna ser diskussionerna med kollegor och gemensamma beslut 
och riktlinjer som en nödvändighet och något som till stor del är bra för 
verksamheten. De menar att det underlättar arbetet och minimerar risken för allt 
för mycket tyckanden. Här är ett exempel på att arbetsledargruppen kan ses som 
en mikrokultur i den större organisationskulturen där mycket av viktiga 
gemensamma normer formas.188 Flera efterlyser fler gemensamma riktlinjer som 
skall vara tydliga och nedskrivna. En av arbetsledarna menar att gemensamma 
regler ger trygghet och säger:  

”Jag tror att det handlar om styrka i ledarskapet. Hur säker är jag själv på det jag gör. 
Är man det minsta osäker då är det ju underlättande att få regler som talar om `nu gör 
vi så här´ då behöver man ju inte fundera så mycket själv.” 

                                                           
188 Müllern 1994, Alvesson 2001, Bergström 2002, Hatch 2002 
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I intervjuerna finns mycket som pekar på att en viktig norm för att framstå som 
en ”bra” arbetsledare i organisationskulturen är att prioritera arbetsgrupperna och 
att se handledning och feedback som viktiga arbetsuppgifter. Förmodligen finns 
detta inbyggt som, det Siverbo benämner, metaregler för hur arbetsledarna ska 
förhålla sig till medarbetarna och se på behovet av arbetsledning och vad den ska 
innehålla.189 I mitt material framkommer också tydligt att medarbetarnas 
uppfattningar, ibland starkt hävdade, är att samma regler ska gälla på de olika 
arbetsplatserna. Detta kan liknas vid en strävan efter likformighet från en grupp 
inom organisationskulturen, men visar också på en dynamisk sida där kulturen 
inte en gång för alla är given utan utvecklas i samspelet mellan individer, grupper 
och omgivande faktorer.190 Detta kan också till exempel innebära det som Scott 
påpekar, att utrymme för självständiga intressen skapas av aktörerna, i detta fall 
grupper av medarbetare på arbetsplatserna som driver frågor utifrån sina 
behov.191  

Således framkommer i intervjuerna att kulturen både innehåller möjlighet till 
variation och frihet i ledarskapet, men också begränsande element som till 
exempel att formella och informella regler och riktlinjer ska vara gemensamma. 
Dessa kan spåras både på en medveten nivå och som grundantaganden det vill 
säga arbetsledarna är omedvetna om dessa och de tas för givna.192  En del av de 
informella reglerna kan troligtvis betecknas som metaregler (tagna för givna) 
vilket innebär att arbetsledarna i min studie i stort sett inte betraktar dem som 
styrande för ledarskapet.193 Detta kan också sägas vara en del av de kulturella och 
normativa referensramarna som underlättar vissa handlingsmöjligheter och 
begränsar andra.194 Här kan också finnas komplicerande faktorer i 
arbetsledarrollen avseende relationen till medarbetarna, behovet av att passa in 
bland kollegor och att samtidigt uppnå acceptans från överordnade.195 

Sammanfattning 

Ledarskapet formas i stor utsträckning i relationen till medarbetare och kollegor, 
och av de formella ramarna. Arbetsledarna försöker prioritera kontakterna med 
arbetsgrupperna (det vill säga medarbetarna) och framhåller deras ansvarstagande 
och självständighet. Det framkommer också att medarbetarnas uppfattningar om 
likformighet avseende regler till viss del begränsar arbetsledarens handlingsfrihet. 
Många av arbetsledarna anser att de har stor frihet att verka som ledare och 
upplever inte influenser från kollegor som styrande för själva ledarskapet utan 
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mer som hjälp i frågor av praktisk karaktär. De framhåller kollegor som mycket 
viktiga som stöd och ”bollplank”. Det förekom dock arbetsledare som menade 
att det fanns tendenser till likriktning i arbetsledargruppen främst avseende 
uppgifter och funktioner. Det fanns också outtalade kollegiala normer som var 
viktiga att hålla sig till för att uppnå acceptans som arbetsledare. 
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9. Intervjustudien som utgångspunkt för vinjettstudien 
Resultat som framkom i intervjustudien har utgjort grund för vinjettstudiens 
fokus. Det handlar om hur arbetsledarna uppfattade sig vara styrda och hur 
styrningen påverkar dem. Några ”påverkansfaktorer” uppfattades som 
”tvingande” eller formell och andra som mer informell påverkan. När arbets-
ledarna talade om detta så föreföll det problematiskt att hålla isär vad de avsåg 
och en bild framträdde så småningom i analysen att de egentligen talade om två 
olika områden som styrningen verkade inom. Dessa områden visade sig ha olika 
karaktär avseende påverkans ursprung och hur styrningen förmedlades. Här 
utkristalliseras därför arbetsledarnas handlingsutrymme och handlingsfrihet som 
intressanta utgångspunkter för vinjettstudien. I studien gjordes dock inledningsvis 
ingen åtskillnad av innebörden i dessa begrepp.  

Intervjustudien föregicks av den tidigare nämnda enkätstudie som inledde 
Hallandsstudien. Inte heller i denna gjordes åtskillnad mellan begreppen 
handlingsutrymme och handlingsfrihet. Dock finns en del intressanta resultat 
som också de visar på att en åtskillnad av begreppen kan vara fruktbart för att 
förstå hur arbetsledare agerar inom sitt uppdrag.  I enkätstudien visade det sig att 
70 % av informanterna upplevde att de hade ett lagom stort eller stort 
handlingsutrymme i sitt arbete. Detta tolkades som att de upplevde frihet i att 
utöva sitt ledarskap. De flesta övriga ansåg att de hade ett litet handlingsutrymme. 
En möjlig förklaring ansågs vara verksamhetens komplexitet och att ledarna 
upplevde att de i något avseende hindrades att till fullo utöva sitt ledarskap på det 
sätt de skulle vilja. I studien framkom att faktorer som både avsåg formell och 
informell styrning uppfattades vara begränsande. Dessa resultat har genomgående 
verifierats i intervjustudien.  

I intervjustudien framkom att vid verkställandet av beslut är själva 
handlingsutrymmet ofta begränsat genom direktiv för vad som ska åstadkommas 
och kanske mer preciserade mål samt eventuella tidsramar för genomförandet. 
Hur verksamheten i stort är organiserad, grad av institutionalisering, 
organisationskulturen, hierarkiska faktorer, grad av delegation och befogenhet, 
hur arbetsledares ansvar är definierat samt tillgång till resurser framkom som 
begränsande faktorer i studien. Detta stämmer med hur det organisatoriska 
sammanhanget sätter gränser som till stor del både bestämmer arbetssituationen 
och avgör handlingsutrymme och handlingsfrihet för frontlinjebyråkraterna.196 Att 
tillhöra en organisation innebär också att bli igenkänd, att få en identitet och en 
uppgift. Med den tillhörigheten följer rättigheter och tillgång till resurser, men 
också krav, skyldigheter och ansvar.197 Första linjens chefer har ofta inte 
tillräckliga befogenheter att handla självständigt, deras mellanställning formar 
ledarskapet. De är enligt Richard underkastade ekonomiskt ansvar, seder och 
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rutiner vilket utgör gränser som de ska förhålla sig till.198 Henning påpekar att 
andra förhållanden än ledaregenskaper, som ramar och spelregler utanför 
tjänstemannen, påverkar både handlingsutrymmet, val av strategi och hur den 
enskilde individen leder.199  

Utvecklingen inom offentlig sektor har också gått mot allt mer individuella 
bedömningar och en lagstiftning som inte preciserar tillämpningen utan endast 
anger ramar inom vilka bedömningar och tolkningar ska göras. Detta påpekas av 
Johansson som menar att tyngdpunkten inom förvaltningsarbetet200 under de sista 
decennierna har flyttats från strikt lagtillämpning till mer individuella 
bedömningar och detta ökar utrymmet för egna bedömningar och beslut. Enligt 
Johansson påtalades detta i ett klassiskt verk redan 1952 av Gunnar Heckscher, 
som menade att orsaken var de förändringar i lagstiftningens karaktär av ramlagar 
där förvaltningen gör preciseringarna i till exempel riktlinjer och slutligen gör den 
enskilde tjänstemannen sina tolkningar och preciseringar.  

Det ökande utrymmet för egna bedömningar som utvecklingen mot allt mer 
individuella bedömningar och ramlagstiftningen medför, parat med en stark 
betoning på att tillgodose klientens behov komplicerar arbetet. Johansson menar 
att frontlinjebyråkraten hamnar i en korseld mellan två helt olika typer av krav, 
alltså brukare som vill bli behandlade individuellt och organisationens krav om 
lika behandling.201 I och för sig borde detta inte vara någon motsägelse eftersom 
likabehandlingen också, i socialtjänstlagens mening, betyder att alla har rätt till en 
individuell behandling.  Ett sätt att hantera detta är enligt Johansson att omvandla 
eller omstrukturera relationen till klienterna så att endast det som bedöms vara 
relevant för uppgiften tas hänsyn till.202 

Individuella bedömningar kan naturligtvis handla om individers kategorisering 
och behandling, men det kan också handla om att forma beslut av organisatorisk 
art. Det är mitt studieobjekt och i min avhandlings andra del försöker jag att 
sammanbinda de här uppnådda resultaten i intervjustudien med att pröva dem 
hur de faller ut i konstruerade och konkreta situationer. Det är på denna nivå det 
ges indikationer på ett faktiskt handlande. 
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200 Johansson hämtar sin empiri från försäkringskassan och arbetsförmedlingen. 
201 Johansson 1992 
202 Ibid 



10. Arbetsledarens förutsättningar att agera i organisationen 

85 

10. Arbetsledarens förutsättningar att agera i organisationen 
Till skillnad från den förra delen i avhandlingen som fokuserade på faktorer i 
organisationen som påverkar arbetsledarnas uppfattningar och tänkande, görs här 
ett försök att gå från arbetsledarens tankar om sina möjligheter att agera till hur 
arbetsledaren faktiskt tänker sig handla i konstruerade verklighetsnära situationer. 
Denna del inriktas således på arbetsledandets mer handlingsinriktade sidor. Med 
hjälp av konstruerade situationer undersöks hur de beskriver sitt agerande, hur 
handlingsutrymmet uppfattas och handlingsfriheten hanteras samt hur 
arbetsledarnas lojalitet påverkas av bland annat situationens karaktär. Man kan 
säga att det handlar om vad som i olika situationer gör att individer väljer att 
handla på det ena eller andra sättet framför allt avseende arbetsledarnas 
handlingsutrymme och handlingsfrihet samt lojalitet. 

Vinjettstudien  

Metoden som har används i denna del är en enkät (bilaga 3) som utarbetats 
utifrån vinjettmetoden. En traditionell enkät ger inte samma möjlighet att få svar 
på frågor som syftar till att uppnå kunskap om hur och på vilka grunder 
arbetsledaren väljer handlingsstrategier samt vad det kan finnas i situationen som 
avgör hur de väljer. Vinjettmetoden har sitt ursprung i kvantitativ metod, men har 
utvecklats mot att försöka fånga kvalitativa data genom att kompletteras med 
öppna svarsalternativ. Metoden innebär också att samtliga informanter203 ställs 
inför samma hypotetiska situation som innehåller några faktorer som kan vara 
avgörande för hur de väljer att handla i de specifika situationerna. Detta kan ses 
som ett försök att konstanthålla informationen i betydelsen att det som forskaren 
vill ha reaktioner på i grunden blir densamma till alla. Informanterna leds in på de 
faktorer som är centrala i undersökningen.204  

Miles beskriver vinjettmetoden som en metod inom medelvägsepiste-mologisk 
synsätt, det vill säga den är inte extremt inriktad på objektivitet och 
lagbundenheter och tillhör heller inte en fenomenologisk/hermeneutisk 
tradition.205 Man kanske på ett enkelt språk kan förklara metoden som en 
blandform av kvantitativ och kvalitativ metod som både syftar till att kunna göra 
djupgående analyser av den enskilde informantens svar och att kunna göra 
jämförelser mellan informanter samtidigt som det kan finnas utrymme för att dra 
några slutsatser som till viss del kan vara av generell karaktär.206  

Vinjettstudier har vanligen använts för att utvärdera och bedöma hur man 
handlar, värderar och/eller bedömer olika sociala situationer. Att använda denna 
metod i syfte att bedöma hur arbetsledare värderar, bedömer och/eller hanterar 
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204 Jergeby 1999 
205 Miles 1990 
206 Jergeby 1999 



Att leda i kommunal äldreomsorg 

86 

organisatoriska och/eller ledningsmässiga frågor verkar inte ha förekommit i 
tidigare studier. Metoden har många likheter med metoder där typfall används 
vilka informanten skall ta ställning till eller som introduktion till öppna 
svarsalternativ som till exempel i Lindelöfs och Rönnbäcks studie ”Behov, 
bedömning, beslut i äldreomsorgen”.207 

Vinjetter är korta hypotetiska historier som beskriver en person, en situation 
eller ett skeende och som försetts med karaktäristika som är viktiga och 
avgörande i en val- eller bedömningssituation. Beskrivningarna skall vara 
konkreta och verklighetsnära. Enligt Jergeby ska vinjetter uppfylla fyra 
grundkriterier. De ska: 

 vara lätta att följa och förstå, 
 vara logiska, 
 vara trovärdiga, 
 inte vara så komplexa att informanten tappar tråden.208  

Det finns enligt Jergeby exempel på studier där enstaka vinjetter har använts, men 
det förekommer också studier som har uppemot ett 50-tal vinjetter. Om man 
använder många vinjetter finns möjlighet att se genomsnittliga värderingar eller 
bedömningar generellt i en situation, att urskilja skillnader mellan grupper av 
informanter och att få fram kausalsamband mellan variabler. Med många 
vinjetter, så kallad horisontell vinjettkonstruktion, blir materialet omfattande och 
det bli svårt att göra en mer djupgående analys enligt Jergeby.209  

Jag har valt att ha tre vinjetter med omfattande följdfrågor, både generella och 
specifikt knutna till varje vinjett, vilket kan ge möjlighet att göra en mer 
djupgående analys. Om detta kan jämställas fullt ut med det som benämns 
vertikal vinjett och som ger möjlighet till djupgående analys, är inte helt säkert, 
eftersom den typen av vinjett innebär att man tillför ny information efterhand i 
olika stadier eller scenarier. 

En vinjett ger en begränsad kontext och följdfrågorna är koncentrerade till 
denna. Frågeställningarna kan därför inte röra ett mer vidsträckt område som inte 
låter sig beskrivas i en kortfattad lättförstålig beskrivning. Detta kan vara en 
svaghet, men kan också utgöra en styrka om vinjetterna och följdfrågorna är 
tillräckligt genomtänkta och väl förmår fånga det väsentliga utifrån 
frågeställningarna. 
Metoden inrymmer således ett flertal svårigheter bland annat att konstruera 
tillräckligt bra vinjetter och att göra tolkningar av vad som i vinjetten framkallar 
ett visst svar. Dessutom gör informanten sin egen tolkning av vinjetten och man 
kan inte veta vad denne lägger till eller drar ifrån. Frågan om informanterna 
svarar utifrån vad de anser att de bör göra, hur de bör handla eller om de svarar 
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på frågan utifrån hur de i realiteten gör eller skulle göra är svår att utreda och 
kommer förmodligen att till stor del förbli obesvarad. Jag har försökt att vara 
tydlig med att det är det faktiska handlandet som är av intresse och kan bara 
hoppas att det är utifrån det informanterna har besvarat frågorna. 

Konstruktion av vinjetterna 

Som tidigare nämnts avgörs vinjettmetodens validitet bland annat av hur väl 
genomarbetade vinjetterna och följdfrågorna är. I experimentellt utformade 
undersökningar är huvudfrågan att det ”experimentella stimulit” innehåller de 
variabler som är avgörande för frågeställningarna. För att identifiera sådana 
variabler med syfte att uppnå hög validitet har vinjetterna och följdfrågorna 
konstruerats i samverkan med en referensgrupp bestående av fyra chefer inom 
äldreomsorgen som relativt nyligen arbetat som operativa chefer och har lång 
erfarenhet inom yrket. Referensgruppen har dels kommit med synpunkter på 
vilka situationer som kunde vara lämpliga och dels varit behjälpliga vid 
konstruktionen av vinjetterna och följdfrågorna.  

Ulla Jergeby samt min handledare Jan Petersson har också granskat enkäten 
vid ett flertal tillfällen och bidragit med synpunkter. Referensgruppen träffades 
vid tre tillfällen. Vid det första mötet presenterades studien och vinjettmetoden 
samt förslag till vinjetter och följdfrågor diskuterades. Efter detta första möte 
omarbetades enkäten ganska radikalt och tillsändes Ulla Jergeby och min 
handledare ytterligare en gång. Vid de två nästkommande mötena upprepades 
proceduren i referensgruppen och enkäten justerades. Slutligen besvarade också 
referensgruppen enkäten varefter den diskuterades och de slutliga förändringarna 
gjordes. Enkäten har således varit föremål för flera mer eller mindre 
genomgripande förändringar. 

Enkäten består av tre vinjetter med olika karaktär bland annat avseende 
situationernas innehåll av möjliga dilemman eller lojalitetskonflikter och om 
situationerna/händelserna är önskade/oönskade och planerade/oplanerade. De 
är konstruerade och valda utifrån att de inrymmer förutsättningar som har 
väsentlig betydelse för utövandet av ledarskapet.  Informanterna ombads först 
beskriva hur de skulle gå tillväga i den situation som beskrivs. Därefter ställs 
frågan om de anser att svaret på något sätt är kontroversiellt och om de tror att 
kollegor skulle hanterar situationen på ett liknande sätt. I enkäten ställs också 
frågan om vinjetterna stämmer med något de varit med om eller om de uppfattar 
fallen som helt hypotetiska. Skälet till detta är att om informanterna har 
erfarenhet från en liknande situation kan deras beskrivning av den samma 
förväntas mer motsvara ett faktiskt händelseförlopp än om de inte har det.  

Efter varje vinjettbeskrivning finns ett antal påståenden/argument direkt 
knutna till vinjetten att ta ställning till. De är formulerade så att de antyder 
lojalitet till personal, brukare och/eller förvaltning. Syftet är att ge möjlighet att se 
tendenser som tyder på lojalitet visavi brukare, personal eller förvaltning. 
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Informanterna skulle välja tre påståenden/argument som de skulle använda sig av 
och tre som de protesterar mot. 

Genomförande  

Enkäten distribuerades under våren 2003. Ett informationsbrev (bilaga 4) 
skickades ut i förväg till arbetsledarnas närmaste chef som ombads föra 
informationen vidare till alla som var arbetsledare i första linjen och som var 
ansvariga för boendeenheter. Denna förutsättning innebär att arbetsledarna som 
deltog i studien hade likartade förutsättningar och därmed kunde tänkas ha 
likartade erfarenheter av de situationer som vinjetterna innehöll. Jag fick tillträde 
till ordinarie ledningsmöten där enkäten också fylldes i av arbetsledarna. Jag var 
själv närvarande vid alla, förutom vid ett tillfälle, för att informera och besvara 
eventuella frågor. Vid det tillfället jag själv inte kunde närvara var jag tillgänglig 
via telefon för FoU-assisenten på Kommunförbundet Halland som åtog sig 
uppdraget att närvara vid besvarandet av enkäten.  

Det finns flera fördelar med tillvägagångssättet som beskrivs ovan, men det 
finns också risker för påverkan av olika slag inbyggda i det. Några av dessa kan 
vara att informanterna varken kan välja tillfälle, tid eller plats för besvarandet av 
enkäten och att de befinner sig i samma rum som andra informanter, tillika 
kollegor. Dessutom är forskaren, som är känd av nästan alla informanter, 
närvarande när de ska besvara enkäten. De kan också känna en press från de 
andra informanterna eller forskaren att bli klar med besvarandet ungefär 
samtidigt som de andra. Den påverkan som detta kan innebära är att informanten 
inte tar tillräckligt med tid på sig för att besvara frågorna och att svaren 
därigenom blir mindre genomtänkta och inte så utvecklade som de annars skulle 
ha blivit. Det är också möjligt att informanterna ”kollar av” frågorna med 
varandra för att se om de uppfattar frågorna lika eller undermedvetet strävar efter 
en viss likriktning i svaren.  

Problem av den art som beskrivs ovan förekom endast vid något tillfälle och 
de ombads då att inte störa varandra och att ta god tid på sig. Det finns också ett 
annat perspektiv på detta nämligen att arbetsgivaren har ställt arbetstid till 
förfogande för besvarandet av enkäten vilket är en tydlig signal om vikten av att 
ta sig tid för att besvara frågorna. Detta kan också ställas i relation till hur 
förutsättningarna hade varit om arbetsledaren skulle ta sig tid att besvara den 
relativt omfattande enkäten i den vanligtvis stressade vardagssituationen. 
Fördelarna med tillvägagångssättet är tillräckligt betydande för att det ska vara 
värt riskerna som det medför. Till fördelarna hör att det blir en hög 
svarsfrekvens, att alla ges samma möjlighet till information och möjlighet att ställa 
frågor, vilket bedömdes väsentlig eftersom enkäten är komplicerad. 
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Analys av den fria texten 

Den fria texten där arbetsledaren beskriver hur de skulle agera i enkätens tre 
vinjetter överfördes ordagrant till ett digitalt textdokument och behandlades i ett 
flertal steg enligt riktlinjer för kvalitativ innehållsanalys vilken närmare beskrivs 
under intervjustudiens metodavsnitt. Efter ett flertal genomläsningar och en 
meningskoncentrerande process kategoriserades materialet utifrån signifikanta 
meningar, ord och/eller kombinationer av ord. Den kategorisering som detta 
utmynnade i bestod av ett antal ord eller begrepp som beskrev hur arbetsledaren 
gick tillväga och det dominerande förhållningssättet till den situation som 
beskrevs. Dessa kategorier har därefter lagt in i SPSS210 för att medge vidare 
bearbetning. Materialet har därefter ånyo analyserats, men då utifrån mina 
teoretiska utgångspunkter, handlingsutrymme och handlingsfrihet, top down och 
bottom up samt lojalitet.  

Vid analysen av materialet har först den sammantagna bilden av arbetsledarna 
i alla kommuner analyserats. Därefter har jag gått vidare och undersökt om det 
finns skillnader mellan de kommuner där flertalet arbetsledare har en likartad 
utbildningsbakgrund och de kommuner där arbetsledarna har en mer 
diversifierad utbildningsbakgrund. Slutligen har skillnader mellan enskilda 
kommuner granskats. 

Urval och bortfall  

Studien avser alla första linjens chefer i den kommunala äldreomsorgen som 
ansvarar för arbetsledningen på äldreboenden i Hallands län. Valet av denna 
grupp har sin förklaring i att just dessa chefer ska hantera de frågor jag är 
intresserad av och har ansvar för genomförande av den form av 
förändringar/händelser som jag fokuserar på. Att det är Halland som är den 
geografiska avgränsningen i studien har sin grund i att studien ingår som en del av 
ett långsiktigt ledarskapsprojekt på FoU Region Halland. Totalt fanns 65 möjliga 
arbetsledare som stämde med kriterierna för urvalet. Sammantaget har 47 
arbetsledare besvarat enkäten. Av dessa har 36 arbetsledare besvarat enkäten vid 
nämnda ledningsmöten. Vid ledningsmötena lämnades ytterligare 29 enkäter ut 
för att fyllas i vid senare tillfälle till dem som antingen inte ville fylla i dem vid 
mötet eller inte var närvarande. Efter att påminnelse skickats ut vid två tillfällen 
inkom 11 av de utlämnade enkäterna. Således föll svar från 18 arbetsledare bort.  

Bortfallet kan ha flera orsaker till exempel att enkäten inte kändes angelägen 
att fylla i och därför fick låg prioritet eller att enkäten hamnar i skymundan bland 
allt annat som arbetsledarna skall göra. En stor del av bortfallet kan hänföras till 
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att arbetsledarna vid ett av mötena inte ville besvara enkäten ”vid sittande bord”. 
Jag lämnade därför ut enkäter till dem, gav noggrann information och vädjade till 
dem att besvara den vid ett senare tillfälle. Vid ytterligare ett möte nekade 
arbetsledarna att besvara enkäten beroende på att de inte erhållit den 
förhandsinformation som bland annat bestod av ett brev vilken hade sänts till 
förvaltningen, men beroende på ett missförstånd inte nått ut till de tilltänkta 
informanterna. Information om studien och enkäten gavs och enkäter lämnades 
ut vid mötet, men ingen av dessa inkom. Detta resulterade i att ingen enkät från 
den kommunen inkom och därmed kom vinjettstudien att omfatta fem av 
Hallands sex kommuner. Vid de övriga tillfällena var det endast ett fåtal som inte 
var närvarande för att besvara enkäten. De fick enkäten genom ombud som 
också tog på sig att informera vederbörande.  

