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The group of elderly people in Sweden will increase significantly in the future and science 
point out that the future elderly people will not accept today’s standards and offers of 
assistance in today’s public elderly care. Therefore public elderly care stands before a 
significant challenge in terms of development that has to be sustainable. New research also 
points out that middle managers can be a great strategic resource, and a founder of success, in 
the challenge of sustainable development. The aim of the report was to increase the 
knowledge about what middle managers in public elderly care think sustainable development 
has to embrace, when it comes to quality and personnel administration, in order to meet the 
needs of the future elderly people. The aim was also to deepen the knowledge of how formal 
and informal organizational factors facilitate or limit middle managers possibilities to work 
with development in general and sustainable development in specific in their units. 
Interviews, as a qualitative method, were used to gather empirical data and the result was 
analyzed with theories as Domain theory, New Public Management and Situational 
leadership. Our findings showed that middle managers have little possibilities to work with 
sustainable development in their units and that formal factors as budget had a great impact of 
the middle managers overall possibilities in their work. According to the result it seemed that 
development and long term planning in this particular organization were tasks mainly for the 
management and political domain. According to our findings it seemed as if the introduction 
of New Public Management increased the underlying initial problems of human service 
organizations. According to Domain theory these problems consists of disjunction, 
discordance and conflicts due to the differences between the three domains when it comes to 
principles, success measures, structure and work modes. 
 
Keywords: Sustainable development, public elderly care, middle managers, quality in elderly 
care, Domain theory, New Public Management 
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Vi vill till våra familjer framföra de varmaste tack för att de oförtrutet har stått ut med oss, 

ställt upp på oss och ihärdigt hejat på och stöttat oss när det varit tungt. Till våra makar, vi 

älskar er och ni har blivit riktigt duktiga kockar. Till våra barn, nu kommer roliga mamma 

tillbaka. 

 

 

Till vår handledare Ingrid Karlsson. Ditt stöd och din konstruktiva kritik har hjälpt oss att hela 

tiden se framåt och undvika blindskär. Tack! 

 

 

Till sist vill vi rikta ett varmt tack till de enhetschefer som deltagit i studien som trots en 

fullbokad kalender letade fram lite tid för att delta i studien. 

 



 

 

 

Förord 
 

Under hösten 2007, när vi läste organisation och ledarskap på Växjö universitet, väcktes vårt 

intresse för organisations- och ledarskapsfrågor generellt. Under tiden som terminen gick 

började diskussionen kring C-uppsatsen och dess ämne ta form och vi bestämde oss för att 

skriva uppsatsen tillsammans. Det var debatten om den kommande utmaningen inom 

äldreomsorgen som väckte vårt intresse och enligt vår förståelse skulle det komma att krävas 

en stor arbetsinsats för att äldreomsorgen skulle klara av att möta de äldres behov i framtiden. 

Ungefär samtidigt läste vi en avhandling som belyste mellanchefer och deras position inom 

vård och omsorg. Författaren menade att mellanchefer kunde vara en viktig resurs i 

utvecklingsarbeten. Av den anledningen ville vi undersöka hur förutsättningarna såg ut för 

mellanchefer att delta i det här utvecklingsarbetet inom äldreomsorgen. Vi ville se om 

mellancheferna togs till vara som en resurs i den organisation de arbetade.  

 

De här tio veckorna som uppsatsskrivandet har pågått har varit roliga och arbetsamma. Under 

arbetets gång har vi fått ett fantastiskt stöd från nära och kära och vår handledare som läst 

manus och kommit med värdefulla kommentarer. När vi idag skriver dessa ord känns det 

otroligt skönt att äntligen vara i mål. Intervjuerna med mellanchefer har varit intressanta och 

bjudit på mycket ny kunskap och titeln på vårt arbete kan ses som en sammanfattning av vad 

mellancheferna i vår studie uttryckte om sina möjligheter att arbeta med hållbar utveckling i 

sin verksamhet. 

 

Camilla Assarsson och Maria Hadarsson 

Socionomstuderande vid Växjö Universitet 

Maj 2008 
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1 Äldreomsorgens framtida utmaningar 

 
Ansiktsbehandling, vinprovning och föreläsning varvat med en avkopplande 

eftermiddagsslummer i din välbekanta vilstol framme vid fönstret? Eller apatisk väntan i 

korridoren på nästa mål mat, förhoppningsvis varvat med bingospel varje lördagseftermiddag? 

Tror du att du kan påverka den vård och omsorg som erbjuds av äldreomsorgen när du blir 

äldre? Tror du att du kommer att få tillgång till offentlig vård och omsorg över huvud taget?  
  

Sverige som land har i relation till resten av världen redan nu den högsta andelen äldre i 

befolkningen, en andel som kommer att öka markant. Ökningen av andelen och antalet äldre 

som är över 65 år började på allvar 2005 då de första 40-talisterna gick i pension och kommer 

att fortsätta öka fram till 2050. Under denna period kommer andelen yngre i samhället, 

personer mellan 20-64 år, att vara konstant eller till och med minska. Följaktligen kommer 

arbetskraften att minska betydligt samtidigt som de äldre blir allt fler och kommer upp i åldrar 

då behovet av vård och omsorg blir mer omfattande. De stora nedskärningarna inom 

kommuner och landsting under 1980- och 1990-talen har medfört att resurserna inom den 

kommunala äldreomsorgen redan idag är koncentrerade till de äldre med störst vårdbehov. Ett 

stort antal äldre får därför förlita sig på informella vårdgivare, i form av anhöriga, för att få 

vård och omsorg (SOU 2001:79; SOU 2003:91a; Szebehely, 2000; Szebehely & Trydegård, 

2007; Thorslund, 2002). 