Arbetsledarna i vinjettstudien  

Enligt bland annat SCB:s statistik är medelåldern bland offentligt anställda hög. 
Som exempel kan nämnas att medelåldern för drifts- och verksamhetschefer är 
47 år. Även bland arbetsledarna i Halland visar det sig att en betydande del är 
över 45 år. Hela 65 % av arbetsledarna i vinjettstudien är mellan 46-60 år.  Av de 
47 arbetsledare som ingår i studien är sex män, två i vardera tre kommuner vilket 
innebär att det i studien saknas män i två av kommunerna. Detta betyder inte att 
det inte finns män på dessa befattningar i de kommunerna, eftersom det finns 
män i det bortfall som finns i studien.  

Mer än hälften av arbetsledarna har arbetat som arbetsledare i verksamheten i 
mer än 6 år och 33 % har arbetat i mer än 10 år. De flesta i den sistnämnda 
gruppen arbetar i Varberg och Kungsbacka. En stor andel av arbetsledarna i 
Halmstad har varit anställda som arbetsledare mellan 1-3 år i förvaltningen och 
det visar sig att de flesta av dem är över 46 år. Således har Halmstad inte anställt 
unga nyutbildade på tjänster med arbetsledande funktion i äldreomsorgen, utan 
det är snarare vanligare att personer över 46 år anställs. Rörligheten tenderar att 
vara högst i Halmstad och lägst i Kungsbacka där en stor majoritet har arbetat 
minst 6 år i verksamheten. Som framgår av tabell 1 är den vanligaste 
utbildningsbakgrunden för arbetsledare/chefer på boendeenheter för äldre i länet 
sociala omsorgsprogrammet. Fem av arbetsledarna har inte angett någon 
utbildningsbakgrund. 
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 Antal Procent 
Social omsorg 23 54,8 
Sjuksköterska 8 19,0 
Arbetsvetenskap 5 12,0 
Övriga gymnasium 3 7,1 
Övriga högskola 3 7,1 
Totalt 42 100,0 

 

Tabell 1. Arbetsledarnas utbildningsbakgrund. n=42 
Även om social omsorgsutbildning är den vanligaste utbildningsbakgrunden 
bland arbetsledarna i länet finns det relativt stora variationer mellan 
kommunerna, från som högst 80 % till som lägst 22 %.  
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11. Beslutsfattande i organisationen - teoretiska 
utgångspunkter 
Det teoretiska perspektivet för denna del av undersökningen handlar om hur 
individer påverkas av beslut som kommer uppifrån och som inte i någon 
nämnvärd omfattning kan påverkas av arbetsledarna och om beslut som 
innehåller större möjligheter till påverkan. I kapitlet redogörs också för vad som i 
olika situationer gör att individer väljer att handla på det ena eller andra sättet 
framför allt avseende arbetsledarnas handlingsutrymme och handlingsfrihet. Den 
sista delen i kapitlet behandlar hur tjänstemäns lojalitet kan betraktas utifrån olika 
perspektiv.   

Vad initierar och var initieras beslut? 

Utifrån perspektivet att arbetsledarna arbetar i en politiskt styrd verksamhet är 
det givet att vissa beslut fattas på en överordnad politisk nivå och att många 
beslut har karaktären av ramar som arbetsledaren ska förhålla sig till. Tjänstemän 
är politikernas förlängda arm, de är organisatörer, administratörer och ska lägga 
fram underlag för beslut och inom sina specifika ansvarsområden fatta beslut. 
Här kan det enligt Berg finnas en gråzon mellan uppdraget att verkställa som 
tjänstemännen har och politikernas uppdrag att besluta om mål och inriktning för 
verksamheten, särskilt när det gäller långtgående delegationer till högre 
tjänstemän.211 Även om chefer/arbetsledare har stor betydelse för hur besluten 
kommer att verkställas kan beslutsprocesser och beslut på hierarkiska nivåer 
ovanför den enskilda enheten det vill säga på en administrativ eller politisk nivå 
sägas ha en top down-karaktär. Om problemet däremot uppmärksammas på 
enhetsnivå av brukare, medarbetare eller av arbetsledaren kan beslut som fattas 
utifrån de premisserna betecknas som beslut av bottom up-karaktär.212  

Sannerstedt menar att auktoritativa politiska beslut är utgångspunkten för top 
down beslut som följer en styrningskedja där varje led styr nästa led i allt mer 
precisa riktlinjer fram till verkställigheten. Sannerstedt påpekar dock möjligheten 
för frontlinjebyråkraterna att påverka också dessa beslut. Bottom up-perspektivet 
utgår från situationen där besluten verkställs till exempel undervisningen i 
klassrummet eller när vården och omsorgen skall utföras.213 

Beslut som inte har sitt ursprung i eller som inte är väl förankrade i 
verksamheten kan vara svåra att implementera för arbetsledaren. Till exempel kan 
det kollektiva ansvaret för beslut och förändringar i verksamheten riskera att bli 
lågt och därmed kan hinder stötas på vid implementeringen.214 För att kunna 
verkställa besluten i verksamheten genomgår de en konkretiseringsprocess och 
                                                           
211 Berg 2000 
212 Johnson 1992, Sannerstedt 2001 
213 Sannerstedt 2001 
214 Kronvall, Olsson & Sköldborg 1991 



Att leda i kommunal äldreomsorg 

94 

arbetsledare gör sina tolkningar bland annat för att anpassa besluten till den egna 
verksamheten.215 I den enskilda organisationen sker således den översättning av 
politiska beslut som frontlinjebyråkraterna enligt Johnson måste göra för att 
beslut ska kunna verkställas.216 Beslut som har en top down-karaktär tolkas ute i 
den praktiska verksamheten av tjänstemän. För att uppnå en förändring som blir 
lyckosam menar till exempel Lipsky att behovet måste komma inifrån 
organisationen, från dem som är frontlinjebyråkrater.217  

Johnson menar att beslut och information av top down-karaktär påverkar 
organisationernas medlemmar i riktning mot minskad flexibilitet och effektivitet i 
verksamheten och därmed minskad konkurrenskraft. Johnson utgår från 
konkurrensutsatta företag och har ett kundperspektiv.218 Frånvaro av inflytande 
över beslut och den därtill hörande ekonomin har mest troligt samma effekter 
inom vilken annan verksamhet som helst och avgörs inte av huruvida syftet 
främst är att uppnå kundtillfredsställelse och konkurrenskraft eller ej. Beslut som 
har en top down-karaktär, särskilt oönskade sådana kan också medföra negativa 
effekter på lång sikt.219  

Återknyter man till begreppen handlingsutrymme och handlingsfrihet finns en 
principiell skillnad mellan top down och bottom up. Top down verkar främst 
genom att styra och begränsa arbetsledarens handlingsutrymme genom att ange 
ramar för verksamheten. Bottom up-krav alltså, krav från till exempel brukare 
och medarbetare, har genom sina mindre formaliserade egenskaper framförallt en 
inverkan på handlingsfriheten. Emellertid har arbetsledaren stort inflytande över 
beslut och därtill kopplade handlingar det vill säga i förlängningen i att konstruera 
den egna handlingsfriheten. 

Handlingsutrymme och handlingsfrihet  

Handlingsutrymme och handlingsfrihet är centrala redskap i förståelsen av hur 
olika situationer hanteras av arbetsledarna varför jag här gör en teoretisk 
genomgång och definition av begreppen. Trots att begreppen handlingsutrymme 
och handlingsfrihet vid första anblicken kan tyckas betyda samma sak och oftast 
används synonymt gör jag en åtskillnad mellan dem. Vid närmare beaktande av 
vilka innebörder jag har behov av och önskar ge begreppen i denna studie, fann 
jag skäl att göra den distinktion som här ska redogöras för. En tankemodell 
avseende begreppet handlingsutrymme leder till en bild av ett avgränsat område 
som har relativt konkret form och som kan variera i omfång beroende på olika 
faktorer avseende hur specificerat det definieras. Handlingsutrymmet enligt detta 
betraktelsesätt blir då det som anges i delegationsordningar eller på annat sätt väl 
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definieras som arbetsledarens ansvar. Det kan handla om uttryckliga 
regler/ordningar som ska följas i till exempel lagar som reglerar förhållanden 
mellan arbetsgivare och arbetstagare som arbetstid, semester och arbetsmiljö-
frågor.  

Handlingsfrihet däremot är den möjlighet till rörelse, eller i vilken mån 
arbetsledarna kan fatta självständiga beslut, som tillåts inom det specifika 
området. Handlingsfriheten är enligt min distinktion således det som medger eller 
skapar möjligheter att inom ramarna trots allt påverka ett beslut med litet 
handlingsutrymme. Ett annat sätt att uttrycka det är att handlingsutrymmet är 
nära knutet till möjligheten att utforma beslutet, medan handlingsfriheten handlar 
om möjligheten att fritt välja hur man ska genomföra beslutet. Här finns 
emellertid ytterligare en koppling eller snarare återkoppling. I sitt handlande kan 
arbetsledarna, och främst då om handlingsfriheten är stor, genomföra 
praxisändringar som senare också kommer att leda till att formella regler och 
riktlinjer ändras.220 Aronsson och Berglind menar att skillnaden mellan objektivt 
och subjektivt handlingsutrymme kännetecknas av rörelse, individen kan genom 
sina handlingar utvidga sitt utrymme att agera, men att det faktiska 
handlingsutrymmet både kan överskattas och underskattas av individen.221  

Handlingsutrymme har emellertid inte bara en horisontell innebörd – i termer 
av delegation etc. Handlingsutrymme har också en vertikal innebörd så som 
Lundgren beskriver det, det vill säga att en aktör fritt kan agera inom ett 
verksamhetsområde utan att inskränka någon annan aktörs område, eller att 
någon annan konkurrerar om inflytande över samma område.222  

Både begreppet, handlingsutrymme och handlingsfrihet, används ibland 
synonymt med begreppet autonomi.223 Gadd som undersöker autonomi inom det 
svenska högskolesystemet och således på en mer överordnad nivå än den jag 
intresserar mig för, menar att autonomi är ett bredare begrepp än 
handlingsutrymme och handlingsfrihet och ska ses i relation till externa 
aktörer/organisationer.224 Organisationer är enligt Gadd autonoma om de kan 
besluta om vad som ska göras och hur det ska göras. Autonomi i Gadds betydelse 
blir ett begrepp som täcker in båda begreppen – ett slag ”summa” av dessa.  

En grupps autonomi (som arbetsledarnas) kan motverkas på olika sätt och 
enligt Johansson kan det ske på två teoretiskt skilda sätt som i praktiken 
överlappar varandra. Det första är att organisationer består av skilda grupperingar 
som vill åstadkomma olika saker som ibland står i konflikt med varandra. 
Organisationer blir en arena för förhandlingar och dispyter mellan grupper och 
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gentemot ledningen.225 Inom äldreomsorgen kan dessa grupper utgöras av 
medarbetare, brukare, men också av olika professionsgrupper som delvis kan ha 
motstridiga intressen. Beroende på vad frågan avser kan således även andra 
grupper än arbetsledarna påverka beslut i någon viss riktning och på så vis 
begränsa den styrning som förvaltning och politiken utövar.  

Det andra motverkande sättet grundar sig på att organisationer består av 
individer och dessa måste fås att samverka att rätta sig efter organisationens krav. 
Motsatsförhållandet mellan individ och organisation och de olika handlingskrafter 
som finns i organisationen gör att kontroll blir nödvändig. Med kontroll avses alla 
de medel och tekniker som kan utnyttjas för att få individerna att rätta sig efter 
den dominerande handlingskraftens krav. Genom kontroll uppnås stabilitet och 
till viss del permanentas maktrelationerna i organisationen. Genom samordning 
och delegeringar det vill säga att ge andra befogenheter att agera på ledningens 
vägnar ökar organisationens handlingskapacitet.226 Man kan anta att kontroll av 
äldreomsorgens ledare och den verksamhet de ansvarar för kompliceras av att 
verksamheten är spridd på olika enheter och att det ofta är betydande geografiska 
avstånd till den övergripande ledningen.  

Ur ledningens perspektiv är frontlinjebyråkraterna en viktig grupp att 
kontrollera enligt Johansson. De är utsatta för externa influenser och har en för 
organisationen nödvändig handlingsfrihet, men behöver också kontrolleras för att 
verksamheten ska ledas mot det gemensamma målet.227 Att kontrollera 
frontlinjebyråkrater låter sig dock inte lätt göras eftersom de har en mer 
omfattande reell makt än vad man kan vänta sig. Att frontlinjebyråkrater, i min 
studie arbetsledarna, har eller tar sig större makt än vad som kanske framstår i ett 
första skede påvisas också av flera andra författare.228 

Organisationens makt över individen är avhängigt individens beroende av 
organisationen och organisationens övervakning och kontroll. Etzionis typologi 
av organisationers makt över medlemmarna består av tre skilda sätt att utöva 
makt. Det första sättet är makt genom tvångsmedel det vill säga fysisk makt. Det 
andra sättet är makt genom kontroll av materiella behov till exempel belöning i 
form av varor, tjänster med andra ord ekonomiska resurser. Det tredje sättet att 
utöva makt är genom normativ makt vilket innebär att symboler till exempel 
prestige, uppskattning eller gillande används i kontrollsyfte.229   

En vanlig föreställning är att makt finns högst upp i hierarkin, men besluts-
fattarna är beroende av särskilda procedurer och förslag till beslut vilka utarbetas 
av tjänstemän på olika nivåer i organisationen.  På så sätt kommer de som ska 
åstadkomma någonting utifrån det fattade beslutet att ha stort inflytande på hur 
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beslutet genomförs. Enligt Brunsson leder detta till att de som förbereder 
besluten och de som ska genomföra besluten har minst lika stor makt som de 
formellt utsedda beslutsfattarna. Att beslutsfattarna ändå lyckas genomföra beslut 
har att göra med till exempel att beslutet kan förstås av och/eller överensstämmer 
med organisationsmedlemmarnas intresse. Brunsson menar att beslutsfattarna 
inskränker sitt handlingsutrymme redan när de avgör vilka beslut som skall fattas, 
alltså det är inte lönt att fatta vissa beslut för de kommer ändå inte att bli 
genomförda. Brunsson gör en liknelse med kungen som väntar med att befalla 
solen att gå ned tills solnedgången infinner sig.230 

De flesta organisationer använder troligtvis mer än ett sätt att utöva makt. I 
äldreomsorgen utövas makt både genom kontroll av medel i form av individuell 
lönesättning och eventuellt andra förmåner som följer med positionen i hierarkin. 
Normativ makt utövas av ledningen bland annat genom policy och 
måldokument, men också genom verksamhetens värdegrund som bland annat 
uttrycks i lagstiftningen. Normativ makt utövas också av starka 
professionsgrupper inom organisationen till exempel av arbetsledare med social 
omsorgsutbildning eller arbetsledare med sjuksköterskeutbildning som också är 
en relativt stor grupp i äldreomsorg.  

Ökad grad av professionalisering skapar möjlighet för ökad autonomi. I spåren 
följer ett utökat handlingsutrymme bland annat genom att en ökad grad av 
delegering till följd av ökad expertis.231 Hög kompetens, knuten till rollen eller till 
den enskilde individen ökar generellt sett handlingsutrymmet och skapar det 
Lundgren kallar frizon.232 Utvidgningen av handlingsutrymmet sker enligt 
Aronsson och Berglind genom kunskaper eller allianser med medarbetare eller 
kollegor.233 Detta liknar det resonemang Johansson har kring kompetens och grad 
av professionalisering som också ökar tjänstemannens handlingsutrymme. 234    

Som jag diskuterat tidigare är det oklart vad det är för kunskaper en 
arbetsledare ska ha beroende på om rollen som chef eller ledare betonas. 
Professionaliseringen kläms mellan kunskap av förtrogenhetskaraktär och 
ledningskompetens. Samtidigt är det så klart så att de individuella arbetsledarna 
har olika formella kompetenser och upplever sig vara mer eller mindre 
professionella för sitt arbete mot bakgrund av erfarenheter och utbildning. Man 
kan här tala om en professionalitet i deskriptiv, men inte analytisk form vilket har 
till följd att graden av styrning från högre chefer kan upplevas olika. Johansson 
menar att arbetsledare med hög grad av professionalitet i denna bemärkelse 
kanske upplever styrning som begränsande för den egna kreativiteten, vilket 
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inskränker deras möjlighet att agera ändamålsenligt medan arbetsledare med lägre 
grad av professionalitet kanske upplever styrningen svag.235  

Äldreomsorgens ledare kan tillförskaffa sig handlingsutrymme, men kanske 
främst handlingsfrihet på andra sätt än enbart genom ökad professionalisering. 
Detta kan ske genom att de omtolkar beslut så att de bättre stämmer överens 
med egna uppfattningar och bedömningar av verksamhetens behov och 
möjligheter.236 Det sistnämnda sättet att öka sin handlingsfrihet på innebär inte att 
arbetsledarna förstärker sin formella position utan de (om-) tolkar sina uppgifter 
vilket kan ses som att den informella positionen stärks. 

Johnsson och Svensson som undersökt hur handlingsutrymme påverkas när 
två professionella grupper237 ska samverka menar att handlingar som väljs inom 
ett handlingsutrymme ständigt är under förhandling och att utrymmet både kan 
öka och minska. Detta medför att handlingsutrymmet kontinuerligt formas och 
förändras under processen i situationen.238 Argyris menar att det finns en 
inneboende drivkraft i den mänskliga naturen, att inte enbart vara en del av 
organisationen, utan också att hävda sin egen personliga identitet och att skapa ett 
utrymme för egna viljeyttringar. Den ”självförverkligande” (self-actualization) 
drivkraften motverkas dock av krav och förväntningar från organisationen, vilket 
kan leda till frustration och konflikter.239  

Tjänstemäns lojalitet  

Arbetsledarna är chefer i första linjen och är alltså i direktkontakt med 
medarbetare, brukare och anhöriga och ska verkställa politiska och administrativa 
beslut i den konkreta verksamheten. Detta medför särskilda krav på 
arbetsledarens lojalitet när krav ställs från olika håll. När politiska beslut eller 
beslut fattade på förvaltningsnivå ska verkställas, alltså när de har en top down-
karaktär, ”avkrävs” arbetsledaren lojalitet uppifrån. När frågor eller krav kommer 
inifrån den egna verksamheten, från medarbetare och/eller brukare, har dessa en 
bottom up-karaktär och då ”avkrävs” arbetsledaren lojalitet nedifrån. I 
intervjustudien gav arbetsledarna uttryck för detta bland annat genom att påtala 
svårigheten att vara ensam arbetsledare när kraven på lojalitet samtidigt kom från 
båda håll. Lojalitetskraven uppifrån uppfattades ha en ”tvingande” karaktär 
samtidigt konfronterades arbetsledaren med medarbetarnas krav ansikte mot 
ansikte vilket kan vara en försvårande omständighet.  

Att det inte är ovanligt att arbetsledare inom äldreomsorgen ska genomföra 
eller fatta beslut som kan missgynna någon grupp intressenter har flera forskare 
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visat på.240 För arbetsledarna är kraven från ledningen oförenliga om de gäller att 
verkställa politiska beslut som har negativa konsekvenser för till exempel 
brukarna. Arbetsledarens professionella etiska grunder ställs här mot varandra. 
Det handlar både om att värna brukarnas rättigheter och att fullfölja uppdraget 
att på ett lojalt sätt genomföra beslut och lojalitetskonflikten är därmed ett 
faktum. Hur man som tjänsteman skall bete sig på ett etiskt riktigt sätt i konkreta 
situationer beror på hur man är relaterad till ett antal skilda plan, som alla ställer 
krav och som inte nödvändigtvis är förenliga. Lundquist anger tre plan: 
 Funktionsplanet. Tjänstemannen har i sin roll speciella funktioner. Anställningen 

innebär ett åtagande att bereda och implementera någon annans beslut. Detta 
medför ett lydnadsförhållande till överordnade oavsett alla andra förpliktelser 
tjänstemannen har i samhället. 

 Offentlighetsplanet. Tjänstemannen har speciella befogenheter vid vissa typer av 
offentlig verksamhet, nämligen att utöva tvång eller våld. Detta medför 
särskilda hänsyn av rättssäkerhetskaraktär i relation till samhällsmedlemmarna. 

 Demokratiplanet. Tjänstemannen har att beakta demokratiska procedur- och 
substansvärden. Sålunda skall samtidigt, folkets val och vilja, politikernas krav 
och lagens bud tillgodoses.241  

Rättsäkerheten som Lundquist tar upp på offentlighetsplanet skall beaktas även 
om det inte gäller våld eller tvång. I äldreomsorgen kommer detta till uttryck när 
det gäller biståndsbesluten och den verkställighet som därpå följer och som är ett 
uppdrag för arbetsledarna.  

I Hirschmans teori, som integrerar politiskt och ekonomiskt handlande, 
beskrivs de grundläggande strategierna för att påverka och hantera styrning som 
uppfattas som orätt. Hirschman menar att det finns två strategier för att 
protestera mot sin situation, nämligen ”exit” det vill säga att lämna den 
organisation man är missnöjd med och ”voice” i betydelsen att protestera, men 
stanna kvar och förändra organisationen inifrån. Om en person är lojal mot en 
organisation ökar sannolikheten för voice och sannolikheten för att denne 
använder exit-strategin minskar.242   

                                                           
240 Se bland annat Gynnerstedt 1993, Silfverberg 1996, Richard 1997 
241 Lundquist 1991 
242 Hirschman 1972 
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Lundquist, som utvecklar Hirschmans teori utifrån offentlig sektor, menar att 
tjänstemän kan förhålla sig till styrning som uppfattas som orätt på ett flertal sätt, 
de kan: 

 anpassa sig,  
 protestera öppet,  
 vidta åtgärder utan att meddela överordnad,  
 försöka förhindra styrningen,  
 försöka motverka ledningens beslut eller  
 göra sorti.243  

Att välja att protestera på olika sätt snarare än att göra sorti är att försöka ändra 
praxis enligt Hirschman. Protest innefattar alla försök att förändra i stället för att 
fly från det man anser vara missförhållanden i verksamheten. Detta kan ske 
antingen genom individuella eller kollektiva framställningar till ledningen som har 
det direkta ansvaret för verksamheten eller till högre instanser. Avsikten är att 
tvinga fram förändring genom olika aktioner inklusive sådana som syftar till att 
väcka opinion för frågan. Så länge kunderna (i mitt fall arbetsledarna) tror att 
protesterna är effektiva och kommer att leda till förbättring skjuts sortin upp och 
blir till den absolut sista åtgärden att ta till enligt Hirschman. I en organisation 
kan detta ses som att lojala medlemmar försöker att med sitt inflytande och med 
alla medel förändra situationen inifrån och först när denna möjlighet är uttömd 
används sorti. En slutsats blir att den som upplever sig ha ett visst mått av 
inflytande eller tror sig ha betydelse för till exempel medarbetare eller brukare 
använder sig av möjligheten till protest, att protestera öppet eller att på olika sätt 
obstruera beslut.244  

Enligt Lundquist finns ett antal olika möjligheter att reagera mot styrning som 
upplevs orätt. Man kan väcka - vända sig till chefen, vissla - gå till chefens 
överordnade, gå till tillsynsmyndighet eller till media eller slutligen viska -anonymt 
informera massmedia. Att använda dessa möjligheter kan medföra en risk att 
marginaliseras i organisation till exempel genom en sämre löneutveckling och ett 
negativt rykte.245  

Hirschman menar att sorti blir allt svårare ju längre man väntar och att 
individen stannar i organisationen i hopp om att förhindra ”det värsta”. En annan 
intressant aspekt är att ju svårare det är att få tillträde till en organisation desto 
längre fortskrider processen innan försämringar erkänns och innan medlemmarna 
gör sorti. Detta skulle betyda att starka inträdeskrav till exempel legitimation eller 
särskilda krav på utbildning skulle kunna begränsa aktiviteter i form av protest 
eller sorti. Vi tänker oss att lojalitet är en medveten handling, men Hirschman 
menar att det också finns en omedveten lojalitet det vill säga att varken protest 
                                                           
243 Lundquist 1991 
244 Ibid, Hirschman 1972 
245 Lundquist 1991 
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eller sorti sker eftersom förändringarna sker så successivt att de är svåra att 
upptäcka. Organisationens medlemmar är helt enkelt omedvetna om graden av 
försämring som äger rum och den kan egentligen endast ses utifrån av dem som 
upplever att en försämring som kräver protest eller sorti redan har inträffat.246 

Lojalitet kan också ha olika grunder. Den ena utgår från det som har med våra 
värderingar kring människor och livsvärden att göra och den andra från det som 
förknippas med status och makt. Alvesson som studerat kunskapsföretag 247 gör 
åtskillnad mellan instrumentell lojalitet och identifikationsbaserad lojalitet. Den 
instrumentella lojaliteten handlar till stor del om pengar och makt medan den 
identifikationsbaserade lojaliteten enligt Alvesson är förknippad med livsvärden 
och meningsfullhet där deltagande har stor betydelse. Ett sätt att säkra 
instrumentell lojalitet är juridiska avtal och lagstiftning.248 En parallell kan här dras 
till lagstiftningen inom socialtjänsten och de delegationsordningar som i hög grad 
styr arbetsledarnas ansvarsområde. Delegationer är en form av bindande avtal 
mellan den politiska nivån och den verkställande om än inte juridiska på det sätt 
Alvesson menar.  

Att lojalitet och etiska frågor aktualiseras i takt med minskade ekonomiska 
resurser i en tid när krav på mer vård och omsorg från allt fler äldre och sjuka 
ökar kan förmodas. En förändring kan skönjas från ett kollektivt ansvar till ett 
mer individuellt ansvarstagande för den egna välfärden. Att det har skett en 
attitydförändring som gått från en mer kollektiv och solidarisk välfärdsidé till en 
mer individualistisk är nog de flesta överens om. Detta har medfört en mer 
restriktiv hjälpdistribuering i välfärdssystemet bland annat till gruppen äldre, 
vilket den offentliga statistiken från ett flertal år bakåt i tiden visar. Allt färre äldre 
får allt mer hjälp det vill säga det är bara de som har de allra största hjälpbehoven 
som blir föremål för hjälpinsatser. Man kan förmoda att anpassning till de nya 
förutsättningarna leder till att vår syn på vad som är godtagbart därmed ändras. 
En intressant parallell till detta är Hirschmans ”omedvetna lojalitet”249 vilken kan 
uppstå när förändringar sker över tid och gradvis och därmed ger upphov till det 
vi ibland kallar hemmablindhet. 

Siverbo pekar på den förskjutning av våra beteenden och värderingar som sker 
över tid och menar att formella regler till exempel begränsande riktlinjer som inte 
sammanfaller med de informella reglerna (till exempel vad god omsorg är) ändå 
kan leda till förändring. Reglerna tvingar fram ändrade beteendemönster som 
gradvis förändrar värderingarna i organisationen. På sikt medför detta att 

                                                           
246 Hirschman 1972 
247 Enligt Alvesson 2004, professionella serviceföretag som t ex advokatbyråer, 
managementkonsult- och datakonsultföretag och FoU-företag som t ex läkemedels- och 
bioteknikföretag och högteknologiska  företag som är baserade på ingenjörskunskaper. 
248 Alvesson 2004 
249 Hirschman 1972 
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värderingar, beteenden och formella regler sammanfaller.250 För äldreomsorgen 
skulle man förmodligen, som tidigare berörts, kunna uttrycka det som att 
innehållet i omsorgen successivt har minskat i from av en mer restriktiv 
hjälptilldelning som både anhöriga, medarbetare och arbetsledarna vänjer sig vid. 
För äldreomsorgens anställda, både för arbetsledarna och för vård/-
omsorgspersonalen, kan detta i sin tur leda till att upplevelsen av etiska dilemman 
dämpas och att uttryck för missnöje i form av protest eller sorti hålls tillbaka. 

 

                                                           
250 Siverbo 2001 
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12. Att hantera konkreta situationer - tre vinjetter 
En utgångspunkt för vinjettstudien är att man idag från myndighetshåll251 vill 
formulera tydligare krav på ledare inom socialtjänsten. För att kraven som 
formuleras ska vara realistiska framstår det som viktigt att i ökad grad förstå hur 
dagens ledare (här inom äldreomsorgen) faktiskt agerar. Vinjetterna som är denna 
delstudies verktyg konstruerades således utifrån ett antal beslutssituationer som 
kan tänkas vara relevanta för den problematik som arbetsledare inom 
äldreomsorgen har att hantera i sin dagliga verksamhet.  

De primära analytiska redskap som ska hjälpa till att begripliggöra hur man 
handlar som arbetsledare är begreppen handlingsutrymme och handlingsfrihet. 
Jag har valt att betrakta handlingsutrymme som en del av det uppdragsbestämda. 
Det rör sig i princip om graden av autonomi i organisationen, men det avgörs 
också av de situationer arbetsledarna ska hantera och där arbetsledaren har frihet 
att agera. De tre vinjetterna skiljer sig åt på detta sätt i termer av att arbetsledaren 
är en del i beslutsfattandet eller enbart är en verkställare. Begreppen top down 
respektive bottom up låter jag karaktärisera denna dimension. Jag inleder med att 
närmare betrakta besluten/förändringarna som en del av den konkreta 
styrningsformen utifrån begreppens deskriptiva betydelse.252 

Med handlingsfrihet avses, i min analys, den frihet man har när det gäller att 
verkställa ett beslut (i huvudsak i relation till att informera om, genomföra och 
följa upp beslut). Chefskap och ledarskap som begrepp avser vilken fokusering 
som dominerar hur ledaren handlar det vill säga om effektivitet eller 
kommunikativa processer betonas, vilket också har betydelse för konflikterna i 
vinjetterna och slutligen hur ledarens lojaliteter tar sig uttryck.  

En annan utgångspunkt för vinjetterna var att situationerna skulle aktualisera 
etiska ställningstaganden så att eventuellt olika lojaliteter (alltså inte enbart 
gentemot chefer utan också gentemot brukare, anhöriga och anställda) skulle bli 
tydliga.253  

Ytterligare en analysfaktor är de kategorier som analysen av den fria texten i 
vinjetterna inledningsvis gav upphov till. Den första är arbetsledarens oberoende 
eller beroende i betydelsen att de refererar till det politiska beslutet och eller 
förvaltningsledningen, tar hjälp av närmsta chef eller ledningen, eller att de 
uteslutande refererar till egna åtgärder utan att nämna andra nivåer i 
verksamheten.  

                                                           
251 Främst från Socialstyrelsen. 
252 Det skiljer sig från den användning som innebär att ett beslut analyseras utifrån hur det 
relaterar till ett top down- respektive bottom up-perspektiv/krav (Sabatier 1986). En sådan analys 
lägger gärna in en värderande aspekt i begreppen. I min studie täcks detta snarare upp i begreppet 
lojalitet och lojalitetskonflikter/-dilemman. 
253 Se kapitlet om Tjänstemäns lojalitet. 
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En kategorisering gjordes även avseende hur arbetsledarna hanterade de olika 
situationerna. I huvudsak kan två olika sätt skönjas, de hanterar situationen som: 
  en administrativ fråga, det vill säga de beskriver steg för steg hur de skulle gå 

tillväga ungefär som en konkret handlingsplan. I vissa av dessa betonas särskilt 
informationsåtgärder, främst i form av möten med berörda. 

 en makt och förtroendefråga i betydelsen att de anger sin position och sitt 
ansvarsområde i förhållande till andra ledningsnivåer i organisationen. 
Arbetsledaren ger uttryck för sitt ansvar gentemot medarbetar och brukare 
och brister i förtroende i förhållanden till förvaltning.  

Slutligen gjordes en tolkning av lojalitet, dels utifrån hur arbetsledarna beskrev sitt 
tillvägagångssätt och dels om de gav uttryck för direkta ställningstaganden för 
förvaltningen, medarbetarna eller brukarna. För att också möjliggöra en statistisk 
bearbetning lades kategorierna oberoende/beroende, olika sätt att hantera 
situationerna samt lojalitet in som variabler i SPSS.  

Nedan åskådliggörs de olika utgångspunkterna för de tre vinjetterna med en 
operationalisering av begreppen till den faktiska beslutssituation som varje vinjett 
åskådliggör: 

 
vinjett 1 vinjett 2 vinjett 3 
top-down bottom-up top-down 
chefskap och ledarskap ledarskap chefskap 
lojalitetskonflikt mellan: lojalitetskonflikt mellan: lojalitetskonflikt mellan: 
ledare – medarbetare medarbetare – anhöriga ledning – medarbetare 
litet handlingsutrymme stort handlingsutrymme litet handlingsutrymme 
begränsad handlingsfrihet stor handlingsfrihet stor handlingsfrihet 
 
Vinjetterna som arbetsledarna ställs inför i enkäten är exempel på 
beslutssituationer som har hög relevans för arbetet som arbetsledarna. De har 
olika karaktär avseende ur var situationerna emanerar, vilka delar av 
arbetsledarnas roller som i huvudsak berörs, vari konflikten består och mellan 
vilka intressenter den finns samt vilken grad av handlingsutrymme och 
handlingsfrihet arbetsledaren har.  

Vinjetterna har analyserats utifrån de teman som vinjettstudien är uppbyggd 
kring. Det första av dessa är relaterat till hur arbetsledarna ser på förvaltningen, 
medarbetarna samt brukarna och en väl fungerande verksamhet och kan sägas 
vara ett värderingsblock. Arbetsledarna skulle ta ställning till ett antal 
argument/påståenden som de antingen kunde tänka sig att använda eller som de 
väljer att protestera mot. Argumenten/påståendena var konstruerade för att 
indikera arbetsledarnas olika lojaliteter. Det andra temat handlar om hur man mer 
konkret hanterade situationen som presenterades i vinjetten. I första vinjetten 
relateras detta andra tema främst till begreppen handlingsutrymme och 
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handlingsfrihet, i vinjett två till begreppen top down och bottom up och i den 
sista vinjetten till begreppet lojalitet. Slutligen det tredje temat som fokuserar på 
hur arbetsledarna ser på sitt eget agerande i relation till bland annat kollegors 
hantering av situationen.  

I viss mån relateras också i vinjettstudien till de teorier som finns i 
intervjustudien, där de användes för att förstå hur arbetsledarna tänkte och 
uppfattade förutsättningar för handlingar medan jag i vinjettstudien relaterar till 
hur arbetsledarna i praktiken tänker sig handla i de konkreta situationerna som 
beskrivs i vinjetterna.  Man kan säga att vinjetterna är ett försök till att skapa en 
sammanhållen helhet med hjälp av de här förekommande teoretiska begreppen. 
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13. Vinjett 1 - Verksamhetsinriktningen ska ändras 
 

 
 
Den situation som beskrivs i vinjetten kan tänkas ha följande kännetecken:  

Förändringen har tydliga negativa effekter både för medarbetarna som 
specialutbildats för rehabilitering och för de brukare som tillhör enhetens 
geografiska område. Medarbetarna mister arbetsuppgifter som varit specifika för 
deras kunskaper och brukarna i området får längre avstånd och kanske något 
sämre tillgång till rehabilitering och avlastning. Beslutet om ändrad inriktning är 
fattat på politisk och administrativ nivå i organisationen och är således inte ett 
autonomt beslut fattat av arbetsledaren. Till viss del har arbetsledaren haft ett 
handlingsutrymme bestående av möjlighet till inflytande under den process som 
föregått beslutet. Arbetsledaren ska nu verkställa beslutet och har i 
genomförandet möjlighet att göra ett antal autonoma val utifrån behovet av 
anpassning till de förutsättningar som är vid handen på enheten. Förändringen är 
planerad på så sätt att en arbetsgrupp har tagit fram underlag, information har 
getts till medarbetarna och förankringsarbetet har påbörjats. Att förändringen är 
önskad kan naturligtvis ifrågasättas eftersom vinjetten inte innehåller information 
om huruvida arbetsledaren ställde sig positiv till förändringsförslaget. I 
förhållande till de övriga vinjetterna finns dock en klar skillnad. I och med att 
arbetsledaren varit delaktig i framtagandet av förslaget kan det hävdas att 
förändringen på så sätt är önskad.  

Ett förslag har lagts om att avdelningen med 8 avlastningsplatser (med särskild 
inriktning mot rehabilitering) på ert särskilda boende skall upphöra och bli 
permanenta bostäder bl. a beroende på platsbrist inom det särskilda boendet i 
kommunen. Inriktningen på enheten kommer sålunda att ändras. Anhöriga är 
oroliga för att tillgången till avlastning/rehabilitering skall minska och för att 
det blir längre avstånd till den centrala enheten. De har lämnat in en skrivelse 
med protester till förvaltningen. Du har ingått i den grupp som tagit fram ett 
underlag för framtida behov av platser, som bland annat kommer att innebära 
att man samlar platserna för avlastning och rehabilitering på en av de nu 
befintliga enheterna. Platsantalet för avlastning och rehabilitering kommer 
därigenom att minska något och endast ett fåtal tjänster kommer att utlysas. 
Personalen på er enhet, som fått viss utbildning i rehabilitering, känner sig 
lurade och vill inte arbeta på en vanlig boendeenhet. Du är väl insatt i 
problematiken och din uppgift är nu att förbereda för ett verkställande på din 
enhet. Ni har haft två förberedande möten med personal och anhöriga under 
arbetets gång och nu ligger förslaget för beslut hos nämnden. 
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Vinjetten karaktäriseras således av följande:  
förändringen är planerad uppifrån och sanktionerad av arbetsledaren  
den är oönskad av berörda brukare och anhöriga  
den är oönskad av medarbetarna 
arbetsledaren har medverkat i framtagandet av förslaget 
det har inkommit skriftliga protester från anhöriga 
medarbetarna är upprörda, och några känner sig lurade 

 

Situationen kändes väl igen av arbetsledarna, den hämtar vissa drag eller stämmer 
nästan helt med en situation som totalt 75 % av dem har upplevt. Således kan 
vinjettens innehåll sägas ha hög relevans för arbetsledarna och spegla situationen 
såsom den kan inträffa och upplevas i deras vardag.  

Hur argumenterade arbetsledarna? 

Argumenten/påståendena till denna vinjett och till övriga vinjetter, var 
konstruerade så att informanterna skulle välja tre argument att använda, alltså att 
ställa sig positiva till och tre argument att protestera mot. De behövde således 
inte ta ställning till samtliga argument och de skulle inte heller göra någon 
inbördes rangordning. Här redovisas de argument som de flesta har svarat att de 
kan tänka sig att använda respektive protestera mot. 

 
Argument/påståenden Detta skulle jag använda 
Personalen bör kallas samman för att ta del av 
kritiken och för att förklara sig 61,7 % n=29 

Kravet på god kvalitet måste sättas i starkt 
samband med de resurser man har 59,6 % n=28 

Jag tar personalen i försvar. De har gjort så 
gott de har kunnat i rådande situation 46,8 % n=22 

Tabell 2. Argument/påståenden som flest använder i vinjett 1 
Argumentet om att personalen behöver stöd och god tid på sig för att ställa om 
till de nya förutsättningarna kan synes som en självklarhet, men kan också ses 
som en ”klyscha” som kanske mer sällan levs upp till. Argumentet kan också vara 
ett sätt att utverka omställningstid och/eller att inför sig själv rättfärdiga sina 
ställningstaganden eller tillvägagångssätt vid genomförandet. Arbetsledaren kan 
på så sätt med andra ord skaffa sig ett lite ”renare samvete”.  

Förutom att ovanstående argument var de som de flesta arbetsledare hade valt 
som argument som de kunde tänka sig att använda har de också det gemensamt 
att ingen eller nästan ingen protesterade mot argumenten. Det synes därför som 
om att arbetsledarna här har ganska likartat sätt att se på frågan.  
I följande tabell visas de argumenten som flest informanter protesterade mot. 
Argumenten har också det gemensamt att endast ett fåtal informanter skulle välja 
att använda dem.  



13. Vinjett 1 - Verksamhetsinriktningen ska ändras 

109 

 
Argument/påståenden Detta skulle jag använda 
Personalen bör kallas samman för att ta del av 
kritiken och för att förklara sig 61,7 % n=29 

Kravet på god kvalitet måste sättas i starkt 
samband med de resurser man har 59,6 % n=28 

Jag tar personalen i försvar. De har gjort så 
gott de har kunnat i rådande situation 46,8 % n=22 

Tabell 3. Argument/påstående som flest protesterar mot i vinjett 1 
Det kan konstateras att någon utslagsgivande variation i hur arbetsledarna valt på 
så sätt att man kan urskilja en grupp som tar ställning för medarbetarna eller 
brukarna inte finns. Snarare är det så att en viss likriktning kan spåras. De flesta 
argument som arbetsledarna valt, både de som de kan tänka sig att använda och 
de som de protesterar mot, har karaktären av ställningstagande för förvaltningen.  

Möjligen kan detta resultat tolkas som att vinjetten betraktas som en 
personalpolitisk fråga snarare än en verksamhetsfråga. Det kan också antyda att 
det är just personalfrågor som i högre utsträckning än tidigare är de 
arbetsuppgifter som arbetsledare ägnar allt mer tid åt. Arbetsledaren uppfattar sig 
företräda förvaltningen, ställer sig bakom beslutet och gör sig beredd att 
verkställa förändringen. Arbetsledarens argumentation handlar om att beslutet 
inte innebär något som ger fog för anhörigas kritik eller oro, att den enskilde 
anställde inte har rätt att ställa krav på specifika arbetsuppgifter, att kompetensen 
även fortsättningsvis kan upprätthållas och användas på enheten, men att 
personalen behöver få god tid på sig att ställa om till de nya förutsättningarna. 
Tilläggas skall att vinjetten har tydliga drag av en administrativ förändring med ett 
tydligt chefsuppdrag att verkställa ett beslut. Kanske tydligheten i uppdraget 
bidrar till den relativt begränsade variationen i hur arbetsledarna valt argument i 
denna fråga. 

Hur hanterade arbetsledarna situationen? 

Att verkställa förändringar av det slag som beskrivs i vinjetten är en till 
arbetsledaren delegerad uppgift som ska genomföras självständigt på 
boendeenheten. Förändringen har initierats på förvaltnings- och politisk nivå och 
kan inte påverkas av arbetsledaren vilket kännetecknar ett top down beslut. En 
delegerad uppgift ska utföras av arbetsledaren utifrån det specificerade uppdraget 
och handlingsutrymmet är då givet. Här kommer chefsfunktionen till uttryck 
genom att det handlar om det ansvar och de befogenheter som följer med den 
formella positionen som chef. Situationen kräver också ett ledarskap som gör det 
möjligt att nå bästa möjliga resultat också för medarbetarna vilket bland annat 
innebär att arbetsledaren i hög grad måste kommunicera förändringen. Hur detta 
ska ske kan arbetsledaren till stor del själv bestämma. En rad beslut måste fattas 
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och handlingsfriheten kan i detta skede ses som relativt stor även om den 
begränsas av regelverk som handlar om arbetsförhållanden. 

Således har både den formella positionen som chef och den relationella 
funktionen som ledare betydelse i verkställigheten av förändringen. När 
arbetsuppgifterna måste ändras för de medarbetare som blir ”fråntagna” sina 
specifika rehabiliteringsuppgifter uppstår en konflikt mellan medarbetare och 
arbetsledaren. Situationen innebär också en konflikt mellan arbetsledarens olika 
roller som chef och ledare. Särskilt problematiskt kan det vara om arbetsledare, 
som i detta fall, har varit med om att ta fram underlag för beslutet. Det handlar 
om att medarbetarna kan göra arbetsledaren ansvarig för förändringen och att 
förvaltningen förväntar sig hög grad av lojalitet visavi beslutet.  

Den form av beslut och förändring som beskrivs i vinjetten är numera i hög 
grad delegerade, alltså flyttade långt ut i verkställarledet till första linjens chefer, 
vilket också konstateras av Wolmesjö.254 Tidigare var detta en uppgift för chefer 
på andra nivåer i organisationen. Faktorerna som beskrivs ovan känns väl igen i 
arbetsledarnas beskrivningar av hur de gick tillväga i situationen. De flesta 
betraktade situationen som en administrativ fråga som hanterades ganska strikt 
formellt och i hög grad utifrån positionen som chef. De redogjorde för åtgärder 
steg för steg utan att beröra eventuella personliga invändningar eller problem som 
kunde uppstå. Arbetsledarna förhöll sig också i hög grad oberoende till sina 
överordnade och förberedde verkställandet på ett till synes självständigt sätt.  

Som ett uttryck för rollen som ledare kan betoningen på behovet av 
information och att medarbetarna behöver god tid på sig för att ställa om till den 
nya situationen ses. Nästan samtliga arbetsledare betonade vikten av kontinuerlig 
information till berörda oavsett hur de i övrigt hanterade situationen. Resultaten 
kan delas in i tre grupper, en grupp som föredrog att ge gemensam information 
till alla berörda, en grupp som gav informationen till medarbetarna för sig och 
brukarna med anhöriga för sig och en grupp som gav medarbetare och anhöriga 
var för sig information, men som inte alls nämner information till brukarna.  

Att ha ingått i en arbetsgrupp som tar fram underlag är inget som 
arbetsledarna med självklarhet ser som grund för lojalitet gentemot beslut som tas 
på politisk nivå eller på förvaltningsnivå, även om de i övrigt tolkas som lojala 
gentemot förvaltningen. Att delaktighet i arbetsgruppen inte självklart innebär att 
de ska vara lojala mot beslutet menar 81,5 % av informanterna. Olika förklaringar 
till resultatet är möjliga, till exempel kan det upplevas som en självklarhet att 
tjänstemän lojalt ska verkställa fattade beslut oavsett om de varit delaktiga i 
processen eller ej. Betydelsen av delaktigheten kan också medvetet eller 
omedvetet förringas till exempel på grund av att arbetsledare förmodligen 
föredrar att se sig som fria och självständiga i förhållande till förvaltningen. 
Beskrivningarna nedan kan utgöra exempel på två sätt att gå tillväga i situationen 

                                                           
254 Wolmesjö 2005 
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vilka återkommer i flera arbetsledares beskrivningar. Citaten visar på den 
administrativa hållningen som flertalet arbetsledare gav uttryck för. De tar sin 
utgångspunkt i det formella ansvar som ett chefskap innebär: 

”Jag samlar in all fakta. Beslutet skall respekteras och verkställas och man skissar fram 
en handlingsplan. Faktainformation ges till personal, anhöriga och brukare.  Politiker 
tar beslutet och från förvaltningsledningen får vi arbetet med att verkställa, vi informerar 
tillbaka fortlöpande hur långt vi kommit i arbetet. Personalfrågor klargörs, till exempel 
om min personal har förtur till tjänster, om lediga finns, eftersom de erhållit utbildning. 
Rätt information ges till personalen snarast. Arbetet startas med inskrivning/intagning 
till de permanenta platserna. Arbeta fram personalschema som täcker behovet för det 
permanenta boendet. Kartläggning av andra behov som kan uppkomma.” 

Citatet nedan visar på hur arbetsledare överväger möjligheten att söka stöd hos 
ledningen och hos kollegor: 

”Jag gör en tidsplan för avveckling och nystart ihop med personal som tror på 
förändringen. Information ges till anhöriga och brukarna om tidsplan. Känner jag mig 
osäker kräver jag att förvaltningsledningen eller min chef deltar vid informationen. Jag 
tar också hjälp av kollegor som gjort liknande för att undvika att göra samma misstag. 
Jag vill ha viss avlastning för att kunna satsa på förändringen. Tror jag på förändringen 
och har kunskap och argument och stöd klarar jag också att ta emot och kan bemöta all 
kritik som kommer.” 

Följande behandling av frågan från två andra arbetsledare utgör exempel på ett 
mer relationellt och kommunikativt sätt att hantera problemet och knyter an till 
ledarskapets innehåll. Den ena arbetsledaren beskriver det så här: 

”Jag börjar med att ha en information tillsammans med personalen – individuella samtal 
för att kunna få en uppfattning om vad personalen har för önskemål och tankar när det 
gäller den framtida yrkesrollen. Informerar om vad det finns för alternativa arbetsplatser 
i kommunen. Göra studiebesök därefter. Försöka få personalen placerad på andra 
ställen.” 

Den andra arbetsledaren framhåller särskilt vikten av ett positivt förhållningssätt:  
”Personalen skulle jag ha täta informations- och diskussionsmöten med. Både locka och 
pocka. Försöker att vända detta till något positivt genom diskussion samt information. 
Jag tror på att det går att informera personalen om läget och behovet av boendeplatser. 
Är personalen positiv är det mkt lättare att brukarna samt anhöriga blir positiva. Det 
är redskapet jag använder mig av. Personalen positiv = positiva brukare = positiva 
anhöriga.” 



Att leda i kommunal äldreomsorg 

112 

I sammantaget 70 % av arbetsledarnas beskrivningar av hur de skulle gå tillväga i 
den situation som beskrivs i vinjetten framkommer detaljer som tolkas som att de 
är lojala gentemot förvaltningen. Det var till exempel uttryck som ”Beslut som är 
fattade skall genomföras”, ”Jag klargör att så här är det och så här blir det”, ”Detta är ett politiskt 
beslut som måste genomföras”, ”När väl beslut är fattat är det min uppgift att verkställa”, ”Är jag för, 
ser jag det som min uppgift att sälja in konceptet hos berörda parter” och ”Först meddelar jag 
ledningen var jag står i denna fråga, sedan följer jag det beslut som fattas”.  

För flertalet arbetsledare sammanföll tre faktorer i denna vinjett, - de 
hanterade förändringen som en administrativ fråga, i hög grad hanterade de 
situationen oberoende (hänvisade inte till andra nivåer i organisationen) och de 
framstod som lojala gentemot förvaltningen. Nästan samtliga som hanterade 
förändringen administrativt var också oberoende och lojala gentemot 
förvaltningen. Detta kan också tolkas som om att arbetsledarna har den makt de 
anser sig behöva och är beredda att ta den i den uppkomna situationen. Att 
förändra inriktning på en del av verksamheten verkar vara en relativt 
okontroversiell fråga som inte splittrar eller utmanar arbetsledarnas lojalitet 
särskilt mycket.  