 

Riksdagen har beslutat att svensk äldreomsorg ska finansieras med skattemedel och att alla 

har rätt till en god vård och omsorg. Äldreomsorgens tillgänglighet ska avgöras av den 

enskildes behov och inte av köpkraften. Äldre personer ska kunna åldras i trygghet i Sverige 

(Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU24; Prop. 1997/98:113). Även om gruppen äldre i 

framtiden kommer att utgöra en stor andel av befolkningen visar forskningen att det finns ett 

begränsat intresse för den här gruppens behov (Majanen, Mellberg & Norén, 2007). Den 

kommande generationen äldre är vana konsumenter och dessutom ekonomiskt starka. 

Undersökningar visar att de har andra krav, behov och förväntningar på äldreomsorgen än vad 

dagens kostnadsstyrda och i hög grad standardiserade äldreomsorg kan leva upp till. Därför 

krävs nytänkande inom äldreomsorgen vad gäller formerna för densamma (ibid.).  
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Hållbar utveckling och mellanchefer 

 
Äldreomsorgen står inför stora utvecklingsbehov. Ett exempel på ett område där utveckling 

krävs är kvalitet i verksamheten. Utveckling av kvalitet i verksamheten innebär till exempel 

större delaktighet i planeringen av insatser, men också i form av ökat självbestämmande, ökad 

personaltäthet och större personkontinuitet. Arbetet med kvalitetsutveckling i äldreomsorgen 

innefattar även kompetensutveckling, men också förutsättningarna för att leda verksamheten 

(Socialstyrelsen, 2007). Ett annat område som kommer att vara i fokus under 

utvecklingsarbetet är personalpolitiska frågor. Hur kompetent arbetskraft i tillräcklig 

omfattning ska kunna rekryteras när andelen individer i arbetsför ålder minskar i framtiden är 

en fråga som måste lösas. 

  

När flera generationer i framtiden samtidigt ingår i gruppen äldre kommer det att medföra 

påfrestningar på samhället och dess ekonomi (SOU 2003:91a). I SOU 2003:91a talar man 

därför om vikten av ett hållbart utvecklingsarbete inom äldrepolitiken som helhet. Vi menar 

att det även är av vikt att ha det synsättet inom den kommunala äldreomsorgen specifikt. 

Begreppet hållbar utveckling har sitt ursprung i Brundtlandkommissionens rapport ”Vår 

gemensamma framtid” (Fegler & Unemo, 2000). Kommissionen definierade begreppet som 

”utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillgodose sina behov” (Hägerhäll, 1988, s.57). Äldreomsorgen är beroende av 

resurser som finns i ett ekonomiskt/politiskt system som är en del i den globala marknaden. 

Synen på hållbarhet i produktionen kommer framgent att avspegla sig i påverkan på 

tillgängliga resurser både i form av ekonomi, men även miljömässiga resurser. Betydelsen av 

begreppet hållbar utveckling lägger ytterligare en dimension till den redan befintliga 

dimensionen långsiktighet i arbetet. Begreppet hållbar utveckling kan även användas vid 

utveckling av organiseringen av arbetet inom olika verksamheter (Docherty, Forslin & Shani, 

2002). Organisationer kräver resurser i form av bland annat arbetskraft, vilket är en resurs 

som är ändlig både i betydelsen av antal men också vad gäller fysisk och mental hälsa. 

Hållbar utveckling av verksamheters arbetsorganisation innebär bland annat ett återskapande 

av mänskliga resurser och förekomsten av kontinuerliga lärprocesser, som utmynnar i att 

strävan efter god arbetsmiljö och effektivitet i arbetet ska utgöra lika stora drivkrafter. 

 

Mellanchefer inom äldreomsorgen har en annan närhet till och kunskap om verksamheten än 

högre chefer, tjänstemän och politiker och kan således se andra utvecklingsbehov. Larsson 
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(2008) visar dessutom att mellanchefer kan fungera som motorer i utvecklingsarbeten och 

som garant för dess hållbarhet eftersom de i den lokala verksamheten kan hålla ny kunskap 

levande. Mellanchefer inom offentlig verksamhet har ofta hög kompetens men trots det fun-

gerar mellanchefer inom äldreomsorgen främst som implementerare av beslut som fattats av 

högre tjänstemän och politiker (ibid.).  

 

Problemformulering 

 
Äldreomsorgen står inför stora utvecklingsbehov. Främst behöver hållbar utveckling ske inom 

områdena kvalitet1 i verksamheten samt personalpolitiska frågor för att äldreomsorgen ska 

kunna möta framtida utmaningar och behov. Ny forskning visar också på vikten av 

mellanchefernas delaktighet i utvecklingsarbeten. Således finns anledning att undersöka hur 

organisatoriska faktorer påverkar mellanchefernas möjligheter att på den egna enheten arbeta 

med utveckling generellt och hållbar utveckling specifikt inom ovan nämnda områden.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet är att öka kunskapen om vad mellanchefer anser att hållbar utveckling av kvalitet i 

verksamheten och personalpolitiska frågor behöver innefatta mot bakgrund av de utmaningar 

äldreomsorgen står inför. Syftet är även att studera och få en djupare förståelse för hur for-

mella och informella organisatoriska faktorer påverkar mellanchefernas möjligheter att arbeta 

med utveckling generellt och hållbar utveckling specifikt på sin enhet. Våra frågeställningar 

blir därför: 

 

1. Vilket handlingsutrymme har mellancheferna? 

2. Vilken handlingsfrihet har mellancheferna? 

3. Vad anser mellancheferna att hållbar utveckling inom områden kvalitet i 

verksamheten och personalpolitiska frågor bör innefatta? 

4. I vilken utsträckning begränsar formella och informella organisatoriska faktorer 

mellanchefernas möjlighet att arbeta med hållbar utveckling?  

5. I vilken utsträckning verkar formella och informella organisatoriska faktorer som 

möjliggörare för mellancheferna att arbeta med hållbar utveckling? 