Handlingsfrihet går före handlingsutrymme 

I vinjett 1 har jag valt att särskilt lyfta fram och analysera på vilket sätt 
arbetsledarna agerar utifrån handlingsutrymme kontra handlingsfrihet.  
Handlingsutrymmet i denna vinjett är litet för arbetsledaren som i linje med 
tanken om hur delegerade uppgifter ska hanteras, lojalt måste genomföra beslutet 
så som det är formulerat. I resultatet framgår att det är just det som arbetsledarna 
gör. Ingen ifrågasätter egentligen beslutet trots att det innebär negativa 
konsekvenser för medarbetare och eventuellt också för brukarna. Således 
framstår det på ett sätt som oproblematiskt att hantera situationen, vilket kan 
bero på att det är ett tydligt och självklart uppdrag som ingår i rollen som 
ansvarig för enheten. Handlingsfriheten kan sägas gå före handlingsutrymmet i 
denna situation på så vis att arbetsledarna synes betona sin handlingsfrihet.  De 
angav inte något som antyder att de uppfattar handlingsutrymmet som begränsat 
eller att de önskade ett större handlingsutrymme och beskrev det som självklart 
att de skulle verkställa förändringen.  

I den konkreta situationen är handlingsfriheten relativt stor om än begränsad 
av lagar och avtal som reglerar anställningsförhållanden. Det framstår således som 
relativt oproblematiskt för arbetsledarna att acceptera det begränsade 
handlingsutrymmet som den delegerade uppgiften innebär. Friheten att handla i 
situationen innebär också det Johansson menar måste föreligga om det ska 
betraktas som handlingsfrihet, nämligen en reell påverkansmöjlighet.255  Främst är 
detta knutet till friheten att verkställa beslutet på ett sätt som arbetsledarna själv 
                                                           
255 Johansson 1992 
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kan avgöra. Enligt Henning är det inte ledaregenskaper som då avgör hur detta 
kommer att ske utan faktorer utanför individen.256 Handlingsfrihetens gränser är 
utifrån institutionell teori och kulturteori inbäddade eller taget-för-givna i 
organisationen och i arbetsledarnas kulturella mönster vilka de måste inrätta sig 
i.257 Detta stämmer väl med fynden i min studie där arbetsledarna inte ser 
handlingsfriheten som begränsad i sig utan mer som självklarheter i 
beteenden/handlingar som de själva omfattar. Samtidigt uppfattar arbetsledarna 
att det finns möjlighet till variation i hur de kan agera utifrån egna bedömningar i 
den specifika situationen.  

Hur arbetsledarna beskriver sitt agerande i vinjetten stämmer med resultaten i 
intervjustudien där det framgick att ledarna ofta gjorde överväganden och 
förändringar i sitt ledarskap som tyder på en situationsanpassning, som Hersey & 
Blanchard menar att ledaren gör till olika situationer som direkt berör 
underordnade.258 Denna modifiering sker också i situationer som inbegriper 
vårdtagare, anhöriga eller överordnade. I intervjustudien benämner arbetsledarna 
sitt agerande i sådana situationer till exempel som ”balansgång” eller att ”använda 
hela registret”.  

Arbetsledare är ju inte predestinerade att handla enbart utifrån givna kulturella 
mönster, utan gör troligen också egna tolkningar utifrån personliga preferenser. 
Detta tar sig uttryck i att arbetsledarna beskriver ett flertal olika sätt att hantera 
informationsfrågan, medarbetarnas delaktighet, gången i verkställigheten etc. 
Några arbetsledare menade att deras agerande i de olika situationerna kunde 
uppfattas kontroversiellt vilket kan tyda på att egna tolkningar till viss del kan 
bryta mot gängse handlingssätt i kulturen. Arbetsledarna hänvisar inte heller till 
överordnade nivåer, riktlinjer eller annat som tyder på att de uppfattar 
verkställigheten och den handlingsfrihet som den innebär som särskilt begränsad. 
I materialet tar detta sig uttryck i en relativt stor spännvidd av åtgärder och sätt 
att agera även om det också finns vissa mönster, dominerade av ett administrativt 
sätt att hantera frågan, som återkommer.   

Resultaten både i intervjustudien och i vinjettstudien pekar också på att de 
administrativa uppgifterna breder ut sig i verksamheten vilket inkräktar på 
arbetsledarens frihet att agera, tiden fylls med uppgifter som hon/han inte fullt ut 
kan styra. De allt fler administrativa uppgifterna kan ses som en del av en ökande 
administrativ orientering inom verksamheten som också Blomberg och Wolmesjö 
beskriver.259  

                                                           
256 Henning 2000 
257 Müllern 1994, Alvesson 2001, 2004, Johansson 2002,  
258 Hersey & Blanchard 1988 
259 Blomberg 2004, Wolmesjö 2005 
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Vem framträder i vinjett 1? 

Här tecknar jag en (lite tillspetsad) bild av arbetsledaren utifrån några 
karaktäristika som är framträdande i denna vinjett. Självklart finns andra bilder, 
men min bedömning är att denna är den mest vanliga utifrån en 
helhetsbedömning.  
Här framträder oftast en arbetsledare med ett administrativt förhållningssätt till 
uppgiften att förändra verksamheten. Hon kan ses som förvaltningens förlängda 
arm som lojalt verkställer det fattade beslutet och som inom ramen för det 
hanterar sitt uppdrag självständigt. Att vara lojal mot fattade beslutet oavsett om 
man varit med om att ta fram underlag för det eller på annat sätt medverkat är en 
självklarhet enligt arbetsledaren. Hon uttrycker inget behov av ett större 
handlingsutrymme än det som finns i den situation som beskrivs. Arbetsledaren 
värdesätter sin frihet och ifrågasätter inte beslutet. Handlingsfriheten inom ramen 
för det delegerade uppdraget framstår således som det viktigaste, vilket stämmer 
väl överens med en administrativ ledarstil. Vidare är hon ganska säker på att 
kollegorna hanterar den beskrivna situationen på ungefär samma sätt som hon 
själv gör och hon känner sig inte begränsad av det faktum att de som kollektiv 
gör ungefär på samma sätt. Hon tror att den nya centrala enheten kommer att 
fungera bra och att anhöriga inte behöver oroa sig för sämre tillgång till 
rehabilitering. Hon anser att medarbetarnas kunskaper i rehabilitering även 
fortsättningsvis kommer att kunna användas på boendeenheten, men att 
medarbetarna inte kan ställa krav på specifika arbetsuppgifter. För att mildra 
verkningarna av förändringen menar hon att medarbetarna behöver få tid på sig 
för att ställa om till de nya förutsättningarna och stor vikt läggs vid att ge dem 
kontinuerlig information.  
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Den situation som beskrivs i vinjetten kan tänkas ha följande kännetecken:  

I vinjetten står arbetsledaren mellan brukarna/anhöriga och medarbetarna och 
påpekandet från arbetsledarens chef inrymmer kritik mot hur arbetsledaren skött 
sitt uppdrag. Arbetsledaren har det direkta ansvaret för att kvaliteten i 
verksamheten är godtagbar inom de beslutade ramarna. Att beordra personal att 
arbeta extra kan leda till att arbetsinsatsens kvalitet inte blir fullt så god som när 
arbetet sker på frivillig grund. Sjukdom och brist på vikarier eller timanställda kan 
därigenom leda till att den ordinarie personalstyrkan blir än mer belastad och 
detta kan man förmoda att arbetsledaren är medveten om, men tvingas ändå att 
beordra till extra arbete. Med denna vetskap får sen arbetsledaren hantera de 
eventuella konsekvenserna som i denna vinjett innebär att kvalitetsbrister i 
omsorgen åtminstone i något fall har förekommit. 

Händelsen är oönskad av arbetsledarna och dessutom oväntad eftersom 
arbetsledaren anser att det var en enstaka händelse som redan var åtgärdad. 
Tonen i vinjetten tyder på bristande tilltro till arbetsledaren som blir ”tillsagd” 
eller anmodad som det uttrycks att vidta åtgärder och att informera om dessa. För 
medarbetarna är denna händelse oönskad på så sätt att de kritiseras för bristerna 
och detta väcker förmodligen känslor av både otillräcklighet och aggression 
eftersom de får ta ansvar för den ökade arbetsbördan. Brister i omsorgen är 
självklart också oönskade av brukare och anhöriga. Varken medarbetarna eller 
arbetsledaren önskar att pressen ska skriva om incidenten, däremot kan anhöriga 
finna det önskvärt genom att de på det sättet kan få en förändring till stånd.  

Under en tid har ni varit hårt belastade på boendeenheten. Många i 
personalgruppen har varit sjuka och Du har tvingats beordra in personal för att 
arbeta extra. Du vet om att det förekommit brister när det gäller de boendes 
hygien och att de boendes självbestämmande någon gång har kommit i kläm. 
Vid något tillfälle har Du tagit upp detta med personalen. Du blir kontaktad 
av din chef som mottagit ett samtal från lokalpressen. Någon anhörig har 
klagat över bristerna och vill att pressen skall skriva om detta. Din chef 
uppmanar Dig att ta itu med saken och säger att slarv inte får förekomma och 
att kvaliteten skall upprätthållas. Du ombeds också att informera anhöriga om 
Dina åtgärder för att förhindra att problemen upprepas. 
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Vinjetten karaktäriseras således av följande: 
situationen är oplanerad  
den är oönskad av arbetsledaren  
den är oönskad av brukarna, anhöriga och medarbetarna 
brister i omsorgen av de äldre 
bristande tilltro från chefen visavi arbetsledare 
anhöriga har klagat 
pressen har hört av sig  
 

Denna vinjett stämmer nästan helt eller hämtar vissa drag från en situation som 
totalt 77 % av informanterna har upplevt vilket tyder på att situationen även i 
denna vinjett har hög relevans som exempel på ett dilemma i verksamheten.  

 Hur argumenterade arbetsledarna? 

Liksom i den förra vinjetten skulle informanterna välja tre argument/påståenden 
som de instämmer i och tre som de protesterar mot. De behövde alltså inte ta 
ställning till samtliga argument och inte heller göra någon inbördes rangordning. 
Här redovisas de argument som flest informanter har svarat att de kan tänka sig 
att använda respektive protesterat mot. 

 
Argument/påståenden Detta skulle jag använda 
Personalen bör kallas samman för att ta del av 
kritiken och för att förklara sig 61,7 % n=29 

Kravet på god kvalitet måste sättas i starkt 
samband med de resurser man har 59,6 % n=28 

Jag tar personalen i försvar. De har gjort så 
gott de har kunnat i rådande situation 46,8 % n=22 

Tabell 4. Argument/påstående som flest använder i vinjett 2 
Karaktären på flertalet argument som flest har valt pekar på att arbetsledarna i 
denna vinjett har ett något mer uttalat ledarskapsperspektiv. Resultaten för 
argumenten visar dock en något mer splittrad bild jämfört med i vinjett 1 genom 
att det i flera argument finns både de som väljer att använda argumenten och de 
som protesterar mot det. Detta kan bero på att karaktären på situationen nu 
tydligt innehåller faktorer som både berör chefskapet med ansvar för 
verksamhetens kvalitetsfrågor respektive ledarskapets ansvar för att 
medarbetarnas får stöd och förutsättningar för att göra ett gott arbete.  
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Argument/påståenden Detta protesterar jag mot 
Kritiken är obefogad, incidenterna har varit av 
tillfällig karaktär och inte så allvarliga 68,1 % n=32 

Problemen har haft samband med den ansträngda 
personalsituationen och måste accepteras 48,9 % n=23 

Anhöriga visar liten förståelse för de problem som 
uppstår när det är personalbrist på enheten 36,2 % n=17 

Tabell 5. Argument/påstående som flest protesterar mot i vinjett 2  

De mest valda argumenten att protestera mot i denna vinjett är ”Kritiken är 
obefogad, incidenterna har varit av tillfällig karaktär och inte så allvarliga”. Även 
nästkommande argument har den karaktären att problemet tas på allvar och inte 
kan bortförklaras. Här kan således samstämmighet spåras kring hur man som 
arbetsledare och chef skall betrakta denna typ av problem i verksamheten. 
Däremot är det argument som är det tredje mest protesterade mot av en annan 
karaktär. Här kan det vara ledarens behov av att stödja och ställa sig bakom 
medarbetarna när de är utsatta för yttre kritik som träder fram. Situationen kan 
innebära ett etiskt dilemma eller en balansgång för arbetsledaren som både skall 
tillse att brukarnas behov av god omsorg blir tillgodosett och att medarbetarna 
har en tillfredsställande arbetssituation.  

Vad säger detta resultat? Resultatet tyder på att anhörigas kritik är befogad i 
situationer där brister i omsorgen står i fokus och att dessa ses som allvarliga av 
arbetsledaren. Medarbetarna bör samlas för att förklara det inträffade och för att 
ta sin del av kritiken.  Arbetsledarna tar dock medarbetarna till viss del i försvar 
och menar att hela ansvaret inte vilar på medarbetarna utan tillgång till resurser 
måste tas hänsyn till när det gäller kvaliteten och eventuella brister däri. En faktor 
som också kan tänkas inverka på detta resultat är att det kan ha skett en 
nedgradering av vad som anses vara god kvalitet och att arbetsledarna successivt 
kan ha vant sig vid och accepterat detta. Eller så kan resultatet antyda att 
arbetsledarna utkräver ansvar från makthavare för att brister uppstår i omsorgen 
när resurserna är knappa. 

Hur hanterade arbetsledarna situationen?  

Situationen som beskrivs i vinjett 2 har sin grund i kvalitetsbrister i omsorgen 
som påtalats av anhöriga och har alltså en bottom up-karaktär. Möjligheten kan 
därför antas vara relativt stor att fatta autonoma beslut om vilka åtgärder som ska 
vidtas för att lösa problemet, vilket ligger i linje med den handlingsfrihet som 
Lipsky menar att frontlinjebyråkraterna har eller skaffar sig.260 Detta kommer 
bland annat till uttryck i att många av arbetsledarna går direkt till konkret 
handling i situationen för att åstadkomma en förbättring för brukarna. 
                                                           
260 Lipsky 1980 
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Händelseförloppet är snabbt och utan dröjsmål tar arbetsledarna kontakt med 
berörda anhöriga och brukare för att klargöra det inträffade. De betonar att 
händelsen tas på allvar och kallar genast till möte där de försöker ta reda på fakta i 
fallet. Åtgärder av olika slag sätts in för att komma tillrätta med problemet till 
exempel att i första hand prioritera brukarnas behov av omsorg, att se över 
rutiner och bemanning. Ett flertal informanter beskriver att de på olika sätt 
försöker att lägga fram fakta för chefen och anhöriga för att visa på faktorer som 
har bidragit till den uppkomna situationen. Arbetsledarna startar åtgärder för att 
säkra kvaliteten och bjuder in intressenterna till informationsmöten. Ett flertal 
informanter beskriver också hur de kallar samman medarbetarna för att de ska ta 
del av kritiken och för att ”förklara” sig. Konflikten mellan medarbetare och 
anhöriga balanserar arbetsledaren genom att ta anhörigas kritik på allvar, 
informera sig om det inträffade och samtidigt klargöra sitt stöd för medarbetarna. 
En av arbetsledarna uttryckte det så här: 

”Jag samlar personalen för att diskutera vad som verkligen hänt och hur vi ska göra för 
att detta inte ska upprepas. Försöker få klarhet i om det är försummelse, bristande 
kompetens eller brist på tid. Jag skulle undersöka om det går att omfördela personal 
under de mest pressade tidpunkterna från andra avdelningar inom enheten (arbeta över 
gränserna) med tanke på ekonomin innan jag sätter in extra resurser. Jag skulle önska 
att personligen kunna stötta och stödja genom personlig närvaro, men tyvärr svårt genom 
egen tidsbrist. Jag träffar anhöriga personligen och tillsammans med berörd personal eller 
representanter därifrån, för att gå igenom händelseförloppet. Förklara att 
arbetsbelastningen varit stor utan att för den skull förringa händelsen. Försöker förklara 
och se samband mellan behov och resurser.” 

Arbetsledaren i citatet ovan uttrycker en önskan om att kunna ägna mer tid åt att 
stötta och kanske handleda medarbetarna, men anser sig inte ha den tiden. Här 
blir det tydligt att arbetsledaren betonar ledarskapet utifrån den distinktion som 
bland annat Blom, Sahlin & Andersson samt Wolmesjö gör, alltså att ledarskap 
innebär en mer relationell och kommunikativ sida än chefskapet.261  

                                                           
261 Blom 1994, Sahlin-Andersson 2000, Wolmesjö 2005 
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Ledarskapet betonas också som budbärare uppåt i hierarkin och som 
stödfunktion visavi medarbetarna vilket kommer till uttryck i följande citat: 

”Jag bokar ett möte med personalen och informerar om vad som kommit fram. Talar om 
att jag vet att de haft det tufft ett tag, men att det framkommit en del klagomål. Jag går 
igenom med personalen hur de kan prioritera arbetsuppgifterna, att de boendes 
omvårdnad och personliga hygien måste komma i första hand. Går också igenom med 
personalen hur vi kan fördela resurserna på huset, att avd hjälps åt. Bokar ett möte med 
min chef, talar om att vi har en väldigt hård belastning på enheten, att personalen måste 
få hjälp, antingen i form av tillfällig extrahjälp eller någon annan typ av avlastning som 
till exempel att vi kan beställa maten från något annat ställe ett tag.”  

Problemet löses således i stor utsträckning genom kommunikativa processer med 
medarbetare, anhöriga, och förvaltningsledning. Arbetsledarens relationella 
kompetens har därmed stor betydelse för hur problemet hanteras och för hur det 
kommer att lösas.262 Detta tyder också på att friheten handlar om det jag avser 
med handlingsfrihet i ledarskapet, det vill säga att arbetsledarna inom ramen för 
sina befogenheter fritt kan utforma sitt ledarskap och välja hur de implementerar 
beslut och förändringar. Förutsättningarna är dock att detta inte inkräktar på 
någon annans område och att arbetsledarna har en reell möjlighet att påverka 
resultatet.263 

Liksom i den första vinjetten beskriver de flesta informanterna (70 %) 
händelseförloppet och sitt agerande på ett sätt som bedömts som att de betraktar 
problemet främst som en administrativ fråga. I citatet nedan tydliggörs chefskapet 
och det administrativa förhållningssättet. Arbetsledaren skriver:  

”Klagomålshantering: Beskriva problemet, utreda vad hände, vem inblandad, när. 
Beroende på problemet: eventuellt skrivs en avvikelserapport, samtal med personal enskilt 
och i grupp. Kontroll av utbildningsbehov med mera. Kontakta fackliga företrädare och 
chef som informerar nämnden. Anhöriga får info vad som åtgärdats eller planeras att 
åtgärdas.” 

Även situationen i denna vinjett hanteras oberoende av de flesta (77 %) 
informanterna, de hänvisar således inte till chefer eller andra nivåer i 
organisationen. Gruppen som är över 46 år och som har arbetat mer än 10 år är 
något mer benägna att i sina beskrivningar av händelseförloppet ange sådant som 
bedömts som makt/förtroendeaspekter och att ha en något kritisk underton.   

                                                           
262 Ibid 
263 Lipsky 1980, Johansson 1992, Lundgren 1999, Gadd 2005  
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En av dessa arbetsledare skriver till exempel så här: 
”Kallar till möte med anhöriga, chef och personalrepresentant och diskuterar vad har 
hänt. Har vi brustit? I vad då? I vilken omfattning? Mötet avslutas med att jag 
ansvarar för hur det ska åtgärdas och återkopplar till anhöriga. Därefter möte med chef 
och anställda där vi går igenom åtgärder och eventuella förutsättningar för oss så att det 
inte ska upprepas igen. Eventuellt utökade ekonomiska medel? Annars får 
kvalitetskraven sänkas. Förankra hos närmsta chef.” 

I sammantaget 38 % av arbetsledarnas beskrivningar av händelseförloppet och 
sitt agerande i situationen framkommer detaljer som tolkats som att de är lojala 
gentemot medarbetarna. Följande citat är exempel på uttryck som ligger till grund 
för tolkningen, ”Jag talar om för min chef att vi haft en väldigt hård belastning på enheten, att 
personalen måste få hjälp” och ”Jag ber personalen tala om vad de själva behöver för att hinna med”. I 
nästan lika många beskrivningar tolkas arbetsledarna som lojala gentemot 
förvaltningen, vilket bland annat kommer till uttryck i detta citat ”Brister som uppstått 
är inte godtagbara även om det varit stora personalproblem”, ”Jag kallar till möte med personalen för att 
informera om vad som hänt samt diskuterar och informerar om allvaret i att det förekommit slarv samt 
om vikten av att upprätthålla kvaliteten”. I flera beskrivningar finns inget som direkt kan 
tolkas som lojalitet visavi någon av grupperna och endast en ringa del (11 %) har 
tolkats som lojala gentemot brukarna. Exempel på uttryck för denna tolkning är 
följande citat ”Om det hade gått så långt att brister uppkommit hade jag själv innan dess tagit 
kontakt med chefen, jag hade stärkt upp med personal”, ”Jag kallar till personalmöte, vi diskuterar 
bristerna som nått pressen, att de boendes självbestämmande inte får komma i kläm och att vi måste 
hjälpa de boende med hygienen”. För övrigt är det mycket litet av det som beskrivs som 
handlar om brukarna, situationen till trots, och om de finns med är det oftast inte 
brukaren själv som nämns, utan den anhörige. 

I citatet nedan tydliggörs att situationen hanteras som en administrativ fråga, 
att chefskapet betonas och att arbetsledaren tolkats som lojal gentemot 
förvaltningen: 

”Jag kallar till möte med personalen för att informera om vad som hänt samt diskuterar. 
Jag informerar om allvaret i att det har förekommit slarv samt om det viktiga i att 
upprätthålla en bra kvalitet. Därefter möte med anhöriga/brukare för att informera om 
mina samtal med personalen, samt att kvaliteten skall upprätthållas. Slutligen skriver 
jag en redogörelse till förvaltningsledningen och politiker om mina åtgärder.” 

Hur arbetsledarna olika lojaliteter fördelar sig framgår av tabell 6. I denna vinjett 
är ungefär lika stor grupp som uppvisar lojalitet gentemot förvaltning och 
brukare. 
 

Förvaltning Medarbetare Brukare Neutral 
16 

34 % 
18 

38,3 % 
5 

11,0 % 
8 

17,0 % 

 Tabell 6. Arbetsledarnas olika lojaliteter i vinjett 2 n=47 
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Variationerna är dock stora mellan kommunerna. Som högst är till exempel 
lojaliteten gentemot förvaltningen 80 % och som lägst 0. Lojaliteten gentemot 
medarbetarna varierar från 10 % till 57 %. Att en gemensam eller likartad 
utbildningsbakgrund kan vara en del av förklaringen till skillnaderna stärks av att 
det i den kommun där flesta arbetsledare har samma utbildningsbakgrund också 
uppvisar likartad lojalitet, i detta fall gentemot förvaltningen.  

Av de olika yrkesgrupperna som är representerade är det sjuksköterskor som 
procentuellt i något högre utsträckning är benägna att beskriva sitt agerande på 
ett sätt som kan tolkas som lojalitet gentemot medarbetarna. Tendensen är också 
att det är de yngre arbetsledarna som är lojala gentemot medarbetarna. Endast en 
av de sammantaget sju arbetsledare som är yngre än 35 år har bedömts ha lojalitet 
gentemot någon av de andra grupperna. Resultaten antyder att lojalitet gentemot 
förvaltningen till viss del ökar med stigande ålder och utbildning inom social 
omsorg eller arbetsvetenskap i denna vinjett.  

 

 Förvaltning Medarbetare Brukare Neutral 
Social omsorg 8 8 3 4 
 34,8 % 34,8 % 13,0 % 17,4 % 
Sjuksköterska 2 4 1 1 
 25,0 % 50,0 % 12,5 % 12,5 % 
Arbetsvetenskap 3 2 0 0 
 60,0 % 40,0 % 0,0 % 0,0 % 
Övriga gymnasium 1 1 0 1 
 33,3 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 
Övriga högskola 1 1 0 1 
 33,3 % 33,3 % 0,0 % 33,3 % 
Totalt 15 16 4 7 
 35,7 % 38,1 % 9,5 % 16,7 % 

Tabell 7. Utbildning vs. olika lojaliteter i vinjett 2 n=42 

Bottom up 

I denna vinjett blir frågan om hur agerandet kan kopplas till ur vad situationen 
emanerar och vem som initierar frågan särskilt intressant att behandla. Till 
skillnad från övriga vinjetter har vinjetten en bottom up-karaktär. Det handlar här 
mindre om de formellt reglerade delarna av arbetsledarens uppgifter och mer om 
avsaknad av administrativa rutiner och en relativ handlingsfrihet för 
arbetsledaren. I enlighet med det som Sannerstedt och Johnsson menar 
kännetecknar beslut av bottom up-karaktär, kommer i vinjetten inga beslut som 
ska verkställas från politisk nivå. Kraven om förändring kommer inifrån den 
direkta verksamheten, i detta fall från brukares anhöriga.264 Att krav på förändring 
                                                           
264 Johnson 1992, Sannerstedt 2001 
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har en bottom up-karaktär förstärks ytterligare av att arbetsledaren har ett stort 
handlingsutrymme och stor handlingsfrihet alltså frihet att inom ramen för sina 
befogenheter lösa problemet på det sätt som ledaren bedömer som lämpligast i 
situationen.  Propåerna från chefen att ta itu med problemen specificerar inte vad 
som ska göras eller hur det ska ske.  

Många arbetsledare framstår som lojala gentemot medarbetarna till exempel 
genom att de försöker hävda att de svårigheter som enheten haft en tid måste tas 
i beaktande. Jag tolkar detta som om att när situationen har en bottom up-
karaktär ökar benägenheten att ta parti för medarbetarna eller med andra ord 
arbetsledarna hävdar sitt ledarskap. Något motstånd, som kan förekomma vid top 
down beslut, kan heller inte spåras i svaren utan här tar sig arbetsledaren direkt an 
situationen för att lösa den.265 Det som förvånar är att lojalitet gentemot brukarna 
som ju är de som så att säga är själva huvudpersonerna i situationen, inte tydligare 
framträder. Kanske ska lojaliteten ses i två steg, om medarbetarna svårigheter 
hävdas för att ge bättre förutsättningar kommer detta slutligen brukarna till del. 
Många arbetsledare säger just detta att om medarbetarna får bra förutsättningar 
och mår bra så gör de ett bra jobb och brukarna mår bra. Ett flertal argument 
som det var vanligt att arbetsledarna valde handlar om att det är viktigt att 
brukare får en bra omsorg och att det inte får förekomma problem liknande det 
som beskrivs i vinjetten. 

Vem framträder i vinjett 2? 

Liksom för den första vinjetten tecknar jag även för denna en tillspetsad bild 
utifrån tydligt framträdande karaktäristika. Jag har valt en bild som framträder 
utifrån en helhetsbedömning, men självklart finns också i denna vinjett flera 
andra bilder av arbetsledaren.  

Den arbetsledare som oftast träder fram har själv varit med om en liknande 
situation och även i denna vinjett tror hon att kollegorna skulle agera på samma 
sätt som hon själv gör. Situationen hanteras som en administrativ fråga trots att 
problemet har en bottom up-karaktär. Det finns inget i svaren som antyder att 
arbetsledaren känner sig begränsad avseende handlingsutrymme eller 
handlingsfrihet och propåerna verkar inte styra hur frågan angrips. Hon går direkt 
till handling och kallar till möte för att klarlägga fakta i frågan och för att 
undersöka orsakerna bakom det inträffade. Arbetsledaren uppvisar således ingen 
osäkerhet, är inte tveksam och framstår som resolut i sitt agerande. Synpunkter 
och klagomål sammanställs och en åtgärdsplan upprättas. Information ges till 
berörda och det betonas att hon ser allvarligt på incidenten.  Hon är lojal mot 
medarbetarna och tar dem i försvar, men är ändå noga med att inte förringa 
problematiken. Hon agerar inte som förvaltningens förlängda arm och hänvisar 
inte heller till överordnade nivåer för stöd.  Snarare finns det lite undertoner och 
                                                           
265 Lipsky 1980, Johnson 1992 
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ställningstaganden som tyder på kritik mot bristande resurser på så vis att 
arbetsledaren menar att kvalitet och resurser har ett starkt samband. Även om 
frågan på ett sätt hanteras administrativt är det ledarrollen snarare än chefsrollen 
som betonas i sättet att agera till exempel i ett uttalat stöd för medarbetarna och 
som budbärare samt i den kopplingen mellan omsorgens kvalitet och bristande 
resurser som framhålls.  
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15. Vinjett 3 - Verksamhetens omfattning ska minska 
 

 
 

Den situation som beskrivs i vinjetten kan tänkas ha följande kännetecken:  
I situationen som beskrivs finns ett tydligt krav i form av beslut om 

besparingar som åligger arbetsledaren att uppfylla. Arbetsledaren ställs inför 
dilemmat att verkställa beslutet, att hantera de negativa konsekvenserna eller att 
protestera och försöka mildra verkningarna av beslutet. Förändringen är planerad 
på så sätt att budgeten varit diskuterad en tid och ytterligare besparingar var att 
vänta. Diskussioner om neddragning av tjänsterna har påbörjats både i 
personalgruppen och med facket. Situation är oönskad av arbetsledaren som 
kritiseras av chefen trots att allt som varit möjligt gjorts. Brukarna och anhöriga 
befarar att kvaliteten i omsorgen ska försämras om ytterligare besparingar 
genomförs, vilket självklart inte är önskvärt. För medarbetarna kan förändringen 
medföra flera oönskade konsekvenser till exempel ökad arbetsbörda och 
uppsägningar. Medarbetarnas ansträngda arbetssituation har påtalats av facket 
och arbetsledarens arbetsmiljöansvar kan inte negligeras. Situationen fokuserar 
arbetsledaren som buffert mellan ledning, medarbetare och brukare. Dilemmat är 
att både uppfylla ansvaret som tjänsteman gentemot politiken och förvaltningen, 
som chef och ledare gentemot medarbetarna och att tillförsäkra brukarna den 
vård och omsorg de har rätt till utifrån Socialtjänstlagen. 

Du har under en tid fått kritik vid ett flertal tillfällen för att Din budget 
överskrids och Din chef har ifrågasatt din kompetens. Du anser att Du gjort 
det som varit möjligt för att komma tillrätta med överskridandet, men 
budgeten är fortfarande inte i balans. Nu får Du krav om ytterligare 
besparingar som motsvarar ca 2,5 tjänster på din boendeenhet. 
Effektiviseringarna har redan gjort att personalen ifrågasätter om det går att 
upprätthålla den kvalitet som förvaltningen menar att verksamheten skall 
hålla. Om det blir färre anställda kan de inte utföra alla de arbetsuppgifter 
man hittills gjort. Facket motsätter sig neddragningen och det råder en 
upprörd stämning på enheten. Både brukare och anhöriga har uttryckt oro för 
att vården/omsorgen skall försämras.
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Vinjetten karaktäriseras således av följande: 
förändringen är beslutad och planerad uppifrån 
den är oönskad av arbetsledaren  
den är oönskad av brukarna och anhöriga  
den är också oönskad av medarbetarna och facket 
arbetsledarens kompetens är ifrågasatt av chefen 
brukarna och anhöriga har uttryckt oro 
en upprörd stämning råder på enheten 

 

I denna vinjett är det färre informanter (56 %) som svarar att situationen 
stämmer nästan helt med eller hämtar vissa drag från något de själva upplevt 
jämfört med de tidigare vinjetterna där över 70 % kände igen situationen.  

Hur argumenterade arbetsledarna? 

Det är främst två argument/påståenden i denna vinjett som flest informanter har 
svarat att de kan tänka sig att använda. Argumenten kan synas stå i 
motsatsförhållande till varandra och åskådliggör arbetsledarnas kluvna roll. 

 
Argument/påståenden  Detta skulle jag använda 
Mitt främsta ansvar är att inte använda mer 
skattemedel än vad min budget medger 85,1 % n=40 

Mitt främsta ansvar är att tillse att brukarna får 
den hjälp de är berättigade till 85,1 % n=40 

 Tabell 8. Argument/påstående som flest använder i vinjett 3 

Arbetsledarna ska dels ta ansvar för att inte förbruka mer resurser än de som 
finns avsatt i enhetens budget och inom den ramen ska kvalitetsnivån som gäller 
för verksamheten upprätthållas. Dels ska arbetsledaren som distributör och som 
frontlinjebyråkrat tillse att brukarnas behov är det som avgör vad som ska 
distribueras och hur detta skall ske. Kanske det också handlar om vad man bör 
svara på denna typ av frågor det vill säga utifrån ett normativt perspektiv och 
kanske inte lika mycket om de faktiska handlingarna som arbetsledarna företar sig 
när brukarnas behov ställs mot tillgång på resurser. Det kan ses som en 
värderingsfråga som omfattar de flesta arbetsledare åtminstone på den nivån där 
det talas om det eller på en ”teoretisk” nivå.  

Ytterligare en komplikation är arbetsledarens ansvar gentemot medarbetarna 
både som ledare och chef det vill säga att de ska ge medarbetarna stöd och 
ledning för att ett gott omsorgsarbete ska möjliggöras och ska också ta ett 
formellt ansvar för arbetsmiljön. Det synes ofrånkomligt att etiska dilemman 
aktualiseras i situationer där arbetsledaren uppfattar att resursbrister försvårar 
hennes möjlighet att uppfylla sitt ansvar. 
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Argument/påståenden Detta protesterar jag mot 
Som arbetsledare måste jag var lojal mot 
arbetsgivaren även om det uppstår kvalitetsbrister 59,6 % n=28 

Man får alltid räkna med motstånd från facket när 
det gäller förändringar på arbetsplatsen 46,8 % n=22 

Tabell 9. Argument/påstående som flest protesterar mot i vinjett 3 
Till skillnad från resultaten i de andra vinjetterna fanns i denna flera argument 
som visar på en större olikhet i hur arbetsledarna väljer att argumentera och 
protestera. Vinjettens karaktär är mer utmanande och har kanske mer kritiska 
konsekvenser för både brukare, medarbetare och arbetsledaren. Detta kan vare en 
av orsakerna till att resultaten visar en större variation på så vis att i några 
argument var det en relativt stor grupp som valde att använda argumenten och en 
lika stor grupp som protesterade mot desamma.  
 

Argument/påståenden Detta skulle jag 
använda 

Detta protesterar 
jag mot 

Det är självklart att kraven på kvalitet måste 
anpassas till den fastställda budgeten 34,0 % n=16 29,8 % n=14 

Vad som är god kvalitet måste hela tiden 
omprövas efter rådande situation 36,2 % n=17 25,5 % n=12 

Det ställs allt för höga krav på att hålla 
budgeten oavsett om kvaliteten sjunker 21,3 % n=10 27,7 % n=13 

Tabell 10.  Argument/påstående som visar variation i vinjett 3 
Även om försiktighet i tolkning av resultatet ska råda finns ändå en antydan om 
att denna vinjett ger en större variation i hur arbetsledare tänker sig att agera än i 
de övriga vinjetterna. Skiljelinjen går mellan de som företräder en stark koppling 
mellan kvalitet och resurser på så sätt att kvaliteten ska anpassas till resurserna 
och de som är kritiskt inställde till ett sådant förhållningssätt. De kan antas se 
kopplingen mellan budget och kvalitet som en fråga som beslutsfattarna i första 
hand ska ta ansvar för och inte en fråga som enbart ska ligga på den enskilda 
enheten vilket flera arbetsledare beskrev i vinjetten. 

Hur hanterade arbetsledarna situationen? 

Budgetens omfattning beslutas på politisk nivå, alltså på en för arbetsledaren 
överordnad nivå. Någon möjlighet att på annat sätt påverka omfattningen av 
resurserna har heller inte givits arbetsledaren. Av omfattningen på besparingen att 
döma har inte hänsyn tagits till enhetens faktiska behov av resurser vilka 
uppenbarligen redan är knappa. Handlingsutrymmet är således starkt begränsat 
genom att en specificerad summa ska sparas in på verksamheten, men hur dessa 
medel ska sparas anges inte. Här kan arbetsledaren själv avgöra vilket sätt som är 
lämpligast utifrån egna preferenser och har således stor handlingsfrihet inom de 
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ramar som sätts av organisationskultur och av professionella faktorer som till 
exempel en gemensam värdegrund.266  

Faktorerna som inledningsvis angavs gör enlig Sannerstedt och Johnson att 
besparingskravet kan betraktas som ett top down beslut.267 Tjänstemannen har, 
som Berg och Lundquist beskriver, uppdraget att verkställa politiska beslut så 
som de är fattade.268 Att det är så arbetsledarna uppfattar sin uppgift kan spåras i 
det sätt de beskriver sitt tillvägagångssätt när de hanterar situationen. Ytterst få av 
arbetsledarna gör försök att utöka handlingsutrymmet genom till exempel försök 
att agera utifrån att utverka en rimligare budget, kanske på grund av att de 
bedömer det som omöjligt i detta skede då beslutet redan är fattat. Flera forskare 
till exempel Lipsky och Johansson menar att det är just det organisatoriska 
sammanhanget som avgör frontlinjebyråkratens handlingsutrymme och 
handlingsfrihet.269 Här kan till exempel hierarkiska faktorer, delegeringar och 
annat i organisationen förmodligen vara det som gör att arbetsledaren inte 
försöker vidga sitt utrymme.  

En av de första åtgärderna som arbetsledarna istället vidtar är att ånyo 
noggrant gå igenom den egna enhetens ekonomi för att finna orsaker till 
överskridandet och möjligheter till effektiviseringar. Medarbetarna involveras i ett 
tidigt skede för att gemensamt göra nödvändiga omprioriteringar och för att söka 
konkreta lösningar som skulle innebära en besparing. Arbetsledarna betonar att 
neddragningarna i första hand måste beröra uppgifter som inte handlar om 
brukarnas behov av omsorg, men också att kvalitetsförsämringar kan bli följden 
av den kraftiga nedskärningen. Information ges till medarbetarna och brukarna 
och arbetsledarna påtalar särskilt att de gör en konsekvensbeskrivning som 
presenteras för chefer och politiker. Några få beskriver hur de diskuterar 
situationen med kollegor och att de på olika sätt söker stöd hos sin chef för ett 
eventuellt mildrande av kravet på besparing. I övrigt hanterar de flesta situationen 
självständigt, utan att begära stöd och hjälp av sin chef eller av andra i 
organisationen.  

Arbetsledare med en administrativ inriktning är något färre i vinjett 3 än i de 
övriga två. De är också något osäkrare på att kollegorna skulle hantera frågan på 
samma sätt. Till skillnad från övriga vinjetter beskriver de flesta (68 %) 
arbetsledarna denna situation som att det handlar om vem som har makt och 
över vad. Det handlar också om moraliska frågor till exempel om det är möjligt 
att genomföra en förändring som innebär att kvaliteten i omsorgen kommer att 
påverkas negativt. Budgeten har arbetsledarna inte särskilt kunnat påverka och 
det hör till uppdraget som ansvarig på enheten att se till att budgeten är i balans. 
Här tydliggörs det ansvar som följer med rollen som chef vilket bland annat 
                                                           
266 Lundquist 1991,2001, Gynnerstedt 1993 Müllern 1994, Alvesson 2004  
267 Johnson 1992, Sannerstedt 2001 
268 Lundquist 1991, 2001, Berg 2000 
269 Lipsky 1980, Johansson 1992, 1997 
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innebär att delegerade uppgifter som följer med tjänsten ska verkställas. En av 
arbetsledarna skriver: 

”Som tjänsteman är jag skyldig att implementera de beslut som tas av politiker. Kommer 
kraven från politiker skall de genomföras. Jag kommer att lyfta frågan om tjänste- och 
servicekvalitet till min närmaste överordnade och göra klart att jag inte kan ansvara för 
att service om kvaliteten försämras. Jag skulle nog se om det inte fanns någon annan 
möjlighet att spara motsvarande summa.”  

Inte bara chefskapet utan också ledarrollens mer kommunikativa och relationella 
funktioner framkommer tydligt i hur arbetsledarna angriper problemet. För att 
klara sin uppgift som chef att verkställa det delegerade beslutet tar arbetsledarna 
hjälp av medarbetarna, vilket en arbetsledare uttrycker så här: 

”Jag skulle börja med att informera alla berörda. Det är viktigt att se helheten. Kan 
personalgruppen bli mer flexibla, kan de ta hjälp av andra personalgrupper? Viktigt att 
se vad det beror på att jag inte har kunnat hålla budgeten. Är det saker som man inte 
har kunnat påverka? Är det så att tjänster måste bort? Sätter mig tillsammans med 
personal för att göra nya scheman, rutiner mm så att vi kan göra denna nerdragning. 
Under tiden informeras anhöriga om vad vi måste göra och hur vi kommer att göra detta. 
Det är mycket viktigt med information till alla berörda. Jag gör alla delaktiga i 
processen och tillsammans gör vi upp riktlinjer på arbetet.” 

Lojalitet och sorti 

I intervjustudien framkom att arbetsledarna i hög grad var lojala gentemot 
arbetsgivarna och mycket sällan agerade emot de beslut som fattats eller var på 
väg att fattas. Några av arbetsledarna i intervjustudien nämner något exempel på 
gemensam aktion i form av skrivelser. Man hade försökt att påverka beslut om 
förändringar som man bedömt som negativa för verksamheten, men 
arbetsledarna uppfattar inte att man nått någon framgång med aktionen. Den 
sista utvägen för arbetsledarna vid konflikt mellan lojalitet visavi arbetsgivaren 
eller andra roller som arbetsledaren uppfattar inkluderas i yrket, är att lämna sin 
tjänst.  

I situationen som beskrivs i vinjett 3 är frågan om arbetsledarens lojalitet 
framträdande varför det här särskilt kommer att analyseras. Situationen som 
beskrivs innebär bland annat att medarbetarnas arbetsmiljö och omsorgens 
kvalitet utmanas och den beskrivna besparingen måste genomföras även om 
arbetsledaren själv är motståndare till den. Arbetsledarna har också utvägar som 
till exempel att frånsäga sig ansvaret för till exempel arbetsmiljön eller att lämna 
sin tjänst vilket flera arbetsledare menar att de skulle göra i en liknande situation.  
Tolkningen av lojalitet har varit problematisk att skilja från utsagor om sorti. 
Flera arbetsledare beskriver till exempel sitt tillvägagångssätt som att de kommer 
att genomföra nedskärningen om det inte blir kvalitetsbrister, annars lämnar de 
sin anställning eller att de verkställer beslutet och därefter lämnar sin anställning. 
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Några menar att de frånsäger sig ansvaret för kvalitetsförsämringen, men nämner 
inget om att de kommer att lämna sin tjänst. I de flesta fall sammanfaller lojalitet 
gentemot brukare eller personal med utsagor om att lämna sin tjänst. I något fall 
är det dock så att de lojalt genomför den beslutade nedskärningen och därefter 
gör sorti. Detta har resulterat i att beskrivningar där genomförandet av 
besparingen tydligt framstår har tolkats som att arbetsledarna är lojala mot 
förvaltningen även om det framställs tvivel kring omsorgskvaliteten eller 
hänvisningar till medarbetarnas ansträngda arbetssituation. De fall där 
informanten hänvisar till politiska beslut som ska följas, ger uttryck för acceptans 
för beslutet och ger exempel på olika besparingsåtgärder som kan vidtas har 
också de tolkats som lojalitet gentemot förvaltningen. Ett sådant exempel är 
följande citat ”Kvaliteten bestämmer politikerna – vi har detta att rätta oss efter”, ”Jag kommer att 
effektuera besparingen, låta medarbetarna arbeta övergripande” samt ”Politikerna ger oss ekonomiska 
ramar för att driva verksamheten, det är viktigt att med de resurserna prioritera insatser till brukarna”.  

När arbetsledaren hänvisar till Socialtjänstlagen, betonar kvalitet i omsorgen 
och eller på annat sätt nämner brukarna och/eller nämner att de inte kan fullgöra 
sitt uppdrag och därför kommer att lämna sin tjänst har det tolkats som lojalitet 
gentemot den gruppen. Exempel på detta är följande citat, ”Man kan inte bedriva en 
äldreomsorg med kvalitet med för små resurser”, ”Det går inte att bedriva bra vård och omsorg om det 
blir neddragningar, då blir det bara förvaring och så vill vi inte ha det”. Om informanten 
däremot betonar arbetssituationen för medarbetarna på olika sätt eller till 
exempel nämner arbetsmiljöansvar och/eller nämner att de kommer att sluta sin 
anställning har det tolkats som lojalitet gentemot medarbetarna. Exempel på detta 
är ”Jag skulle ställa mig helt enig med fack och anhörig med tanke på att vi har en slimmad 
äldreomsorg, man kan inte hålla på att skära personalstyrkan även om det är de som kostar pengar” 
eller ”Konsekvensbeskrivningen sänds till nämnden tillsammans med en skrivelse där jag talar om att 
antingen så anpassar man målen till medlen eller så ber jag om att få bli entledigad från mitt uppdrag”. 

Det är inte alla som är lojala gentemot brukarna eller mot medarbetarna som 
menar att de är nödsakade att sluta sin anställning om de tvingas att genomdriva 
besparingen. Flera av arbetsledarna framställer sitt agerande på ett sätt som visar 
på hur de försöker lösa dilemmat med att åstadkomma bra vård/omsorg 
kombinerat med en godtagbar arbetssituation trots begränsade resurser. 
Utsagorna handlar om något slags ställningstagande för medarbetarna och/eller 
brukarna och att involvera både personal och brukare i frågan och om att agera 
uppåt i hierarkin med målet att tydliggöra de behov av resurser som 
verksamheten kräver.  

Intressant att notera är också att situationens karaktär i denna vinjett verkar ha 
resulterat i en mer jämn fördelning av de olika lojaliteterna än i de övriga 
vinjetterna.  
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Förvaltning Medarbetare Brukare Neutral 

15 
33,3 % 

14 
31,1 % 

15 
33,3 % 

1 
2,2 % 

Tabell 11.  Lojalitetens variation i vinjett 3 n=45 

Även om fördelning sammantaget är jämn finns det relativt stora variationer 
mellan kommunerna. Som exempel kan nämnas att förvaltningslojaliteten som 
lägst är 20 % och som högst 67 %. Lojalitet gentemot medarbetarna har en 
spridning från 0 % till 71 % och lojalitet mot brukare skiftar från 0 % till 57 %. 

 I de kommuner där flest arbetsledare har en social omsorgsbakgrund är också 
flest lojala gentemot förvaltningen. Vid närmare betraktande av skillnader finner 
man också att flest arbetsledare som är lojala gentemot medarbetarna finns i den 
kommun där utbildningsbakgrunden varierar som mest. 

Här infinner sig frågan om det kan vara så att en gemensam utbildnings-
bakgrund hos arbetsledarna ökar känslan av tillhörighet och minskar med en 
diversifierad utbildningsbakgrund både visavi arbetsledargruppen som helhet och 
med den förvaltning man tillhör. Troligen kan detta bidra till att mikrokulturer får 
en större betydelse för tillhörighet och lojalitet än det har i de mer enhetliga 
kommunerna där kanske frågor om lojalitet och tillhörighet är tydligare eller mer 
självklar. Det kan bidra till att professionens och/eller lagstiftningens 
normativitet ger ett utökat utslag. En intressant parallell kan här dras till det 
Wolmesjö pekar på i sin avhandling. Hon fann i sina studier att när politikernas 
förslag till beslut till exempel angående besparingar i verksamheten stred mot 
Socialtjänstlagens intentioner vägde lagen tyngre för arbetsledarna.270 

Ett flertal arbetsledare anger i sin beskrivning att de lämnar sin tjänst (gör 
sorti) om neddragningen medför kvalitetsförsämringar eller om de inte lyckas få 
gehör för att behålla den bemanningen man har på enheten.  Att professionella 
och moraliska aspekter har betydelse ger en arbetsledare uttryck för i detta citat: 

”Personligen skulle jag ställa mig helt enig med fack och anhöriga med tanke på att vi 
idag har en slimmad äldreomsorg och att vårdtyngden bara ökar så kan man inte bara 
hålla på och skära i personalstyrkan även om det är den som kostar pengar. Öppen 
diskussion och ärlighet varar alltid längst! Man kan inte bedriva en äldreomsorg med 
kvalité med för små resurser! Jag har under min verksamma tid som chef levt med 
besparingar under 10 år trots att vårdtyngden ökat! Jag kanske skulle ställa min plats 
till förfogande.” 

Mer än hälften av arbetsledarna genomför besparingen, en tredjedel anger att de 
gör sorti och 14 % menar att de efter att de, när de genomfört förändringen 
kommer att lämna sin tjänst. Av de 30 % som bedömts hantera situationen som 

                                                           
270 Wolmesjö 2005 
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en administrativ fråga genomför nästan alla (86 %) neddragningen, således kan 
man säga att dessa två faktorer i hög grad sammanfaller.   

Flertalet av dem som genomför besparingen och därefter gör sorti har i sina 
utsagor angett faktorer som bedömts handla om makt och förtroende. En av 
dessa arbetsledare uttrycker sig så här: 

”Jag beskriver konsekvensen för kvaliteten med minskade personalresurser. 
Informationen till anhöriga, brukare och personal får beslutande chef ta. Fackliga 
förhandlingar får beslutande chef ta. Det är viktigt med att dokumentera allt under 
händelsens gång. Därefter verkställs nämndens beslut. Jag funderar om jag ska göra 
något annat.” 

 
Lojalitet Lojalitet vs. sorti 
 Genomför Sorti Genomför-Sorti 
Förvaltning 14 0 1 
 93,3 % 0,0 % 6,7 % 
Personal 3 7 4 
 21,4 % 50,0 % 28,6 % 
Brukare 6 7 1 
 42,9 % 50,0 % 7,1 % 
Totalt 23 14 6 
 53,5 % 32,5 % 14,0 % 

Tabell 12. Lojalitet vs. sorti. i vinjett 3 n=43 
Arbetsledare med en utbildningsbakgrund som sjuksköterska är den grupp som i 
störst utsträckning gör sorti och vanligast är det att arbetsledare med social 
omsorgsutbildning genomför besparingen.  Nästan 78 % av åldersgruppen över 
55 år genomför besparingen jämfört med till exempel åldersgruppen 26-35 år där 
40 % genomför och 60 % gör sorti. Sammanfattningsvis kan man säga att det är 
vanligast att arbetsledare som hanterar situationen som en administrativ fråga, har 
social omsorgsutbildning, är över 55 år och som antingen har arbetat mer än 6 år 
eller är nyanställd i verksamheten är de som genomför besparingen.  