                                                
1 Utveckling av kvalitet i verksamheten tydliggörs under rubriken Kvalitet i äldreomsorgen på sida 11. 
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3 Äldreomsorgens utveckling 

 
Äldreomsorgen har över tid utvecklats under påverkan av olika ideologier, vilket har lett fram 

till dagens äldreomsorg. Det sätt på vilket äldreomsorgen är organiserad påverkar 

mellanchefernas handlingsutrymme och handlingsfrihet i arbetet med bland annat utveckling. 

Idag finns en diskussion om äldreomsorgens utvecklingsbehov med hållbarhet i fokus samt 

vilka krav och behov äldreomsorgen ska kunna möta framöver. Nedan presenteras bakgrund 

och tidigare forskning i form av en utökad förklaring av äldreomsorgens utveckling, 

organisation och mellanchefens position i densamma. Dessutom förs ett resonemang om vad 

hållbar utveckling kan innebära för äldreomsorgen, samt vad kvalitet i verksamheten är och 

hur personal är en förutsättning för att uppnå kvalitet. 

 

Olika ideologier 

  
I början av 1900-talet befann sig Sverige i en snabb ekonomisk och social förändringsprocess. 

Industrialiseringen och urbaniseringen tog fart samtidigt som intresset för fattigvårdssektorn 

ökade. Pådrivande krafter i reformarbetet var folkrörelser2, Centralförbundet för Socialt 

Arbete och Svenska Fattigvårdsförbundet (Östnäs, 2005). Svensk äldreomsorgs utveckling har 

genomgått tre stadier. 1918-1950 var ålderdomshemsideologin framträdande. Denna avlöstes 

av hemtjänstideologin (1950-1990) som från 1990 gick över i valfrihetsideologin, vilken 

dominerar idag. Ideologierna ska tolkas som gradvis övergående i varandra och inte som helt 

avgränsade perioder (Östnäs, 2005).  

 

På 1920-talet förespråkades att de gamla fattigvårdsanstalterna skulle ersättas med 

ålderdomshem och utbyggnaden av dessa skedde i snabb takt efter första världskrigets slut 

(SOU 2003:91b; Thorslund, 2002; Östnäs, 2005). Under ålderdomshemsideologins epok var 

omsorgen om de äldre påtagligt eftersatt. De äldre som inte klarade sig själva fick i stor 

utsträckning förlita sig på informell omsorg genom anhöriga och välgörenhet (Nordström, 

1998). Trots de stora bristerna som fanns på ålderdomshemmen var flertalet sociala aktörer i 

mitten på 40-talet helt överens om att ålderdomshemmen tillhörde framtidens äldreomsorg 

(Östnäs, 2005).  

 

                                                
2 Arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. 
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Organisationsteorin i sin moderna betydelse började utvecklas från början av 1900-talet, det 

vill säga samtidigt som ålderdomshemsideologin var rådande. De fyra viktigaste skolorna som 

teoretiserade om organisationer och organisationsutveckling var Scientific Management, 

Human Relations, Administrationsteorin och Byråkratiteorin. Dessa teorier lade på olika sätt 

grunden för hur organisationer utformades och reformerades under första delen av 1900-talet. 

Det fanns många olika problem inom stat, industri och samhälle som gjorde att dessa 

organisationer behövde reformeras. Genom organisationsteorins utveckling fram till idag går 

reformsträvan som en röd tråd (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist, 2006).  

 

Den stora satsning som skulle ske på ålderdomshemmen kom av sig i början av 1950-talet på 

grund av en överhettad samhällsekonomi. Antalet ålderspensionärer ökade markant och en 

debatt om huruvida ålderdomshemmen skulle vara kvar eller inte tog fart (Östnäs, 2005). 

Hemtjänstideologins tankar började växa fram och en ökning av hemtjänsten startade.  Andra 

alternativ som konkurrerade med ålderdomshemmen började utvecklas, till exempel sjukhem, 

pensionärshem, servicehus, bostadshotell och dagcentraler. Äldreomsorgens expansion gjorde 

att kostnaderna sköt i höjden och expansionen avstannande för att därefter följas av 

neddragningar under 1980- och 1990-talet (SOU 2003:91b; Thorslund, 2002). 

 

I regeringspropositionen 1987/88:176 (Östnäs, 2005) om äldreomsorgen inför 1990-talet 

formulerades valfrihetsideologins tre principer. Dessa var valfrihet, trygghet och 

självbestämmande och integritet. Denna ideologi låg i linje med de systemförändringar som 

gjordes i samhället3. Under denna period kom också av en reformvåg som har präglat 

offentliga organisationers förändring under de senaste årtiondena vilken har inneburit att 

alternativa driftsformer som privata företag, föreningar och kooperativ med stiftelser som 

huvudmän utvecklades (Östnäs, 2005). Reformvågen gick under namnet New Public 

Management (NPM)4 och sågs som lösningen på många av de problem som de offentliga 

organisationerna brottades med. I och med NPM infördes köp - säljmodellen och beställar - 

utförarmodellen i många svenska kommuner. NPM har för svenska kommuner inneburit att 

nya organisations- och styrmodeller har utvecklats och prövats för att möta krav på ökad 
                                                
3 Systemförändringarna innebar bland annat kommunalt självstyre, ökad decentralisering och nya 

ansvarsområden för kommunerna genom bland annat Ädelreformen och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (Östnäs, 2005). 
4 NPM innebär att tonvikt läggs på mål – och resultatstyrning, decentralisering, marknadsorientering, 

effektivitetsorientering och införandet av ledningsmodeller från privat verksamhet. 
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effektivitet. Med införandet av NPM kom de äldre att ses som kunder som i valfrihets-

ideologins anda skulle ha möjlighet att själva välja det stöd och den hjälp de ansåg sig ha 

behov av. Tanken med NPM var att de äldres efterfrågan på tjänster inom äldreomsorgen 

också skulle styra utbudet (Christensen, Lagereid, Roness & Rovik, 2004).  