Utifrån Hirschmans teori kan arbetsledarnas lojalitet och sorti ses på flera 
olika sätt. En mindre grupp förhåller sig till beslutet på ett sätt som tyder på att de 
uppfattar styrningen som orätt och därför väljer att lämna organisationen. En 
annan grupp genomför beslutet och överväger därefter att lämna verksamheten. 
Även denna grupp kan hänföras till det förstnämnda sättet som Hirschman 
menar att tjänstemän förhåller sig till beslut som uppfattas vara felaktiga.271 Flera 
av arbetsledarna beskriver också hur de försöker att protestera på olika sätt och 
därefter gör sorti vilket är ett försök att förändra verksamheten inifrån vilket 
Hirschman och flera andra författare menar gör att sortin uppskjuts.272  

                                                           
271 Hirschman 1972 
272 Ibid, Lundquist 1991, Siverbo 2001 
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Mer än hälften av arbetsledarna i min studie genomför besparingen utan att 
antyda något om att de inte kan försvara neddragningen eller om att de inte kan 
ta ansvar för kvalitetsförsämringen som kan bli följden av beslutet. De anger 
heller inget om att de överväger att lämna sin tjänst, trots de förmodade negativa 
konsekvenserna. Detta kan ha en förklaring i det till exempel Hirschman och 
Siverbo menar är en omedvetenhet eller tillvänjning visavi försämringar i 
verksamheten.273  Ett annat sätt att tolka det och som överensstämmer med att de 
flesta som genomför besparingen har tolkats som lojala gentemot förvaltningen, 
är att det skulle vara ett slags instrumentell lojalitet gentemot arbetsgivaren, vilket 
utgår från status och makt. Det handlar, utifrån det perspektivet enligt Alvesson, 
inte om livsvärden och meningsfullhet utan snarare om vad som formellt styr och 
vad som säkrar arbetsledarnas lojalitet.274 I min studie representeras detta av avtal 
eller kontrakt som styr ansvar och arbetsuppgifter och självklart av de 
delegationsordningar som reglerar arbetsledarnas ansvar och befogenheter. 

Av resultaten framgår att ekonomin är ett tydligt och starkt styrinstrument 
som arbetsledarna kopplar till frågor om kvalitet. Att enbart hålla budget är inte 
det främsta ansvaret för arbetsledarna utan för de flesta är det också att tillse 
brukarnas behov. Det blir då inte självklart att kvaliteten skall anpassas till 
budgeten och här uppstår ett dilemma det vill säga - hur kan arbetsledarna 
upprätthålla kvaliteten när de uppfattar att resurserna är otillräckliga? Många 
arbetsledare är till exempel beredda att ta konsekvenserna av överskridande av 
budgeten för att upprätthålla den kvalitet de menar är godtagbar.  

Vem framträder i vinjett 3? 

Liksom för de förra vinjetterna har jag utifrån karaktäristika som är framträdande 
i resultaten, valt att teckna en tillspetsad bild utifrån en helhetsbedömning. Även i 
denna sista vinjett finns självklart andra bilder av arbetsledaren.  

Den bild av arbetsledaren som här oftast träder fram är, till skillnad från den 
som framträder i de andra två vinjetterna, en mer kritiskt inställd person som 
tydligt tar ställning för den egna enheten och för brukarnas rätt till en god 
omsorg. Trots detta accepterar och verkställer hon besparingen så som krävs av 
arbetsledaren när det gäller en delegerad uppgift och menar att hon inte har något 
val eftersom det är hennes roll som ansvarig.275 Arbetsledaren antyder mer av ett 
hierarkiskt maktförhållande i denna vinjett än i de övriga. Hon ser tydligt som sitt 
uppdrag att driva verksamheten utifrån den budget som finns till förfogande, 
men samtidigt betyder inte detta att hon är tvungen att vara lojal mot 
arbetsgivaren. Arbetsledaren menar att möjligheter till ytterligare neddragningar 

                                                           
273 Hirschman 1972 
274 Alvesson 2004 
275 Neddragningar av denna karaktär i en verksamhet var tidigare en uppgift för chefer på andra 
nivåer. Se Wolmesjö 2005 
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inte finns eftersom det skulle medföra svårigheter att bedriva omsorg med 
acceptabel kvalitet. Hon lägger stor vikt vid att beskriva konsekvenser av 
besparingen och att informera uppåt i hierarkin. Om inte ansvaret för att 
brukarna får god omsorg kan förenas med ansvar för att hålla budget överväger 
arbetsledaren att sluta sin anställning. Arbetsledaren ser inte facket som en 
motståndare, snarare tar hon facket till hjälp för att kunna verkställa besparingen 
på bästa sätt med minsta möjliga negativa effekter.   
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16. Lojalitetsorientering och kollegors agerande 
Vid analysen av de olika vinjetterna framträdde utbildningsbakgrund som 
intressant att närmare betrakta utifrån de tre vinjetterna sammantaget. I detta 
avsnitt följs därför hur några resultat relaterar till utbildningsbakgrund upp. 
Främst fokuseras hur arbetsledarna hanterar situationen, lojalitetsorientering och 
vad de tror om kollegors agerande.  

I vinjett 1 är arbetsledarna i hög grad lojala gentemot förvaltningen. Det ska 
ses mot bakgrund av mitt tidigare resultat att arbetsledarna omvandlar frågan i 
vinjett i huvudsakligen till en administrativ fråga, det vill säga de gör den till en 
värdefri fråga. Samma hantering sker i stor utsträckning när arbetsledarna 
beskriver hur de går till väga i vinjett 2, men här finns en stor skillnad mellan 
kommunerna. I de kommunerna där arbetsledarna i hög grad har en diversifierad 
utbildningsbakgrund är lojaliteten gentemot förvaltningen svag. Jag tolkar det 
som att trots att arbetsledarna gör den till en administrativ fråga upplever de att 
den inte är värdefri. Att lojaliteten är svagare och mer spridd i vinjett 3 är 
sannolikt en följd av att den upplevdes som mer komplex och svårhanterad.  Jag 
återkommer till de tre vinjetterna längre fram, men först relaterar jag resultaten till 
utbildningsbakgrunden. 

Arbetsledare med social omsorgsutbildning skiljer sig från övriga på några 
punkter oavsett i vilken kommun de arbetar. I vinjett tre är de i högre 
utsträckning än övriga grupper lojala gentemot förvaltningen trots karaktären på 
vinjetten. De tror också genomgående i alla vinjetterna att deras kollegor agerar 
ungefär som de själva gör i de olika situationerna som beskrivs. Som exempel kan 
nämnas att 64 % har svarat att de tror att kollegor hanterar frågan så som de 
själva gör i vinjett tre, jämfört med 19 % av de övriga. Främst är det vinjett tre 
som ger utslag avseende utbildningsbakgrund och det är också i den vinjetten 
som argumentationen skiljer sig år. Informanter med social omsorgsutbildning är 
mer benägna att använda budgeten (54 % jämfört med 18 % av övriga) som 
argument och protesterar också i högre utsträckning än övriga gentemot att 
verksamheten måste anpassas till budgeten och mot att facket är en motståndare 
till förändring. Denna grupp synes också vara mer positivt inställda på ett flertal 
punkter till den organisation de arbetar i än arbetsledare med annan 
utbildningsbakgrund. Något fler arbetsledare med social omsorgsutbildning än de 
med annan bakgrund ställer sig positiva till flertalet av de påståenden som handlar 
om arbetsledaren som resurs och om arbetsförutsättningarna i organisationen.  

Att arbetsledare i de kommuner där de flesta har en social omsorgsutbildning i 
högre grad är lojala gentemot förvaltningen behöver inte odelat betyda att de är 
mer positivt inställda till förvaltningen.  Ett exempel är att 55 % jämfört med 77 
% i övriga kommuner menar att det finns en öppenhet i organisationen för 
olikheter bland arbetsledarna. Liknande förhållande är det också i flera andra 
frågor om öppenhet till exempel att det finns utrymme för kreativitet och att man 
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får positiv feedback. Även i de frågorna är informanterna i kommuner med en 
diversifierad sammansättning av arbetsledare mer positivt inställda. När det gäller 
ledaren som resurs i organisationen är det färre i kommuner med flest 
arbetsledare med social omsorgsutbildning som menar att delaktighet stimuleras 
(41 % jämfört med 59 %), men i flera andra frågor som till exempel att de har ett 
stort inflytande, att självständighet förväntas, är förhållandet det motsatta.  

I flertalet av de frågor som handlade om förutsättningarna för arbetet var fler 
arbetsledare med social omsorgsutbildning, jämfört med övriga grupper, positiva. 
Något fler anser till exempel att det finns möjlighet att avancera, att de får stöd 
och att möjligheten finns att göra ett bra jobb, vilket 64 % menar jämfört med 33 
– 37 % av övriga. De är också mer tillfreds med förutsättningarna för arbetet. 
Detta kan uppfattas som något paradoxalt om vi jämför mer det precis sagda, 
men det kan kanske förklaras dels av att de talar om förutsättningarna i sig och 
dels betraktar handlingsfriheten i verkställandet. Kopplas detta resultat samman 
med att de i sin utbildning specifikt har ledarskap som del, kan resultatet också 
förklaras av att det i sig kan ge tilltro på ett möjligt avancemang i framtiden. 

När vi betraktar lojalitetsspridningen i de tre vinjetterna finner vi att 
sammantaget 70 % i vinjett 1 är lojala mot förvaltningen och 21 % visar lojalitet 
gentemot medarbetarna. I den andra vinjetten finns en större spridning mellan de 
olika lojaliteterna. I vinjetten är 38 % av arbetsledarna lojala mot medarbetarna 
och trots karaktären på situationen är 34 % lojala gentemot förvaltningen och 11 
% uttrycker lojalitet mot brukarna. De som arbetat längre tid än 6 år är i något 
högre utsträckning lojala mot förvaltningen 44 % jämfört med 23 % av dem som 
arbetat kortare tid. Resultaten visar också en något starkare tendens bland de 
sistnämnda att vara lojala gentemot medarbetarna.  

En tydlig skillnad finns i vinjett 2 mellan arbetsledare i de kommuner där flest 
har en socialomsorgsutbildning och de kommuner som är mer diversifierade 
avseende detta. I den kommunen där utbildningsbakgrunden skiftar som mest är 
det ingen av arbetsledarna som uttrycker lojalitet gentemot förvaltningen. I den 
kommun där de flesta arbetsledare har en social omsorgsutbildning och där 
samtidigt de flesta har en lång anställningstid i verksamheten är det 8 av 10 som 
uttrycker lojalitet gentemot förvaltningen. Skillnaderna är egentligen ganska 
uppseendeväckande och en försiktig slutsats är att de omsorgsutbildades 
administrativa orientering slår igenom i denna vinjett. Det är denna orientering 
arbetsledarna kanske ser som en viktig professionell kompetens som utbildningen 
gett dem. 

I den tredje vinjetten är arbetsledarna antingen lojala gentemot förvaltningen 
eller brukarna medan arbetsledare utom i de kommuner där utbildningen är mer 
skiftande. I de kommunerna är arbetsledarna i hög utsträckning lojala mot 
medarbetarna. Detta utfall finner jag lite svårtolkat. Vad som faller ut är ett 
mönster där det kanske i komplexa frågor finns en orientering bland dem som 
har en socialomsorgsutbildning runt förvaltning/brukare medan övriga orienterar 
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sig runt förvaltning/medarbetare. Återigen kanske det kan knytas till om 
arbetsledarna är omsorgsutbildad eller inte. Med en omsorgsutbildning och 
tydligare professionell orientering lyfts tydligast förvaltning, men också 
brukarorientering fram medan man egentligen förskjuter direkta personalfrågor 
(medarbetarlojalitet) till andra delar i förvaltningen och på så vis sätter gränser för 
vad som ingår i uppdraget. Detta får en ytterligare relevans om vi betänker att de 
omsorgsutbildade dominerar bland gruppen biståndshandläggare vilka inte har 
något personalansvar. 

Endast tio (av 47) arbetsledare har bedömts ha samma lojalitet i alla tre 
vinjetterna, varav fyra gentemot medarbetarna och sex gentemot förvaltningen. 
Fem av dem som är förvaltningslojala hanterar alla tre vinjetter utifrån ett 
administrativt förhållningssätt till situationen. De sistnämnda har angett att de är 
direkt underställda förvaltningschefen medan övriga har en mellanchef. Fyra av 
dem med genomgående förvaltningslojalitet kommer från en kommun där de 
flesta arbetsledarna har en enhetlig utbildningsbakgrund.  

Alla förvaltningslojala genomför besparingen i vinjett 3 och ingen av dem 
hanterar denna situation som en makt/förtroendefråga vilket är vanligt bland 
övriga. Detta gäller även för vinjett två, däremot är det en från varje grupp som i 
den första vinjetten som bedömts hantera den som en fråga om makt/förtroende. 
Den som är förvaltningslojal och ser det som en fråga om makt har också svarat 
att agerandet ses som kontroversiellt och att det inte är sannolikt att kollegor 
skulle göra likadant. 

Utifrån arbetsledarnas utbildningsbakgrund (oavsett i vilken kommun de 
arbetar) kan det noteras att störst skillnad oavsett vinjett är det mellan de 
arbetsledare som har en sjuksköterskeutbildning och de som har en social 
omsorgsutbildning. Drygt dubbelt så stor andel, i procent räknat, av 
sjuksköterskorna är lojala gentemot medarbetarna jämfört med arbetsledare med 
social omsorgsutbildning. När det gäller förvaltningslojalitet så pekar resultaten 
på det motsatta förhållandet i alla tre vinjetter. Här är arbetsledare med social 
omsorgsutbildning den grupp där största andelen är förvaltningslojala.  

Låt mig nu gå över till likformighet i hanteringen kollegor emellan. Att situationerna 
som beskrevs i vinjetterna hade olika grad av svårighet och komplexitet tycks ha 
givit utslag i resultaten genom att bland annat osäkerheten kring hur kollegorna 
agerar ökar för varje vinjett och att lojalitet gentemot förvaltningen är lägst i den 
sista vinjetten som kan anses vara den mest komplexa. 

I tabellen som följer redovisas andel arbetsledare i varje vinjett som angett att 
det är sannolikt att kollegor skulle hantera frågan på samma sätt som de själva 
gör.  
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Vinjett Sannolikt  

1 72,3 % 
2 67,4 % 
3 44,2 % 

Tabell 13. Det är sannolikt att kollegor gör likadant. 
Osäkerheten kring hur kollegorna agerar är tydligast i vinjett 3. Ett resultat som 
kan vara en del av förklaringen är att det i vinjett 3 är färre arbetsledare (56 %) 
som svarar att situationen stämmer nästan helt med eller hämtar vissa drag från 
något de själva upplevt jämfört med i de två andra vinjetterna där över 70 % 
kände igen situationen som något de själva hade upplevt. Således har en mindre 
del av arbetsledarna själv upplevt en liknande situation 

Ytterligare ett resultat är att 22 % av arbetsledarna i den första vinjetten, 34 % 
i den andra och 38 % i den sista vinjetten tror att deras sätt att agera kan 
uppfattas som kontroversiellt eller mindre lämpligt. Även här är det tydligt att den 
andra och tredje vinjetten är mer komplexa och utmanande till sin karaktär än vad 
den första är. 

I Kungsbacka och Varberg har de flesta arbetsledare en social 
omsorgsutbildning och det är också i de kommunerna som arbetsledarna verkar 
mest övertygade om att det egna tillvägagångssättet i vinjett 1 och 2 stämmer med 
hur kollegorna skulle agera. Arbetsledarna i övriga kommuner är däremot i hög 
grad osäkra på kollegornas sätt att agera i liknande situationer. Noteras kan också 
att det i den tredje vinjetten är en större osäkerhet kring kollegors agerande 
oavsett vilken kommun det gäller eller utbildningsbakgrund. Som belysts i kapitlet 
om vinjett 3 är den vinjetten komplicerad till sin karaktär med både kritik 
gentemot arbetsledaren, lojalitetsproblematik och etiska dilemman. Detta skapar 
troligen en större osäkerhet kring hur arbetsledare agerar oavsett om de arbetar i 
en kommun där de flesta har en gemensam utbildningsbakgrund eller inte.  

Om man betraktar skillnader på kommunnivå visar det sig att den största 
skillnaden avseende kollegors agerande, oavsett vinjett, uppvisar arbetsledarna i 
den kommun där de har den mest diversifierade utbildningsbakgrunden. Den 
sammantagna tendensen är att arbetsledare med social omsorgsutbildning som är 
över 55 år och som har arbetat lång tid i verksamheten är de som är mest 
övertygade om att kollegor skulle hantera situationen på samma sätt som de själva 
gör. Mest osäkra avseende detta synes mellangruppen vara och det är också bland 
dem som utbildningsbakgrunden skiftar mest. 
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17. Diskussion 
Syftet i min studie är att belysa arbetsledares beslutsfattande utifrån hur de tänkte 
om och uppfattade sin beslutsituation på ett allmänt plan och att utifrån 
konstruerade situationer visa på hur de säger sig agera i konkreta situationer. I 
slutdiskussionen som här följer besvaras frågeställningarna på ett sammanfattande 
sätt. Mina frågeställningar var följande:  

 
 Hur påverkas arbetsledare av formella ramar? 
 Vilken autonomi upplever de sig ha gentemot förvaltningen? 
 Vilken relation till politiker och överordnade upplever arbetsledare sig ha? 
 Hur uppfattar och tänker de kring sitt mandat att agera? 
 Vad karaktäriserar arbetsledares handlingsmönster?  
 Hur framställer arbetsledare sitt handlingsutrymme och sin handlingsfrihet? 
 Vilka lojalitetsband och lojalitetskonflikter framträder? 
 Hur går arbetsledare tillväga vid verkställandet? 

Resultaten i min studie pekar på att arbetsledarna uppfattar sig ha stor frihet i 
implementeringen av beslut på den egna enheten, det vill säga i det konkreta 
”nära” arbetet, men att det arbetet begränsas av faktorer som de har litet eller 
inget inflytande över. Ett annat framträdande resultat är att arbetsledarnas lojalitet 
skiftar med grad av komplexitet i situationen och med utbildningsbakgrund. Det 
är dessa delar jag här kommer att diskutera vilka sammanfattar mina 
forskningsrön. Detta görs i relation till tre teman. Det första temat handlar om på 
vilka sätt arbetsledarna styrs regulativt, normativt och kognitivt, vilket sedan 
relateras till begreppen handlingsutrymme och handlingsfrihet och slutligen 
diskuteras ett tredje tema, arbetsledarnas hantering av lojalitetskonflikter. 

Arbetet ges administrativa förtecken  

En central teoriingång i min avhandling har varit hur styrd man är i 
organisationer. Jag har valt att redovisa ett ganska brett spektrum av teoretiska 
ingångar, från dem som diskuterar en stark styrning till dem som visar på högre 
grad av autonomi i organisationer. Generellt sett visar mina resultat på att 
arbetsledarna i hög grad är styrda. Jag relaterar mina resultat till tre 
styrningstekniker som tillsammans ger en förklaring till hur man kan förstå 
arbetsledarnas handlingsmönster. Det rör sig om regulativ, normativ och kognitiv 
styrning.276   

Det vanligaste handlingssättet var genomgående i alla vinjetterna att 
arbetsledarna hanterade situationerna som administrativa problem. I den första 
vinjetten har de flesta arbetsledarna bedömts hantera situationen som en 
administrativ fråga alltså relativt strukturerat enligt en administrativ arbetsgång 
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och utifrån ett till synes givet och vedertaget handlingsmönster. Övriga hänvisar i 
hög grad till skyldigheten att verkställa beslut och att de som tjänsteman inte har 
något val i liknande situationer, här kan man säga att de tydligt väger in sin 
position i organisationen. De är helt enkelt myndighetsutövningens förlängda 
arm. En trolig förklaring till resultatet i vinjett 1 kan vara karaktären av en 
delegerad verkställighet med ett starkt begränsat handlingsutrymme, vilket ger en 
relativ tydlighet i vad uppdraget är och hur det ska hanteras. En förändring som 
innebär att medarbetares arbetsuppgifter radikalt kommer att ändras omges av en 
rad givna regler och riktlinjer avseende till exempel anställningsavtal, 
arbetstidsavtal etc. vilket till viss del även begränsar handlingsfriheten i 
genomförandet av förändringen.  

Det ovan sagda är ett exempel på regulativa styrningsmekanismer, det vill säga 
företeelser eller faktorer som styr arbetsledarnas handlingar genom mer eller 
mindre tvingande/kontrollerande regler.277 I vinjettstudien handlade det till 
exempel om lagstiftning och politiska beslut som skulle verkställas. Arbetsledarna 
i intervjustudien kände sig mest styrda av Socialtjänstlagen, de arbetsrättsliga 
lagarna och politiska beslut. Här kan slås fast att den regulativa styrning av 
arbetsledarnas agerande är betydande inte minst när det gäller ekonomin som är 
den som oftast är utsatt för kontrollåtgärder. Också brukarnas insatser och 
omsorgskvalitet är en faktor som kan kontrolleras bland annat genom 
anmälningsskyldighet och länsstyrelsens tillsyn. Jag vill poängtera att kontroll är 
en verkande faktor vid regulativ styrning. Det går att precisera vad som är fel i 
handlingar och på så vis har denna styrningsform en stark disciplinerande makt. 
Styrningsformen gör den till en situation som hanteras med hänvisning till en 
administrativ kompetens och handläggning det vill säga det finns en uppsättning 
regler och riktlinjer som förtydligar ett godtagbart handlingssätt. 

I vinjett 2 var det något färre arbetsledare som hanterade situationen som en 
administrativ fråga och något fler som refererade till överordnande chefer och 
andra nivåer i organisationen på ett sätt som bedömts som om det är en makt 
eller förtroendefråga. Här handlade det mer om normer som skulle följas och att 
stå mellan förvaltning, medarbetare och brukare. Arbetsledarna hanterade 
situationerna på det sätt som normerna föreskriver det vill säga avseende hur de 
på ett legitimt sätt ska lösa situationen.278 De ska både försvara medarbetarna och 
ta brukares kritik på allvar således handlar det om att balansera sina lojaliteter. 
Balanseringen kommer ofta till uttryck både i intervjustudien och i vinjettstudien. 
Arbetsledarna anger att positionen som arbetsledare innebär det som också 
Wolmesjö beskriver, alltså en balanserande mellanställning.279  

Positionen som första linjens chef ger ett visst handlingsutrymme och 
handlingsfrihet, men inom vissa områden är arbetsledarna på ett sätt ”maktlösa” 
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till exempel har de inte befogenheter att styra ekonomin och de måste också 
verkställa de politiska besluten. Detta är inget som arbetsledarna reflekterar 
särskilt mycket över utan det uppfattas som en given förutsättning i arbetet. Här 
framträder andra förklaringar till att man väljer en administrativ lösning. Den 
normativa styrningen verkar via värderingar, här företrädesvis professionella 
värderingar och i mitt material är utbildningsbakgrunden en stark förbindelselänk. 
Här kan en koppling göras till DiMaggio & Powell som menar att likformighet 
bibehålls och förstärks bland annat genom en likartad utbildningsbakgrund.280 

Utbildningen är en stark kraft i att skapa en yrkesidentitet vilken anger vad 
som ska göras och hur man ska utföra detta. I de kommuner där flest arbetsledare 
har en likartad utbildningsbakgrund är de flesta övertygade är om att det egna 
tillvägagångssättet stämmer med hur kollegorna skulle agera och det motsatta 
förhållandet råder om det inte finns någon sådan gemensam grund. I vinjett 2 
tycks de professionella värderingarna ge ett utslag i hur man processuellt ska 
hantera situationen. Främst visade detta sig i hur arbetsledarna ska ha och ta 
kontakter inte hur man ska hantera vad som kommer fram ur kontakterna. Det är 
på så vis de, trots den processuella orienteringen, beskriver hur de hanterar frågan 
på ett administrativt sätt. Det ska också tilläggas att de som har en 
omsorgsutbildning har en orientering mot att göra rätt (juridiskt orienterat) 
snarare än att göra det rätta (värdeorienterat) vilket framkommer i Blombergs 
studie.281  

Den administrativa orienteringen fungerar alltså via en styrning av normativ 
art, det vill säga hur man professionellt tänker sig hantera situationen. Den 
administrativa orienteringen har också en anknytning till ett kognitivt införlivande 
av hur man tänker i den organisation man agerar i. En administrativ hantering i 
sig kan ses som ett utslag för just en övergripande kognitiv förståelse av hur 
arbetsledarna ska agerar i organisationen. Ett rimligt antagande är att det är 
inbyggt i kulturen som kunskap om hur man bör hantera situationer och vilken 
frihet som är acceptabel i situationer liknade den som beskrivs i vinjetten.282 
Douglas uttrycker det som att det finns färdigtänkt i organisationen och att 
organisationens medlemmar således inte behöver konstruera den kunskapen själv, 
den finns alltså redan tillhands.283  

I den första och andra vinjetten är det främst de anhöriga och medarbetarna 
som informanterna tror kan uppfatta något i sättet att agera som kontroversiellt. I 
den tredje vinjetten är det däremot vanligast att arbetsledarna tror att 
förvaltningsledningen, men också att kollegor kan uppfatta det som mindre 
lämpligt. Detta tyder på att arbetsledarna bedömer det egna handlingssättet som 
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mer fristående från vedertagna riktlinjer än kollegornas och att det egna agerande 
innefattar handlingar som inte har full acceptans hos förvaltningsledningen. 