 

De kraftiga nedskärningarna som kom inom äldreomsorgen under 1980- och 1990-talet 

medförde att endast de äldre med störst behov beviljades vård- och omsorgsinsatser. Under 

1990-talet minskade också sjukvårdsektorns resurser. Det medförde bland annat att nästan 

hälften av sjukhusplatserna försvann samtidigt som vårdtiderna kortades ordentligt, framför 

allt för äldre patienter (SOU 2001:79). Denna utveckling har också bidragit till en 

koncentration av gruppen äldre med omfattande omvårdnadsbehov till den kommunala äldre-

omsorgen.  

 

Äldreomsorgen, en offentlig organisation 

 
Äldreomsorgen är en offentlig människovårdande organisation och en professionell byråkrati. 

Kännetecknande för en professionell byråkrati är att arbetet är baserat på teoretisk grund och 

vetenskaplig kunskap samt att organisationen är hierarkisk och har en specialiserad 

regelbaserad administration. Äldreomsorgen styrs av lagar5, övergripande mål och 

institutionella regler och riktlinjer som är mer eller mindre detaljerade (Bakka et al., 2006; 

Hasenfeld, 1992; Karlsson, 2002; Leppänen, Jönsson, Petersson & Tranquist, 2006; 

Wolmesjö, 2005). En demokratiskt vald politisk nämnd fattar beslut om övergripande mål och 

riktlinjer, vilka påverkas av tolkningsutrymmet i de lagar som styr verksamheten. Den 

politiska aspekten i organisationen kan göra att övergripande mål och riktlinjer ändras snabbt. 

Utformningen av regler och riktlinjer beror av organisationens ekonomiska resurser och dess 

genomtränglighet för påverkan utifrån i form av bland annat intressegrupper (Hasenfeld, 

1992; Wolmesjö, 2005). 

 

I offentliga organisationer utarbetas utöver övergripande mål och riktlinjer även mer 

detaljerade regler som styr verksamheten. Dessa återfinns ofta i dokument om hur tjänster och 

                                                
5 Exempel på lagar som styr verksamheten inom äldreomsorgen är Socialtjänstlagen, (SFS 2001:453), Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763), arbetsrättliga och arbetsmiljörättsliga lagar m.fl. (se SFS 1976:580; SFS 

1977:1160; SFS 1982:80). 
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andra uppgifter i organisationen ska utföras och vilka resultat som ska uppnås. Regler kan 

gälla dokumentation, vilka brukare som ska få vilka tjänster, hur tjänsterna ska utföras samt 

hur de är utformade, liksom ekonomiska ramar och styrning i organisationen (Leppänen et al., 

2006; Wolmesjö, 2005). Detaljregleringen har lett fram till den äldreomsorg som idag finns 

ute i kommunerna, vilken i hög grad är standardiserad och effektiviserad (Majanen et al., 

2007).  

 

Äldreomsorgen och mellanchefer 

 
I litteraturen används ibland begreppet mellanchef och första linjens chef synonymt med 

varandra och gränsdragningen mellan de båda begreppen är inte helt klar. Mellanchefer och 

första linjens chefer har båda ett operativt ansvar för verksamheten och en närhet till 

densamma. Ofta finns dock en formell eller informell arbetsledningsnivå under första linjens 

chef eller mellanchefen i form av t.ex. en gruppledare. Dessa kan ha vissa arbetsuppgifter som 

delvis handlar om planering för det dagliga arbetet, men de har inget operativt ansvar 

(Larsson, 2008; Richard, 1997). Larsson (2008) menar att användningen av begreppet första 

linjens chef felaktigt kan associera till en funktion som arbetsledare eller förman utan 

verksamhetsansvar. Vi har i vår studie valt att använda oss av begreppet mellanchef eftersom 

vi vill betona att befattningen cheferna i vår studie har innebär ett övergripande verksamhets-

ansvar som är både operativt och strategiskt.  

 

Eftersom mellanchefen i sitt arbete har att ta hänsyn till krav, regler och riktlinjer från över-

ordnade chefer, tjänstemän och politiker benämns den position som mellanchefen befinner sig 

i som en ”mellanposition” eller ”klämsits” (Karlsson, 2006; Larsson, 2008; Wolmesjö, 2005). 

Dessutom möts mellanchefen av krav och önskemål från brukare och medarbetare. Kraven 

från de olika nivåerna är inte sällan oförenliga med varandra. Trots att äldreomsorgen har 

utvecklats mot en plattare och mer decentraliserad organisation, för att minska antalet 

beslutsnivåer, fattas fortfarande beslut om ekonomisk planering och strategisk utveckling på 

en högre nivå i den offentliga organisationen än den som mellanchefen befinner sig på. Att 

organisationen är kvar i ett hierarkiskt mönster har medfört att mellancheferna främst fungerar 

som implementerare av fattade beslut och att chefskapet betonas av administrativa 

ledningsfrågor. Dessutom upptar den dagliga driften och problem som uppstår i densamma en 

stor del av mellanchefens arbetstid, vilket försvårar för mellancheferna att arbeta med 

långsiktig och övergripande utveckling (Larsson, 2008; Petersson, 2006; Tullberg; 2006). 
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Enligt ny forskning kan dock mellanchefer fungera som en värdefull motor i 

utvecklingsarbetet. Med sin kunskap om och närhet till verksamheten kan mellancheferna 

också verka för en hållbarhet i utvecklingsarbetet (Larsson, 2008). 