I den tredje vinjetten ger kategorin makt/förtroende starkast utslag. En stor 
andel av arbetsledarna (68 %) beskriver sitt agerande som om det handlar om en 
påtvingad besparing som de ser stora svårigheter att verkställa och därmed också 
har svårt att acceptera. Här är det alltså en mindre grupp arbetsledare, varav de 
flesta har arbetat kortare tid än sex år, som bedömts hantera frågan administrativt 
det vill säga utifrån ett givet mönster som innehåller ungefär samma 
beståndsdelar som vilken annan förändring som helst. De informerar, diskuterar 
åtgärder och effektuerar förändringen. Allmänt sett är iakttagelsen att denna 
vinjett, som är den mest komplexa, löser upp styrningsmekanismernas kraft. Det 
är också i relation till denna vinjett arbetsledarna anger att de kan tänka sig att 
lämna organisationen om de upplever att konsekvenserna blir oacceptabla. 

Det finns en ytterligare dimension av att arbetsledare i hög grad är 
förvaltningslojala och intar en administrativ hållning. Handlingsmönstret knyter 
an till iakttagelser av att första linjens chefer i allt högre grad identifierar sig som 
chefer och inte som ledare.284 Chefer verkar vertikalt i organisationer och är 
orienterade mot ett effektivitetsperspektiv, medan ledare verkar horisontellt 
utifrån ett kommunikativt perspektiv. Det förhållningssätt och den roll 
arbetsledarna intar i mina vinjetter är till stor del chefens. I vinjett 2 talar 
arbetsledaren om den vertikala dimensionen, att höra medarbetare och brukare. 
Dock framstår det inte som en egentlig kommunikativ dimension arbetsledaren 
talar om, utan en vertikal dimension som snarare ska tjäna till att legitimera ett 
chefskap. Man kan sammanfatta huvudtendensen i mina vinjetter på ett annat sätt 
– det kognitiva införlivandet handlar om att inta en chefsroll, det normativa i att 
handlägga frågor administrativt. 

Sammantaget kan sägas att ju mer utmanande situationen tycks vara till 
exempel ur ett etiskt perspektiv och/eller om det inrymmer otydligheter avseende 
arbetsledarens olika roller, desto fler arbetsledare är osäkra på att kollegor 
hanterar frågan så som de själva väljer att göra. Graden av svårighet och 
komplexiteten i arbetsledarrollen ökar för varje vinjett. I vinjett 1 beskrivs ett 
tydligt klarlagt uppdrag för arbetsledaren, i vinjett 2 finns en konflikt mellan 
medarbetare och brukare med inslag av kraftig kritik mot verksamheten och i den 
tredje och sista vinjetten är det uppenbara risker för oacceptabla brister i kvalitet 
och en svår arbetssituation för medarbetarna.  

Att graden av svårighet och komplexitet i situationerna hade betydelse visade 
sig i att osäkerheten kring hur kollegorna agerar ökade för varje vinjett. En del av 
förklaringen av att osäkerheten var störst i den sista vinjetten kan vara att det var 
mindre vanligt i denna vinjett att arbetsledarna själv hade upplevt en liknande 
situation. Detta gör att denna typ av situationer inte har aktualiserats för 
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arbetsledaren och kanske inte tagits upp till diskussion med kollegor. Därmed blir 
gemensamma ”överenskommelser” och/eller kunskaper om godtagbara 
tillvägagångssätt mer okända. Den tredje vinjetten innebär, förutom att 
neddragningar på enheten ska verkställas, att kritik har riktats mot arbetsledarens 
sätt och förmåga att hantera budgeten. Att motta kritik är en känslig fråga som 
kanske i mindre omfattning diskuteras med kollegor, vilket i så fall bidrar till att 
kunskap om hur andra agerar i liknande fall blir begränsad. 

Att värna handlingsfriheten 

Som tidigare redogjorts för gör jag i mitt arbete åtskillnad mellan 
handlingsutrymme och handlingsfrihet. Handlingsutrymme beskriver vad man 
bör/kan göra medan handlingsfrihet handlar om hur man bör/kan göra saker. 
Resultatet i min studie antyder en samstämmighet kring huvuddragen i vad som 
bör göras och hur man som arbetsledarna kan agera, vilket enligt Powell & 
DiMaggio är kännetecknande för professionella grupper och en normativ 
isomorfism.285 I arbetsledarnas beskrivningar framgår ändock att de upplever 
relativt stor frihet och möjlighet till variationen i sitt agerande. Det är också så att 
arbetsledarna inte protesterar speciellt mycket (utom till viss del i vinjett 3) mot 
att deras handlingsutrymme inskränks. Kanske skapar det trygghet och legitimitet 
för arbetsledaren i organisationen. Däremot värnar arbetsledarna om den 
exekutiva makten – de värnar handlingsfriheten. 

Vinjetterna konstruerades medvetet för att visa upp skillnader i kopplingen 
handlingsutrymme i relation till handlingsfrihet. Den första vinjetten består av en 
organisationsförändring där verkställigheten är delegerad till arbetsledaren. 
Situationen innebär ett begränsat handlingsutrymme och för arbetsledaren 
handlar detta om att vara en del av en organisation och att vara en administratör. 
Den andra vinjettens karaktär betonar ledarskapet i en problematisk situation 
som oftast innebär ett större handlingsutrymme och frihet att själv utforma 
ledarskapet än när verkställighet delegeras. Den tredje och sista vinjetten utgår 
från chefskapets förutsättningar. Här ska arbetsledaren, kanske trots egna 
invändningar verkställa ett beslutat kraftigt besparingskrav som möts med 
motstånd från medarbetarna. Handlingsutrymmet är litet, men handlingsfriheten 
är stor det vill säga hur besparingen ska ske är inte specificerat. 

Att organisatoriska regelsystem i första hand erbjuder en ram för agerande och 
att det inom denna ram finns möjlighet för individen till mindre styrda 
handlingar, såsom Siverbo framställer det, visas tydligt i mina studier.286 I 
arbetsledarnas beskrivningar av hur de hanterar de olika situationerna i vinjetterna 
framgår att de uppfattar att de har relativt stort handlingsfrihet i verkställandet. 
Detta kan till exempel ses i att mer än 2/3 av arbetsledarna hanterar de olika 
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situationerna på ett sätt som framstår som oberoende till exempel tar de själv 
hand om situationen utan att hänvisa till andra nivåer i organisationen eller att de 
på andra sätt tar hjälp av överordnade chefer.  

Detta betyder således att det också finns en grupp, varav de flesta har arbetat 
kortare tid än sex år, som framstår som mer beroende i förhållande till 
överordnade och de kan därmed förmodas uppfatta sin handlingsfrihet mer 
begränsad. Denna grupp hänvisar till sina chefer eller politiker och/eller att de tar 
hjälp av andra kollegor eller tjänstemän i organisationen. Bland annat tar 
arbetsledarna hjälp med informationen både till personal, brukare och anhöriga. 
Även om arbetsledarna inte uppfattar att de direkt styrs i sitt dagliga arbete 
begränsas handlingsfriheten av det ovan beskrivna. Både behovet av att ”passa 
in” och behovet av att ha en tillräckligt stor handlingsfrihet framkom i 
intervjustudien. I vissa fall upplevde arbetsledarna liten eller ingen möjlighet att 
ifrågasätta de informella regler som kan sägas vara institutionaliserade alltså 
metaregler.287  

I förra avsnittet diskuterade jag styrningsmekanismer. När jag nu öppnar upp 
för skillnaden mellan handlingsutrymme och handlingsfrihet ska jag istället skilja 
mellan formella och informella regler. Regler orienterar sig mot utförande, det vill 
säga hur - frågor. Naturligtvis finns det en sammankoppling mellan de två delarna. 
Hellqvist menar att organisationer visar upp två skepnader samtidigt, den ena 
består av vardagliga operativa aktiviteter och den andra består av idéer, 
föreställningar och utsagor om vad som görs och hur det borde göras. Paralleller 
kan dras till ett flertal forskningsinriktningar till exempel kulturorienterad 
forskning med den skillnad att Hellqvist i stället för att tolka aktiviteterna ser på 
själva aktiviteten i organisationen som uttryck för en större värdegemenskap.288 
Men mekanismerna som verkar i likriktning är av två slag – formell styrning 
respektive informella regler och rutiner.  

Arbetsledarna inom äldreomsorgen har dels att ta hänsyn till ett omfattande 
formellt regelverk och dels mer informella regler som kan ha sitt ursprung i etiska 
koder inom yrket och kollegial påverkan. I intervjustudien fanns tendenser till att 
formella regler hade mindre betydelse för hur arbetsledarna utövade sitt arbete än 
vad som avsågs. Flera arbetsledare påtalade vidare att mycket av de övergripande 
målsättningarna och policy av olika slag inte hade någon praktisk betydelse i 
verksamheten. De sjönk aldrig ner i organisationen utan tycktes ”leva ett eget liv” 
på förvaltningsnivå och som politiska formuleringar. Däremot hade riktlinjer på 
verksamhetsnivån och situationen i det dagliga arbetet och den tidigare nämnda 
kollegiala påverkan stor betydelse för hur verksamheten bedrevs. Det rörde sig i 
stor utsträckning om informella regler. Utöver informella kontakter mellan 
kollegor utgjorde ledningsgrupper forum för skapandet av rutiner för praktisk 
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handling. Här diskuterades gemensamma angelägenheter och överenskommelser 
träffades, vilka många arbetsledare upplevde som svåra att bryta. 

I materialet utkristalliseras skapandet av informella rutiner som ett tydligt sätt 
som arbetsledarna på ett administrativt sätt hanterade situationerna på.  
Begreppet rutin hjälper till att förstå enhetligheten i hur arbetsledarna hanterar sin 
handlingsfrihet, det vill säga hur de verkställer besluten. Rutiner kan både vara 
sådana som tillkommit på formella grunder till exempel rutiner vid delegationer 
eller sådana som utvecklas ur och är en del av den organisatoriska 
institutionaliseringen.289 Ett sätt att formalisera rutiner på är att upprätta eller 
skapa regler. Regler uppstår inte av sig själv som Giddens påpekar utan kommer 
till som ett resultat av påverkan och i min studie är det, som nämnts tidigare, 
kollegor som framstår som viktiga aktörer i dessa skeenden.290 I resultaten finns 
många exempel på att regler skapas i en process där kollegor på olika sätt och i 
olika sammanhang har betydelse. En del av dessa regler är med Siverbos 
terminologi metaregler, det vill säga de är starkt institutionaliserade och således av 
sådan karaktär att arbetsledarna följer dem oreflekterat.291   

Institutionaliseringen av regler och rutiner inom arbetsledargruppen har 
troligen också komponenter som har sin grund i en professionell maktutövning. 
Förutom att ledningen genom till exempel policy utövar en normativ 
maktutövning, finns också utifrån mina resultat skäl att anta att ”starka” 
professionsgrupper, som utgör subkulturer, har en sådan normativ 
kontrollfunktion inom organisationen.292 I min undersökning är dessa 
yrkesgrupper bestående av arbetsledare med social omsorgsutbildning eller med 
sjuksköterskeutbildning. Andra begränsningar är det som Richard påpekar, 
nämligen att arbetsledaren är ganska utlämnad till medarbetarna, har begränsad 
autonomi och kontroll över arbetssituationen samt små möjligheter att skapa 
egna resurser för att lösa konflikter med andra regelsystem.293  

Trots det ovanstående sagda finns också mycket som talar för att 
arbetsledarna upplever att de har stor frihet i sitt arbete. En av dem säger till 
exempel ”vi gör som vi vill, vi har breda vida ramar”. I vinjettstudien framstår just 
handlingsfriheten som det mest väsentliga för arbetsledarna. Att lägga vikt vid 
vad man gör har också en viktig normativ uppfordran enligt Lundquist. Han 
menar att det beroende på situationens karaktär ibland kan vara önskvärt att 
ämbetsmännen (i min studie arbetsledaren) lyder och ibland att de protesterar 
eller obstruerar orättfärdiga beslut. Ett visst mått av handlingsfrihet är 
nödvändigt, menar Lundquist för att besluten ska kunna prövas etiskt det vill säga 
göra det möjligt att välja det som tjänstemannen betraktar som det etiskt riktiga 
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sättet att agera på. Ett exempel är att tjänstemän kan sakna tillräckliga resurser 
som gör att den handlingsfrihet som annars skulle finnas inte kan utövas.294 Det 
kan således vara svårt att utöva handlingsfriheten beroende på faktorer som 
arbetsledaren inte kan påverka, till exempel bristande resurser.  

Sammantaget är emellertid arbetsledarna kritiska mot hur de kan använda sin 
handlingsfrihet. Flera arbetsledare menade att de inte fullt ut hade förutsättningar 
att arbeta i enlighet med Socialtjänstlagens intentioner och/eller i enlighet med de 
politiska målen. Det framkom till exempel att arbetsledare gjorde allt fler 
omtolkningar, ”tubbade på lagen” som någon sa, och att rättsäkerheten för den 
enskilde brukaren äventyrades. Etiska dilemman tycks ha blivit vanligare över tid i 
verksamheten. Det förekom behov och berättigade krav och/eller önskemål från 
brukarna som svårligen kunde tillgodoses om arbetsledaren samtidigt skulle hålla 
sig inom budget eller verkställa beslut och riktlinjer som hade besparing som 
syfte. Det ledar vidare in i lojalitetskonflikter vilket är mitt sista tema. 

Lojalitetskonflikternas upplösning  

Av det som behandlas i slutdiskussionen är lojalitet det begrepp som ligger 
närmast ett personligt förhållningssätt. I både intervjustudien och vinjettstudien 
beskriver arbetsledarna hur arbetet är fyllt av lojalitetskonflikter. Ett exempel som 
lyftes fram i intervjustudien är att arbetsledaren enligt Socialtjänstlagen och de 
kommunala riktlinjerna skall ge visst bistånd till den enskilde inom viss tid, men 
har svårigheter att uppnå det på grund av brist på personal. Arbetsledarna kan då 
bli tvungna att beordra övertid som i sin tur gör att de får svårt att hålla budget. 
Problemet blir dels att uppfylla de formella kraven utifrån lag och riktlinjer, dels 
att mot medarbetarnas önskan beordra dem att arbeta. Avgörande blir hur den 
enskilde arbetsledaren klarar av att gå emot medarbetarnas önskemål och att 
hantera och motivera ett eventuellt överskridande av budgeten.  

Jag ska här gå vidare och närmare betrakta hur lojalitetsfrågor hanteras i 
relation till vinjetterna – som ju formulerade olika situationer av bland annat 
innebar lojalitetskonflikter. I den första vinjetten är arbetsledarna i hög grad lojala 
gentemot förvaltningen och agerar genom att omvandla sitt agerande till 
administratörens, som en del av organisationen. Ledarskapet kommer till uttryck i 
den andra vinjetten där nästa 40 % bedömts vara lojala gentemot medarbetarna. 
Lojaliteten i den tredje vinjetten är splittrad i ungefär tre lika stora delar, sannolikt 
beroende på de negativa konsekvenser av besparingarna som många arbetsledare 
beskriver. Trots detta är det relativt många som bedömts vara lojala gentemot 
förvaltningen vilket kan vara ett uttryck för att chefskapet betonas och att 
arbetsledaren också här intar en administrativ roll.  
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Endast i vinjett 2 finns en tydlig lojalitet gentemot medarbetarna vilket kan 
förklaras av situationens karaktär där kritik mot deras sätt att sköta arbetet 
framförs. I vinjett 1 och 2 är det flest sjuksköterskor som är lojala gentemot 
medarbetarna och i den sista är det gruppen övriga. Lojala gentemot 
förvaltningen är flest socialomsorgsutbildade i vinjett 1 och 3 och gruppen övriga 
i vinjett 2. I min studie är de unga med social omsorgsutbildning en grupp som 
har en hög grad av lojalitet gentemot förvaltningen och ofta hanterar 
situationerna på ett administrativt sätt. Blomberg fann också i sina studier att de 
yngre med social omsorgsutbildning tog på sig rollen som administratör.295 

Arbetsledare med en utbildningsbakgrund som sjuksköterska är den grupp 
som i störst utsträckning gör sorti i vinjett 3 och vanligast är det att arbetsledare 
med socialomsorgsbakgrund genomför besparingen. Faktorer som har att göra 
med att sjuksköterskor har en bredare arbetsmarknad än till exempel arbetsledare 
med social omsorgsutbildning kan vara ytterligare en orsak till att det är just 
sjuksköterskor som i störst utsträckning överväger att göra sorti.  

Resultaten visar också en något starkare tendens bland dem som är relativt 
nyanställda att vara lojala gentemot medarbetarna. Här kan antas att faktorer som 
har att göra att mottagligheten och anpassningstendenserna i tidigt skede av en 
anställning är som störst.296 Arbetsledaren möter sina medarbetare ansikte mot 
ansikte och har för att legitimera sitt ledarskap behov av att skapa ett 
förtroendekapital, vilket framtår som särskilt viktigt i början av en anställning. 

Ett sätt att betrakta arbetsledarnas lojalitet visavi förvaltningen är att de 
samtidigt har två bilder eller mål som de strävar efter vilket kan liknas vid det 
man kallar ”split vision”, men att de i sin yttersta lojalitet orienteras i riktning mot 
att stå på förvaltningens sida. I den tredje vinjetten var etiska dilemman påtagliga 
och lojaliteten utmanades särskilt och i sådana situationer var det inte ovanligt att 
arbetsledarna funderade på att sluta sin anställning. I situationer som dessa kan 
förmodligen det Siverbo benämner konkurrerande metaregler ses som en del av 
förklaringen till att arbetsledare gör omtolkningar.297 Genom omtolkningar 
balanserar arbetsledarna mellan metaregler som avser hur de å ena sidan ska 
förhålla sig till uppdraget att tillgodose brukarnas behov och å andra sidan att 
vara den lojale tjänstemannen. Kanske uppstår här över tid också nya metaregler 
som ger ett slags normativ isomorfism vilken inkluderar handlingssätt som avser 
just omtolkningar och/eller balansering av behov och resurser. Således kan detta 
ses som en del av en pågående institutionaliseringsprocess298 vilket i så fall 
kommer att åtminstone delvis dölja eller förändra den lojalitetskonflikt som 
många av informanterna påpekade i den tredje vinjetten genom att den förblir 
oreflekterad.  
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18. Några resultat och nya frågor 
Det är uppenbart att dagens arbetsledare inom äldreomsorgen faktiskt upplever 
sig utsatta för det korstryck eller den klämsits som vissa forskare talar om, om jag 
ska tro mina resultat. Detta framkommer framför allt i intervjustudien. I 
vinjettstudien återkommer det, men trots allt mindre tydligt. Arbetsledarnas 
beskrivningar och val av argument handlar mindre om utsattheten och mer om 
deras framtoning som chef i organisationen. Således blir klämsitsen mindre tydlig 
när jag gått från arbetsledarnas uppfattningar till deras tänkta konkreta agerande. 
Min åtskillnad mellan begreppen handlingsutrymme och handlingsfrihet belyser 
frågan utifrån två dimensioner. För det första tycks arbetsledarna inte i nämnvärd 
omfattning bekymra sig för att handlingsutrymmet kringskärs vilket jag menar 
framstår som något av en överraskning. Det kan tolkas som en lojalitetsförskjutning 
uppåt i organisationen. Det överensstämmer också med en andra dimension, 
nämligen vad Petersson menar är en ny orientering inom välfärdsstaten - bort från att 
vara vad han benämner en moralisk välfärdsstat där mål och värderingar står i 
förgrunden, i riktning mot en administrativ välfärdsstat där medelsåtgång och 
administration är det som betonas.299 I en sådan utveckling är det inte märkligt att 
oron över ett minskat handlingsutrymme och en ökad grad av styrning och 
kontroll tonas ner som betydelsefulla begränsningar och hot i arbetet. Vad som 
framgår är emellertid att arbetsledarna i princip värnar sin handlingsfrihet - den 
exekutiva delen i arbetet.  

Den administrativa orienteringen innebär i förlängningen egentligen att 
arbetsledarna i vissa beslutssituationer frånhänder sig ett moraliskt ansvar. Detta 
är det överraskande resultatet i vinjetterna. Kanske kan detta ses som en 
omedveten (eller medveten) strategi för att moraliskt/etiskt klara av att fortsätta 
att verka som arbetsledare?  

De personalpolitiska frågorna återkommer i alla vinjetterna varför jag här 
granskar dem närmare. I den första vinjetten beskrivs vissa konsekvenser för 
personalens arbetsinnehåll, men det är inget som mina informanter ägnar stor 
uppmärksamhet eller synes vara upprörda över. I den andra vinjetten handlar 
personalfrågan om brister i utförande av arbetsuppgifter och medarbetarna 
kritiseras. I den går arbetsledarens argumentering mot ett förhållningssätt där 
medarbetarna till viss del försvaras, men arbetsledarna knyter inte det till frågor 
om förutsättningar för sitt eget ledarskap. I detta avseende skiljer sig den tredje 
vinjetten från de två övriga. I den ska medarbetare friställas och det är något som 
arbetsledarna väsentligen är upprörda över och här kan man tala om ett tydligt 
personalpolitiskt dilemma. Det framkommer en moralisk indignation som är 
tydligast i den tredje vinjetten. I den övergår indignationen i många fall till att 
arbetsledarna talar om sorti ut ur organisationen, snarare än om lojalitet mot 
förvaltningen. Kanske kan detta också lyftas fram som ett exempel på 
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utvecklingstendenser i ledarskapet. Det tycks som om arbetsledarna i allt större 
utsträckning vill avhända sig arbetsuppgifter relaterade till verksamhetsnära frågor 
och prioriteringar. De ser sin roll som en roll som innebär expertis avseende 
budget- och personalfrågor. I förlängningen kan detta leda till att behovet av att 
en nygammal grupp gör entré inom äldreomsorgen, det vill säga biträdande 
föreståndare, alltså en ny mellannivå som får ta hand om klämsitsen. Här kan en 
parallell dras till det som idag kallas ett delat ledarskap vilket har många likheter 
med ett biträdande ledarskap. Utvecklingen kan sägas ha gått från en situation där 
förvaltningschefer lämnat över till arbetsledare som i sin tur lämnar över till 
denna nya grupp att hanterade frågor som i framtiden i allt större utsträckning 
kommer att utgöra de för äldreomsorgen mest komplicerade frågorna. 

Den tredje vinjetten skiljer sig från de övriga också i ett annat avseende. Den 
är den mest komplexa. Graden av komplexitet i situation tycks i min studie ha 
betydelse för variationen i hur arbetsledarna beskriver sitt agerande. Ju mer 
komplex det specifika fallet ter sig, ju mer tenderar variationen i valet av 
handlingssätt att öka. Här är det således en mer diversifierad bild som framträder 
av hur de utifrån situationernas karaktär och professionell tillhörighet balanserar 
mellan olika roller och verksamhetens olika regelsystem. Självklart är det så att 
komplexiteten i sig ökar både handlingsutrymme och handlingsfrihet. 