 

Eftersom mellanchefen har en chefsposition har han eller hon också möjlighet att fungera som 

ledare. Chefskapet är en formell position. Ansvar, formell makt och befogenheter som följer 

med positionen delegeras från överordnade. Chefskapet handlar därför om relationen till 

överordnade. Ledarskapet däremot handlar om relationen till medarbetarna, en relation som är 

riktad nedåt i hierarkin. Ledarskap är inte förknippat med en formell position på det sätt som 

chefskapet är. Ledarskapet prövas och legitimeras av de ledda, vilket också påverkar 

förutsättningarna för en ledare med chefsposition att utöva makt (Ahltorp, 1998; Tullberg, 

2006). Chefskapet som formell position och det relationsbaserade ledarskapet är reellt sett 

med och påverkar gränserna för mellanchefens handlingsutrymme och handlingsfrihet. 

 

Handlingsutrymme, handlingsfrihet och organisatoriska faktorer 

 
Mellanchefer är enligt Lipsky (1980) street-level bureaucrats, eller vad vi på svenska 

benämner gräsrotsbyråkrater eller närbyråkrater. Speciellt för gräsrotsbyråkraterna är att de får 

andra intryck och har en annan kunskap om verksamheten än de som finns högre upp i 

hierarkin.  Mellanchefer har, och måste ha, relativt stor handlingsfrihet, men Lipsky 

framhåller att det dessutom inte är ovanligt att gräsrotsbyråkrater tar sig större friheter än vad 

deras ansvarsområde egentligen tillåter (ibid.). Den friheten måste begränsas och kontrolleras 

för att verksamheten ska kunna ledas mot gemensamt uppställda mål (Johansson, 1992). Den 

kontroll organisationen utövar på mellancheferna styr deras arbete genom att ställa upp 

vertikala och horisontella ramar, inom vilka mellanchefens ansvarsområde återfinns. Hur stort 

området innanför ramarna är regleras i delegationsordningen, men även av utom- och 

inomorganisatoriska faktorer av formell och informell karaktär (Karlsson, 2002; 2006). De 

formella organisatoriska faktorerna som påverkar handlingsutrymmet består av lagstiftning, 

övergripande politiska beslut och riktlinjer, budget och riktlinjer för hur resurserna ska 

användas, organisationens beslutssystem och struktur, stödresursers utformning och 

arbetsgruppernas storlek. En informell organisatorisk faktor är organisationskulturen, d.v.s. 

normer, värderingar och regler som finns i en organisation. Till de informella organisatoriska 

faktorerna hör även mellanchefens relationer till överordnade och medarbetare samt 

mellanchefens egen tolkning av politiska beslut och riktlinjer (Karlsson, 2002). Ramar som 
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utgör mellanchefens ansvarsområde utgör också dennes handlingsutrymme. 

Handlingsutrymmet avgör i vilken grad mellanchefen kan vara med och påverka 

utformningen av överordnades beslut samt i vilken utsträckning mellanchefen begränsas av de 

formella organisatoriska faktorerna i arbetet (Karlsson, 2006). Informella organisatoriska 

faktorer påverkar handlingsutrymmet antingen genom att ytterligare begränsa det eller utöka 

det (Karlsson, 2002).  

 

Inom handlingsutrymmet har mellanchefen frihet att välja hur beslut från överordnade ska 

implementeras, samt möjlighet att för den egna enheten fatta självständiga beslut. Denna 

frihet betecknas som handlingsfrihet (Karlsson, 2006). Inom ramen för handlingsfriheten kan 

mellanchefen dock ha möjlighet att påverka arbetsrutiner på ett sådant sätt att det i sin tur kan 

leda till ändring av organisationens riktlinjer och regler. Således finns möjlighet för 

mellanchefen att utvidga sitt handlingsutrymme via handlingsfriheten (Aronsson, 1990; 

Karlsson, 2006). Handlingsfriheten är, som tidigare nämnts, även beroende av relationen till 

medarbetarna. Om mellanchefen inte har legitimitet hos medarbetarna att verka som ledare 

minskar möjligheterna och friheten inom ansvarsområdet.  

 

Handlingsutrymme och handlingsfrihet kan både underskattas och överskattas av individen. 

Hur en chef eller ledare utnyttjar sitt handlingsutrymme och sin handlingsfrihet beror av 

individens tolkning av desamma. Hur en individ kan utnyttja sitt handlingsutrymme är även 

beroende av dennes kompetens (Berglind, 1990).  

 

Förändringsprocesser, hållbar utveckling och mellanchefer 

 
Det har visat sig att organisationer som hela tiden förändrar sig klarar sig bättre än organisa-

tioner som avskärmar sig från omvärlden. Förändring är således nödvändigt för 

organisationens överlevnad på sikt. Dessutom befinner sig alltid organisationer i ett vidare 

sammanhang, vilket utgörs av samhället och omvärlden. En organisation är beroende av 

omvärlden för sin överlevnad (Jacobsen, 2005). Bedömare menar att äldreomsorgen i 

framtiden kommer att befinna sig i obalans med omvärlden då den nya generationen äldre 

kommer att efterfråga andra tjänster av äldreomsorgen och ha andra behov än vad dagens 

äldre har (Majanen et al., 2007). Att som organisation vara beroende av sin omgivning 

betyder inte bara att den måste producera eftertraktade varor och tjänster utan även att 
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organisationen är beroende av sin omvärld för att få tillgång till resurser såsom t.ex. 

arbetskraft. 