Vad behöver vi då för framtida forskning? Först och främst behöver det 
utredas om min beskrivning av arbetsledarnas förändrade handlingsutrymme och 
handlingsfrihet också kan beläggas av studier som kommer ännu närmare hur 
man faktiskt agerar. Jag har ju faktiskt bara kunnat utreda hur de säger sig agera. 
Här tänker jag på observationsstudier. För det andra vill jag mena att det borde 
studeras hur den förändringsprocess jag formulerat avseende arbetsledarskapet, 
verkligen är den som kommer att ta form under de närmast föreliggande åren.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

 
Hur ser ledarnas mandat ut för drift och utveckling? 
 
 vilka dokument reglerar ditt ansvar och dina befogenheter 
 exempel på vad som sägs i dem 
 vem och hur kommunicerar ramarna till dig 
 i vilka sammanhang diskuteras ramarna 
 hur uppfattar du synen på ledarskapet i förvaltningen 

 
 hur ser du på ditt handlingsutrymme 
 hur ser du på förhållandet mellan makt och befogenheter 
 hur ser du på förhållandet mellan möjligheter och begränsningar 
 hur vet du att du fullgör din uppgift 
 vad händer om du inte gör det 
 vem kommunicerar detta till dig 
 hur uppfattar du din chefs tillit till dig som ledare 

 
 vilken betydelse har de formella och informella ramarna 
 vilken betydelse har de faktiska ramarna 
 vilka informella ramar finns 
 vem anger dem och vilken betydelse har de 
 på vilket sätt har kollegorna betydelse 

 
 
Vilken betydelse har den politiska organisationsmodellen för utövandet av 
ledarskapet?   

 
 hur upplever du nämndens betydelse för krav och förväntningar på ledarna 
 hur ser du på nämndens kunskap och förståelse för drift av verksamheten 
 finns det otydligheter i budskap från nämnden och förvaltningen 
 vad uppfattar du att nämnden prioriterar i verksamheten  
 finns det områden som du anser inte har tillräcklig betydelse för nämnden 
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Hur hanteras politiska beslut, hur tolkas/omtolkas besluten? 
 
 hur kommuniceras besluten till dig/ledarna  
 på vilket sätt tar du del av de beslut som fattas 
 vilka kanaler finns för diskussion om beslut 
 hur behandlas de i arbetsledargruppen 
 på vilket sätt är du/ni delaktiga före beslut 
 hur arbetar du vidare med besluten i din verksamhet 
 hur sker uppföljning 
 hur hanterar du beslut som är svåra att genomföra 
 vilken strategi har du om du inte vill genomföra beslut som  är fattade 
 vilka sanktioner finns om du inte genomför beslut 

 
 
På vilket sätt påverkas ledarskapet av organisationsmodellen för drift av 
verksamheten? 
 
 hur märker du konsekvenserna av modellen 
 vilka är dina viktigaste arbetsuppgifter, var ligger tyngdpunkten 
 vilka uppgifter prioriterar du oftast och vilka har låg prioritet 
 hur upplever du din ledarroll tydlighet, andras uppfattning, rollkonflikter etc 
 vilken uppfattning har du om förvaltningsledningens syn på rollen 
 vilka är dina kollegor, hur fungerar kontakter/samverkan, vad i består 

kontakterna och samverkan 
 vilket skulle du vilja förändra och varför  

 
 
Hur organiseras de administrativa resurserna? 
 
 vilka administrativa resurser finns till ditt förfogande 
 var är de placerade 
 hur använder du dessa resurser 
 på vilket sätt fungerar de resurser som finns 
 hur och vem avgör vilka resurser som krävs och hur de skall användas 

 
 
 hur påverkar tillgången på resurser ditt ledarskap och dina möjligheter 
 vad är mest betydelsefullt när det gäller administrativa resurser 
 hur skulle den ideala administrativa situationen se ut 
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Bilaga 2 

 
Hej och tack för att du ställer upp på intervjun! 
 
Syftet med denna del av ledarskapsprojektet är att undersöka hur du uppfattar 
styrning och hur de politiska och administrativa organisationsmodellerna 
påverkar ledarskapet. Till exempel om det har någon betydelse om man har 
gemensam nämnd för äldreomsorgen och handikappomsorgen eller om man har 
egen nämnd. På administrativ nivå undersöks hur ledarskapet påverkas av tex. om 
man skiljt ledarskapet från  handläggningsfunktionen samt om man ansvarar både 
för äldreomsorg och handikappomsorg. 
 
Intervjun kommer att utgå från några övergripande frågor (se nedan) och ha 
formen av ett samtal. Jag kommer att banda intervjuerna som sedan kommer att 
skrivas ut i sin helhet för vidare bearbetning. Materialet kommer att avidentifieras 
och behandlas med all respekt för anonymiteten. Förutom att jag läser dem 
kommer en sekreterare att vara behjälplig med utskrifter. Efter utskrift förstörs 
banden och inga personliga uppgifter kommer att redovisas i rapporten. 
 
 Hur uppfattar du ditt ansvar och dina befogenheter för drift och utveckling av 

verksamheten och hur regleras detta? 
 Hur uppfattar du den politiska nämndens förståelse och kunskap om 

verksamheten och vilken betydelse har nämnden för ditt ledarskap?  
 Hur hanterar du politiska beslut, hur får du information och hur arbetar du 

vidare med besluten i din verksamhet?  
 Hur påverkas ditt ledarskapet av den organisationsmodellen ni har för drift av 

verksamheten? 
 Vilka administrativa resurser har du till ditt förfogande, hur är de organiserade 

och hur påverkar det ditt ledarskap? 
 
Har du frågor är du välkommen att ringa! Tel. 035/108064 (bost) 035/139714 
(arb) eller skicka E-post ingrid.karlsson@halland.komforb.se 
 
Med vänlig hälsning  Ingrid Karlsson 
  (projektledare) 
  Hallands FoU-enhet 
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Bilaga 3 

 
Syfte med studien   kodnr. 
 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera arbetsledarnas 
förhållningssätt och handlingsmönster i några särskilda valsituationer, vilka kan 
innebära rollkonflikter. Studien gäller arbetsledare i första linjen på särskilda 
boenden inom den offentliga äldreomsorgen i Halland. Att uppnå detta syfte 
hade varit helt omöjligt utan Din/Er hjälp.  
 
Stort tack för Din/Er medverkan! 
 
Frågeställningar 
 
I studien söks svar på följande frågor:  
Hur hanterar arbetsledarna de beskrivna situationerna? 
Vilka argumentationslinjer väljer arbetsledarna? 
Vem eller vad är arbetsledarna lojala mot? 
Hur balanserar arbetsledaren sina roller? 
Finns det något som tyder på att någon roll dominerar? 
 
Enkäten 
 
Enkäten består dels av några bakgrundsfakta, dels tre vinjetter 
(typfall/fallbeskrivningar) med följdfrågor samt ett antal frågor som handlar om 
den förvaltning/organisation som Du arbetar i.  
 
Vinjetterna är korta beskrivningar av situationer som kan förekomma i Ditt 
arbete och ger således begränsad information om händelsen. Utifrån Din egen 
erfarenhet/kunskap bedömer Du själv, med hjälp av den kortfattade 
informationen, situationen och vad den kan innehålla för olika delar att ta hänsyn 
till.   
 
Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och i rapporteringen kommer ingen 
enskild att kunna identifieras. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vilken utbildningsbakgrund har Du? 
 
___________________________________________________________ 
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1. Kön Jag är kvinna �  Jag är man � 
  
2. Ålder Jag är mellan: 21-25 �   26-30 �  31-35 �  36-40 �  41-45 �  46-

50 �  51-55 �   56-60 �  61-65 � 
  
3. Jag har arbetat som arbetsledare (på boende och/eller i hemtjänst) i 
äldreomsorgen:  
 
mindre än 1 år � mellan 1-3 år � mellan 3-6 år � mellan 6-9 år mer än10 år  �
  
4. Har Du någon chef mellan Dig och förvaltningschefen?  ja �    nej �   
 
5. Ingår Du i ledningsgrupp med förvaltningschefen?  ja �    nej �   
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    kodnr. 

Vinjett 1.  

 
Ett förslag har lagts om att avdelningen med 8 avlastningsplatser (med särskild 
inriktning mot rehabilitering) på ert särskilda boende skall upphöra och bli 
permanenta bostäder bl. a beroende på platsbrist inom det särskilda boendet i 
kommunen. Inriktningen på enheten kommer sålunda att ändras. Anhöriga är 
oroliga för att tillgången till avlastning/rehabilitering skall minska och för att det 
blir längre avstånd till den centrala enheten. De har lämnat in en skrivelse med 
protester till förvaltningen. Du har ingått i den grupp som tagit fram ett underlag 
för framtida behov av platser, som bland annat kommer att innebära att man 
samlar platserna för avlastning och rehabilitering på en av de nu befintliga 
enheterna. Platsantalet för avlastning och rehabilitering kommer därigenom att 
minska något och endast ett fåtal tjänster kommer att utlysas. Personalen på er 
enhet, som fått viss utbildning i rehabilitering, känner sig lurade och vill inte 
arbeta på en vanlig boendeenhet. Du är väl insatt i problematiken och din uppgift 
är nu att förbereda för ett verkställande på din enhet. Ni haft två förberedande 
möten med personal och anhöriga under arbetets gång och nu ligger förslaget för 
beslut hos nämnden. 
 
6. Hur bedömer Du att händelseförloppet tar form? Och hur hanterar Du 
kontakter med brukarna, anhöriga, personal, förvaltningsledning och politiker etc. 
i en situation som denna? Anknyt din bild av vad som händer till hur Du/Ni har 
hanterat en liknande situation. 
 
OBS. Det är viktigt att Du svarar utifrån vad Du faktiskt skulle göra och inte 
utifrån vad Du anser att man borde göra. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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    kodnr. 
 
 
7. Finns det något i Ditt svar ovan som är kontroversiellt och/eller kan uppfattas 
som mindre lämpligt? ja �    nej �   
 

 
8. Om Du svarat ja, vem eller vilka kan uppfatta det som kontroversiellt?  
 
Brukarna � anhöriga � personalen � förvaltningsledningen � 
kollegor � annan � vem eller vilka?___________________________ 
 
 
9. Om Du svarat ja, vad i ditt svar kan i så fall vara kontroversiellt? 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
10. Tror Du att dina kollegor skulle hantera frågan på ett liknande sätt?  
  
det är sannolikt  �       jag är osäker  �       det är inte särskilt sannolikt  �       
 
 
11. Om Du svarat att det inte är särskilt sannolikt, varför är det inte det?  
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
12.  I vilken grad är händelseförloppet Du beskriver i fråga 6 hämtat ur ett 
verkligt fall? 
 
 Stämmer nästan  Hämtar vissa drag Är ett för mig 
 helt och hållet med ur något vi  helt hypotetisk 
 något vi gått igenom gått igenom fall 

 
 � � � 
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    kodnr. 
 
Följdfrågor. Kryssa i de 3 alternativ som bäst stämmer med Din uppfattning och 
som Du har använt eller skulle använda när Du presenterar din syn på 
förändringen och 3 som Du protesterar mot och inte skull använda i din 
argumentation. 
 
    Detta skulle Detta protesterar 
    jag använda jag mot 
 
13. Personalen är inte specifikt anställda för avlastnings-   � � 
/rehabplatserna och måste acceptera att arbeta med annat. 
 
14. Personalen har varit informerade och haft möjlighet  � � 
att reagera under processen och bör därför vara nöjda. 
 
15. Behovet av avlastnings/rehabplatser är tillgodosett  � � 
genom en central enhet och anhöriga behöver inte oroa sig. 
 
16. Personalen behöver stöd och god tid på sig för att  � � 
ställa om sig till de nya förutsättningarna. 
 
17. En central enhet för avlastning/rehab kommer att fungera  � � 
mer effektivt även när det gäller kostnaderna.  
 
18. Personalen kompetens kommer att gå förlorad om de inte  � � 
specifikt får arbeta med avlastning/rehabilitering. 
 
19. Organisationen blir mer hanterbar och överblickbar  � � 
om man centraliserar avlastnings/rehabplatserna. 
 
20. De anhörigas oro och kritik är befogad. Beslutet  � � 
kan ifrågasättas och måste skjutas upp.      
 
21. I den nya organisationen  kommer vi att tvingas   � � 
prioritera annan verksamhet 
 
22. Centraliseringen av platserna innebär en ökad  � � 
byråkratisering med risk för sämre tillgänglighet 
 
23. Jag har ingått i den grupp som tagit fram förslaget  � � 
och måste därför vara lojal mot detsamma. 
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    kodnr. 

 

Vinjett 2 

 
Under en tid har ni varit hårt belastade på boendeenheten. Många i 
personalgruppen har varit sjuka och Du har tvingats beordra in personal för att 
arbeta extra. Du vet om att det förekommit brister när det gäller de boendes 
hygien och att de boendes självbestämmande någon gång har kommit i kläm. Vid 
något tillfälle har Du tagit upp detta med personalen. Du blir kontaktad av din 
chef som mottagit ett samtal från lokalpressen. Någon anhörig har klagat över 
bristerna och vill att pressen skall skriva om detta. Din chef uppmanar Dig att ta 
itu med saken och säger att slarv inte får förekomma och att kvaliteten skall 
upprätthållas. Du ombeds också att informera anhöriga om Dina åtgärder för att 
förhindra att problemen upprepas. 
 
23. Hur bedömer Du att händelseförloppet tar form? Och hur hanterar Du 
kontakter med brukarna, anhöriga, personal, förvaltningsledning och politiker etc. 
i en situation som denna? Anknyt din bild av vad som händer till hur Du/Ni har 
hanterat en liknande situation. 
 
OBS. Det är viktigt att Du svarar utifrån vad Du faktiskt skulle göra och inte 
utifrån vad Du anser att man borde göra. 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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    kodnr. 

 
24. Finns det något i Ditt svar ovan som är kontroversiellt och/eller kan 
uppfattas som mindre lämpligt?  ja � nej � 
 
 
25. Om Du svarat ja, vem eller vilka kan uppfatta det som kontroversiellt?  
 
Brukarna � anhöriga � personalen � förvaltningsledningen � 
kollegor � annan � vem eller vilka?___________________________ 
 
 
26. Om Du svarat ja, vad i ditt svar kan i så fall vara kontroversiellt? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
27. Tror Du att dina kollegor skulle hantera frågan på ett liknande sätt?   
det är sannolikt � jag är osäker  � det är inte särskilt sannolikt � 
 
 
28. Om Du svarat att det inte är särskilt sannolikt, varför är det inte det?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
29.  I vilken grad är händelseförloppet Du beskriver i fråga 23 hämtat ur ett 
verkligt fall? 
 
 Stämmer nästan  Hämtar vissa drag Är ett för mig 
 helt och hållet med ur något vi  helt hypotetisk 
 något vi gått igenom gått igenom fall 

 
 � � � 
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kodnr. 

 
 
Följdfrågor. Kryssa i de 3 alternativ som bäst stämmer med Din uppfattning och 
som Du har använt eller skulle använda när Du argumenterar för din syn på 
problemen.  Och 3 som Du protesterar mot och inte skull använda i din 
argumentation. 
 
 Detta skulle Detta protesterar 
 jag använda jag mot 
30. Jag tar personalen i försvar. Den har gjort  � � 
så gott de har kunnat i rådande situation. 
 
31. Kritiken är obefogad, incidenterna har varit  � � 
av tillfällig karaktär och inte så allvarliga. 
 
32. Problemen har haft samband med den ansträngda � � 
personalsituationen och måste accepteras. 
 
33. Eventuella skriverier kan skada verksamhetens � � 
rykte och bör därför undvikas. 
 
34. Denna typ av problem uppstår när personalen � � 
har mycket att göra. 
 
35. Personalen bör kallas samman för att ta del av  � � 
kritiken och för att förklara sig. 
 
36. De anhöriga har fog för sin kritik, personalen � � 
har inte till fullo gjort vad de kunnat. 
 
37. Kravet på god kvalitet måste sättas i starkt    � � 
samband med de resurser man har. 
 
38. Trots att det varit pressat på arbetsplatsen   � � 
borde personalen ha gjort ett bättre jobb. 
 
39. Anhöriga visar liten förståelse för de problem � � 
som uppstår när det är personalbrist på enheten. 
 
40. Vanligtvis är personalstyrkan tillräcklig på  � � 
boendeenheten. 
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    kodnr. 
 

Vinjett 3 

 
Du har under en tid fått kritik vid ett flertal tillfällen för att Din budget överskrids 
och Din chef har ifrågasatt din kompetens. Du anser att Du gjort det som varit 
möjligt för att komma tillrätta med överskridandet, men budgeten är fortfarande 
inte i balans. Nu får Du krav om ytterligare besparingar som motsvarar ca 2,5 
tjänster på din boendeenhet. Effektiviseringarna har redan gjort att personalen 
ifrågasätter om det går att upprätthålla den kvalitet som förvaltningen menar att 
verksamheten skall hålla. Om det blir färre anställda kan de inte utföra alla de 
arbetsuppgifter man hittills gjort. Facket motsätter sig neddragningen och det 
råder en upprörd stämning på enheten. Både brukare och anhöriga har uttryckt 
oro för att vården/omsorgen skall försämras. 
   
41. Hur bedömer Du att händelseförloppet tar form? Och hur hanterar Du 
kontakter med brukarna, anhöriga, personal, förvaltningsledning och politiker etc. 
i en situation som denna? Anknyt din bild av vad som händer till hur Du/Ni har 
hanterat en liknande situation. 
 
OBS. Det är viktigt att Du svarar utifrån vad Du faktiskt skulle göra och inte 
utifrån vad Du anser att man borde göra. 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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  kodnr.  

 
 
42. Finns det något i Ditt svar ovan som är kontroversiellt och/eller kan 
uppfattas som mindre lämpligt?  ja �  nej � 
 
 
43. Om Du svarat ja, vem eller vilka kan uppfatta det som kontroversiellt?  
 
Brukarna � anhöriga � personalen � förvaltningsledningen � 
kollegor � annan � vem eller vilka?___________________________ 
 
 
44. Om Du svarat ja, vad i ditt svar kan i så fall vara kontroversiellt? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
  
45. Tror Du att dina kollegor skulle hantera frågan på ett liknande sätt?  
  
det är sannolikt � jag är osäker � det är inte särskilt sannolikt  � 
 
 
46. Om Du svarat att det inte är särskilt sannolikt, varför är det inte det?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 
47. I vilken grad är händelseförloppet Du beskriver i fråga 41 hämtat ur ett 
verkligt fall? 
 
 Stämmer nästan  Hämtar vissa drag Är ett för mig 
 helt och hållet med ur något vi  helt hypotetisk 
 något vi gått igenom gått igenom fall 
 � � � 
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    kodnr. 
 
 

Följdfrågor. Kryssa i de 3 alternativ som bäst stämmer med Din uppfattning och 
som Du har använt eller skulle använda när Du argumenterar för din syn på 
problemen.  Och 3 som Du protesterar mot och inte skull använda i din 
argumentation. 
 
   Detta skulle Detta protesterar 
   jag använda jag mot 
48. Som arbetsledare måste jag vara lojal mot  � � 
arbetsgivaren även om det uppstår kvalitetsbrister. 
 
49. Mitt främsta ansvar är att tillse att brukarna får � � 
den hjälp som de är berättigade till. 
 
50. Vad som är god kvalitet måste hela tiden omprövas � � 
efter rådande situation. 
 
51. Eventuell kritik avseende kvalitet måste ses i  � � 
ljuset av bristande resurser.  
 
52. Som arbetsledare måste jag hålla den budget jag har  � � 
och anpassa verksamheten därefter. 
 
53. Som arbetsledare måste man tåla kritik från   � � 
ledningen om budgeten inte kan hållas. 
 
54. Mitt främsta ansvar är att inte använda mer   � � 
skattemedel än vad min budget medger. 
 
55. Det är självklart att kraven på kvalitet måste   � � 
anpassas till den fastställda budgeten. 
 
56. Man får alltid räkna med motstånd från facket � � 
när det gäller förändringar på arbetsplatsen. 
 
57. Det ställs allt för höga krav på att hålla budgeten � � 
oavsett om kvaliteten sjunker. 
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    kodnr. 

 
 
Tag ställning till nedanstående påståenden och kryssa i det alternativ som  
bäst stämmer med Din uppfattning. Du som har en chef mellan dig  
och förvaltningschefen/socialchefen besvarar både frågorna på denna sida  
och nästkommande sida. Du som är direkt underställd förvaltningschefen/-
socialchefen besvarar endast frågorna på nästkommande sida.  
 
Observera att frågorna inte direkt gäller den egna arbetsplatsen och dig själv  
som chef utan det geografiska område som Du arbetar i.   
 
Påstående syftar till att få svar på hur Du generellt uppfattar  
klimatet i arbetsledargruppen och är inte anknutna till vinjetterna. 
 
 
I det område jag arbetar i: 
  Instämmer Instämmer Tar delvis Tar helt 
    Helt  delvis      avstånd   avstånd 
 
58. finns ett gemensamt synsätt på verksamheten � � � � 
59. finns en öppenhet för olikheter bland arbetsledare � � � � 
60. ses kompetens som en stor tillgång � � � � 
61. får arbetsledarna positiv feedback på arbetet � � � � 
62. ställs rimliga krav på arbetsledarna � � � � 
63. kan man som arbetsledare göra sin röst hörd � � � � 
64. finns utrymme för kreativitet � � � � 
65. stimuleras arbetsledarnas delaktighet � � � � 
66. finns möjlighet att avancera i sitt jobb � � � � 
67. har man som arbetsledare stort inflytande � � � � 
68. får arbetsledarna stöd när det behövs � � � � 
69. förväntas man som arbetsledare vara självständig � � � � 
70. uppmärksammas arbetsledarna på ett positivt sätt � � � � 
71. råder stor frihet att själv utforma arbetet � � � � 
72. får man som arbetsledare konstruktiv kritik � � � � 
73. finns förutsättningar att göra ett bra jobb � � � � 
74. känns det naturligt att be om hjälp � � � � 
75. är jag en betydelsefull del � � � � 
76. tas mina synpunkter tillvara � � � � 
77. kan jag påverka utvecklingen � � � � 
78. är det tydligt vad som förväntas av mig � � � � 
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    kodnr. 
 
Tag ställning till nedanstående påstående och kryssa i det alternativ som bäst 
stämmer med Din uppfattning.  
 
Observera att frågorna nu gäller förvaltningen i stort alltså hela eller den del av 
förvaltningen Du tillhör beroende på om ni har gemensam förvaltning med andra 
verksamhetsområden som IFO eller handikappomsorg eller ej. 
 
Påstående syftar till att få svar på hur Du generellt uppfattar klimatet i er 
förvaltning och är inte direkt knutna till vinjetterna. 
 
 
I den förvaltning jag arbetar i: 
 Instämmer Instämmer Tar delvis Tar helt 
      Helt   delvis  avstånd avstånd 
 
79. finns ett gemensamt synsätt på verksamheten � � � � 
80. finns en öppenhet för olikheter bland arbetsledare � � � � 
81. ses kompetens som en stor tillgång � � � � 
82. får arbetsledarna positiv feedback på arbetet � � � � 
83. ställs rimliga krav på arbetsledarna � � � � 
84. kan man som arbetsledare göra sin röst hörd � � � � 
85. finns utrymme för kreativitet � � � � 
86. stimuleras arbetsledarnas delaktighet � � � � 
87. finns möjlighet att avancera i sitt jobb � � � � 
88. har man som arbetsledare stort inflytande � � � � 
89. får  arbetsledarna stöd när det behövs � � � � 
90. förväntas man som arbetsledare vara självständig � � � � 
91. uppmärksammas arbetsledarna på ett positivt sätt � � � � 
92. råder stor frihet att själv utforma arbetet � � � � 
93. får man som arbetsledare konstruktiv kritik � � � � 
94. finns förutsättningar att göra ett bra jobb � � � � 
95. känns det naturligt att be om hjälp � � � � 
96. är jag en betydelsefull del � � � � 
97. tas mina synpunkter tillvara � � � � 
98. kan jag påverka utvecklingen � � � � 
99. är det tydligt vad som förväntas av mig � � � � 



Bilagor 

173 

Bilaga 4 

 
 
Till Dig som är arbetsledare och som har arbetat sex månader 
eller mer i den kommunala äldreomsorgen.  

 
Min fråga till Dig gäller om Du vill delta i nedan beskrivna studie, som är en del i 
det långsiktiga ledarskapsprojektet, som jag ansvarar för. Du kanske känner till 
projektet, men om du vill ha mer information finns det tillgängligt på vår hemsida 
www.nfou.nu  

Syftet med den nu aktuella studien är att utveckla praktikbaserad kunskap och 
förståelse för några typer av bedömningar och val som arbetsledaren gör och hur 
detta påverkar hur hon/han handlar i några specifika valsituationer. Den metod 
jag kommer att använda är en enkät som består av korta fallbeskrivningar med 
följdfrågor. Fallbeskrivningarna handlar om olika situationer där Du skall välja 
handlingssätt och motivera dessa. I denna första del söks bland annat svar på hur 
arbetsledarna hanterar de beskrivna situationerna, hur de argumenterar för sitt 
handlingssätt samt om det föreligger rollkonflikter. Vid utarbetandet av enkäten 
har jag haft hjälp av tre chefer inom äldreomsorgen. Enkäten kommer att delas ut 
och besvaras på särskild avsatt tid vid ordinarie områdesträff, där jag är 
närvarande. Tidpunkt kommer din närmaste chef att meddela. 

Materialet kommer att behandlas med all respekt för integritet och 
anonymiteten. I den rapportering som kommer att ske återges inga 
personuppgifter, inga enskilda resultat eller annat som kan äventyra skydd av 
identitet. I de fall där risk för identifikation föreligger kommer data att förvanskas 
så det inte går att identifiera enskilda personer eller arbetsplatser. Du kommer att 
bli inbjuden till FoU-café för att ta del av och diskutera de preliminära resultaten 
innan de slutligen publiceras i NFoU.s rapportserie. 

Din medverkan är självklart helt frivillig. Om Du väljer att inte delta ber jag 
Dig ta kontakt via telefon eller e-post. Du kan också när som helst under den tid 
som insamling av materialet pågår välja att avbryta Din medverkan. Det 
insamlade materialet kan komma att användas för vidare forskning, men kommer 
inte att användas för några andra ändamål.  

Har du frågor är du välkommen att ringa! Tel. 035/108064 (bost),  035/17 98 
30 (arb) eller skicka e-post ingrid.karlsson@halland.komforb.se 
 
Med vänlig hälsning ___________________________ 
  Ingrid Karlsson utvecklingsledare 
  NFoU Region Halland 

Box 538 
  301 80 Halmstad 
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