  

Som tidigare nämnts medför demografiförändringar att andelen äldre i samhället ökar 

framöver samt att arbetskraften minskar (SOU 2003:91a). Av den anledningen finns behov av 

en hållbar utveckling inom äldrepolitiken som helhet och inom den kommunala äldre-

omsorgen specifikt. I den här uppsatsen använder vi begreppet hållbar utveckling med samma 

betydelse som Brundtlandkommissionen gav begreppet, vilken är ”utveckling som tillgodoser 

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina 

behov” (Hägerhäll, 1988, s.57). Dessutom har vi ett organisations- och verksamhetsperspektiv 

i förhållande till begreppet hållbar utveckling. Det innebär att samtidigt som hållbar 

utveckling sker vad gäller produktionen av tjänster inom äldreomsorgen utifrån kvalitets-

aspekter, så måste verksamhetens övergripande organisation och struktur utvecklas och 

reformeras. Docherty et al. (2002) skriver att hållbarhet på en organisatorisk nivå handlar om 

insikten om att resurser, bland annat i form av människor, är ändliga. Det innebär att organi-

sationer måste reformera produktionssystemen till att bli mindre resurskrävande men fortsatt 

konkurrenskraftiga. En hållbar arbetsorganisation regenererar sociala och mänskliga resurser 

men är samtidigt effektiv. Enligt Docherty, Forslin, Shani och Kira (2002) måste hållbarhet 

också sättas i relation till och ta hänsyn till tre nivåer, vilka är samhället, organisationen och 

individen. Framgång i arbetet med hållbar utveckling på en nivå är inte förenlig med exploa-

tering av en eller båda av de andra nivåerna.  

 

Mellanchefer är för organisationer en strategiskt viktig grupp (Mantere, 2007) då de har en 

viktig och nära kunskap om verksamheten och de krav och utmaningar som den ställs inför. 

Enligt vad vi kan förstå efter vad flera författare skriver kan mellanchefer vara en resurs i 

arbetet med hållbar utveckling både vad gäller kvalitet i verksamheten, det vill säga 

utveckling av tjänsterna i relation till brukarnas efterfrågan, och i personalpolitiska frågor, 

vilka är kopplade till utvecklingen av en hållbar arbetsorganisation. En hållbar utveckling som 

mellanchefer skulle kunna bidra till är utarbetandet av nya arbetsrutiner och arbetssätt med 

fokus på återskapande av mänskliga resurser. För att uppnå detta krävs fortgående 

utvecklingsprocesser i verksamheten för förnyelse och lärande med inriktning på kvalitet i 

arbetslivet, produktionen av tjänster, organisatorisk effektivitet samt system för 

organisationens framtida försörjning av arbetskraft. Som strategisk resurs kan mellanchefer, 
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om handlingsutrymme och handlingsfrihet tillåter, vara med och staka ut kursen i arbetet med 

hållbar utveckling i den övergripande organiseringen av äldreomsorgen (Docherty, Forslin & 

Shani, 2002; Docherty, Forslin, Shani & Kira, 2002; Larsson, 2008; Petersson, 2006).  

 

Kvalitet i äldreomsorgen 

 
I Socialtjänstlagen betonas att socialtjänstens verksamhet, inom vilken äldreomsorgen ingår, 

ska var av god kvalitet samt ska kvalitetsarbetet ”systematiskt och fortlöpande utvecklas och 

säkras” (SFS 2001:453, 3 kap 3 §). Dessutom ska personalen ha ”lämplig utbildning och 

erfarenhet” (ibid.). Nedan visas hur kvalitet i verksamheten är beroende både av tillgången på 

materiella och personella resurser. 

 

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utarbetat system för hur kvalitet ska kunna mätas 

inom äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 2007). I dessa system mäts bland annat graden av 

tjänsternas tillgänglighet, i vilken utsträckning brukaren är delaktig i utformningen av hjälpen, 

personalens kompetens, personaltäthet och möjligheten att välja mat6. Kontinuitet i vem som 

ger hjälpen är också viktig. Förutsättningarna för att följa upp ärenden och att leda 

verksamheten är fler exempel på kvalitetsindikatorer (ibid.). Utöver dessa mätbara 

kvalitetsområden har Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting urskiljt ytterligare 

ett antal viktiga kvalitetsområden för socialtjänstens verksamheter. Förutom att verksamheten 

når uppsatta mål så ska den bygga på respekt för individens integritet och rätt till autonomi, 

och tjänsterna ska utgå från individens behov och livssituation. Tjänsterna ska också vara 

samordnade, ha en kontinuitet och baseras på kunskap och dokumenterade effekter 

(Socialstyrelsen, 2008). Kvalitetsutveckling innebär således en förbättring av ovan nämnda 

kvalitetsindikatorer för att bland annat öka brukarnas inflytande. 

 

Personalens kompetens är en förutsättning för kvalitet inom äldreomsorgen. Utöver 

personalens kompetens påverkas kvaliteten inom äldreomsorgen även av tillgången på 

kompetent personal, andelen timavlönad personal och personalomsättningen. Personal-

omsättning indikerar förutom kvalitet även arbetsmiljöns beskaffenhet. Låg personal-

omsättning och låg andel timavlönad personal möjliggör god kvalitet (Socialstyrelsen, 2007). 

                                                
6 För en mer utförlig beskrivning av vilka kvalitetsområdena är samt vad de innefattar se Socialstyrelsen (2007; 

2008). 
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Således är frågor om kvalitet i verksamheten och personalpolitiska frågor intimt förbundna 

med varandra.  

 

Eftersom arbetskraften kommer att minska betydligt framöver betyder det att i den grad en 

organisation uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, det vill säga hur framgångsrik 

organisationens personalpolitik och kompetensförsörjning är, så läggs grunden för 

verksamhetens framtida kvalitet. En fungerande personalpolitik och kvalitetsutveckling, det 

vill säga en förbättring inom verksamheten av nämnda kvalitetsindikatorer, är således viktiga 

förutsättningar och byggstenar i arbetet med hållbar utveckling inom äldreomsorgen.  

 

4 Teoretiska referensramar 

 

I kapitlet redovisas den teoretiska förankring som är utgångspunkt i analysen av vår empiri. 

Huvudteori är domänteorin som förklarar varför det är svårt att arbeta med utveckling i 

offentliga människovårdande organisationer. Eftersom dessa organisationer är komplexa, 

samt för att kunna analysera resultatet från olika perspektiv bedömdes att kompletterande 

teorier behövde användas i analysen. Dessa är New Public Management och den teoretiska 

modellen situationsanpassat ledarskap. Vissa författare omnämner situationsanpassat 

ledarskap som en teori, till exempel (Svedberg, 2007). Hersey, Blanchard och Johnson (2001) 

benämner den däremot som en modell. Då det situationsanpassade ledarskapet har teoretisk 

förankring väljer vi att benämna det som en teoretisk modell. I analysen används de 

kompletterande teorierna i vissa avsnitt. 

  

Domänteori 

 
Enligt Kouzes och Mico (1979) är det vanligt att teorier om organisationsutveckling, vilka 

utvecklats för privata affärs- och industriorganisationer, utan större eftertanke överförs till 

organisationer inom offentligt sektor, så kallade människovårdande organisationer. Dock 

uteblir ofta önskade och förväntade resultat (Kouzes & Mico, 1979). Det beror på att aktörer 

på olika nivåer i de människovårdande organisationerna har olika perspektiv på vilka 

svårigheter och problem verksamheten möter. Deras åsikter om den sociala verkligheten går 

således isär (Kronvall, Olsson & Sköldborg, 1991). Det är i det dagliga samspelet som vår 

verklighetsuppfattning befästs och därför spelar den nivå vilken aktörer befinner sig på i 
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organisationen stor roll för det verksamhetsperspektiv som individen införlivar. I arbetet med 

utveckling eller problemlösning blir därför skillnaderna mellan de olika nivåerna i 

organisationen mycket tydliga.  

 

I de människovårdande organisationerna kan tre domäner tydligt urskiljas (Kouzes & Mico, 

1979). Det är den politiska domänen (policy domain), lednings- och administrationsdomänen7 

(management domain) och professionsdomänen (service domain). En ytterligare domän 

lägger Kronvall et al. (1991) till, vilken är brukarnas domän. Eftersom brukarna inte är en 

producerande aktör i organisationen, utan mottagare av organisationens tjänster, används i 

denna uppsats Kouzes och Micos (1979) indelning med tre domäner. Med Kouzes och Micos 

indelning riktas fokus på de inomorganisatoriska relationerna, vilket är av intresse för vår 

studie.  

 

Det som skiljer domänerna åt är arbetssätt, styrande riktlinjer och principer (governing och 

axial principles), resultatmått samt struktur. Skillnaderna mellan domänerna gör att aktörerna 

identifierar sig med den domän de tillhör istället för med den övergripande organisationen. I 

förlängningen leder det till oenighet och maktkamp mellan domänerna, svårigheter att 

utveckla verksamheterna i organisationen, minskad samhörighetskänsla samt ett tillstånd av 

konstant osäkerhet (Kouzes & Mico, 1979).  

 

Den politiska domänen består av folkvalda politiker som formulerar styrande principer som 

mål, riktlinjer och policys för den övergripande organisationen. I den politiska domänen är 

aktörerna sällan helt eniga i beslut. Externa krafter i form av samhälleliga krav från bland 

annat intresseorganisationer påverkar också de politiska besluten, och måste få göra det för att 

kravet på legitimitet i en demokratisk organisation skall uppfyllas. I den politiska domänen 

omformuleras verksamhetsproblem till politiska termer som kan resultera i att formulerade 

målsättningar inte kan omsättas i praktiken.  Besluten som fattas i den politiska domänen 

föregås av taktiska överväganden, politiska uppgörelser och förhandlingar (Kouzes & Mico, 

1979; Kronvall et al., 1991).  

 

                                                
7Lednings- och administrationsdomänen innefattar förvaltning, drift, ledning och administration (Kouzes & 

Mico, 1979; Kronvall et al., 1991). 
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Lednings- och administrationsdomänens utformning är som tagen ur byråkratiteorin och är 

hierarkiskt styrd. Det är i denna domän som politiska beslut och riktlinjer administreras och 

omsätts till planer för genomförande. I domänen förs långsiktiga diskussioner om utveckling 

och arbetssätt. Domänen strävar efter rationalitet i organisationen och här framarbetas regler 

och riktlinjer för organisationens administrativa arbete. Dessutom planeras för hur resurser 

ska förvaltas, planer för lokaler och bemanning arbetas fram och frågor om ledarskap och 

ansvarsfrågor diskuteras. Denna domän har sällan kontakt med klienter och brukare. I 

domänen mäts framgång utifrån effektivitet i arbetet och hur kostnadseffektiv organisationen 

är (Kouzes & Mico, 1979; Kronvall et al., 1991).  

 

I den professionella domänen återfinns de som utför organisationens tjänster. Eftersom 

aktörerna i den professionella domänen anser sig ha behövlig kunskap för att kunna tillgodose 

klienternas krav och behov eftersträvar aktörerna i domänen stor autonomi och helst 

självstyre. I den här domänen möts verkligheten och de administrativa planerna och det är 

aktörerna i professionsdomänen som ser ett avstånd mellan desamma. I professionsdomänen 

finns också andra idéer för organiseringen av arbetet och de har andra lösningar på problem 

än vad aktörerna i den politiska domänen och lednings- och administrationsdomänen har. I 

den professionella domänen mäts framgång i kvalitet i utförandet av tjänsterna och 

professionalitet i arbetet. I den professionella domänen är arbetet individualiserat och 

arbetssätten varierar och präglas av klientspecifik problemlösning8 (Kouzes & Mico, 1979; 

Kronvall et al., 1991). I vår studie tillhör mellancheferna professionsdomänen och därför är 

domänteorin användbar i analysen av resultatet. 

 

Domänerna är organiserade utifrån dess primära arbetsuppgift eller uppdrag vilket gör att 

strukturen i domänerna skiljer sig åt. Det sätt på vilket domänen är organiserad stärker den 

inre samhörigheten och identiteten i domänen och ökar avståndet till övriga domäner. 

Frånvaron av en organisationsövergripande identitet medför att en gemensam vision för 

organisationen i sin helhet inte kan utvecklas (Kouzes & Mico, 1979). Aktörerna i de olika 

domänerna har olika perspektiv, önskemål om förändringar och idéer om hur problem kan 

åtgärdas. De olika domänerna når olika slutsatser i hur mål och effektivitet ska uppnås 

eftersom aktörer i en domän väljer att bortse från tillgänglig information från andra domäner, 

som kan ge fler perspektiv på samma frågeställning. Av den anledningen resulterar ofta 

                                                
8 Se bilaga 3 för en översikt av de tre domänerna i människovårdande organisationer. 
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lösningen på ett problem i en domän att nya problem uppstår i en annan (Kouzes & Mico, 

1979). Förändringsprocesser kan initieras nerifrån, det vill säga av professionsdomänen, och 

uppifrån av den politiska domänen och lednings- och administrationsdomänen. De olika 

domänernas syn på förändringsbehoven överensstämmer sällan vilket leder till en kollision 

mellan personalens ambitioner och administrativa och politiska beslut. Den politiska domänen 

är t.ex. beroende av väljarnas samtycke i sina beslut. Men fattade beslut kan stå i konflikt med 

administrationsdomänens krav på kostnadseffektivitet, som i sin tur kan stå i motsats till den 

professionella domänens krav på att kvalitet, professionalitet och autonomi uppfylls. Således 

resulterar beslut om förändringar från högre hierarkiska nivåer i människovårdande 

organisationer ofta i konflikter mellan de olika domänerna i organisationen (Kronvall et al., 

1991). De enskilda domänerna i de människovårdande organisationerna strävar också efter att 

bibehålla den egna domänens integritet och stabilitet. Därför parerar domänerna både externa 

och interna hot. De interna hoten utgörs av de inomorganisatoriska domänerna. Att en 

förbättring inom ett område i en domän kan inverka negativt på en annan domän och dess 

effektivitet gör det svårt att arbeta med utveckling i människovårdande organisationer. En 

maktkamp pågår således mellan domänerna som gör att dessa ser varandra som motståndare 

och de kämpar för kontroll i den övergripande organisationen snarare än att se varandra som 

medarbetare i en helhet. Domänernas olika perspektiv och normer medför således oenighet 

och splittring inom organisationen och skapar också osäkerhet i densamma (Kouzes & Mico, 

1979). 

 

Kouzes och Mico (1979) nämner kort hur ledare i organisationen skulle kunna arbeta för att 

öka sammanhållningen mellan domänerna. Ledare kan, beroende på vilket perspektiv de har i 

förhållande till organisationen som helhet samt sin egen position, gå från att fatta 

auktoritetsbeslut till att fatta beslut baserade på kunskap. Ledare skulle då potentiellt kunna 

fungera som integrerare både uppåt och nedåt i organisationen. Ett annat sätt att öka 

sammanhållningen och undvika ökad splittring i organisationen är att inför utvecklingsarbeten 

involvera en mångfald av representanter från de olika nivåerna tillsammans i 

planeringsarbetet (Kouzes & Mico, 1979; Kronvall et al., 1991). I en sådan domänintegrerad 

utvecklingsgrupp måste det finnas utrymme för ett förutsättningslöst erfarenhetsutbyte samt 

konfliktlösning. Strukturen i en sådan utvecklingsgrupp ska vara informell och icke hierarkisk 

samt möjliggöra kreativ problemlösning. En förutsättning för att utvecklingsarbeten i 
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offentliga organisationer ska bli lyckade är att missuppfattningar och konflikter, som grundar 

sig i domänernas olika perspektiv, löses. 

 

New Public Management 

 
New Public Management (NPM) har introducerats inom den offentliga verksamheten under 

den senaste 25-års perioden. NPM är en bred term för flera olika managementidéer där många 

filosofier lånas från den privata sektorn (Christensen et al., 2004). Ursprunget till NPM 

kommer från professor Christopher Hood som är verksam i England. Han studerade 

förändringarna som skedde inom offentlig sektor i Europa och kom fram till att allt fler länder 

införde styrsystem som liknade de som fanns i den privata sektorn (Hood, 1988). 

 

Den grundläggande idén i NPM är att de framsteg som förväntas av en kommun uppstår 

genom en ökning av produktiviteten. Den ökningen kräver förfinade metoder för gällande 

informationsbehandling, för organisering och för professionell ledning och större 

befogenheter än tidigare (Agevall, 2005; Hood, 1988). Enligt Agevall (ibid.) innebär NPM att 

det översta skiktets kontrollfunktioner och ansvar stärks samtidigt som resultat och 

effektivitetsmålen är centrala. Samtidigt sker även en ökad decentralisering och delegering för 

att kunna erbjuda bättre tjänster, få en serviceanda och att stärka klienternas ställning. NPM 

innebär också hushållning med resurser och att anställda ska motiveras och disciplineras för 

ökad produktivitet.  

 

Agevall (2005) har delat in NPM i fem olika delar. Styrning och kontroll är den första och den 

innefattar olika styrningsfunktioner. Det innebär att fokus riktas mot ökad effektivitet och 

kvalitet, produktivitet och kostnadseffektivitet, det vill säga mer resultat och effektivitet för 

varje krona. Politikerna ska fastställa och formulera klara mål, besluta om kostnadsramar och 

följa upp och utvärdera resultaten. För att motivera de anställda ska prestationsersättningar, 

individuella löner och jämförelser mellan olika enheter införas. Den andra delen är 

disaggregering och konkurrens. Med det menas att den offentliga sektorn bryts ner till mindre 

enheter och konkurrensutsätts sinsemellan bland annat för att uppnå kostnadsmedvetenhet och 

effektivitet. Ett uttryck för detta är beställar- utförarmodellen eller kundvalsmodellen. Båda 

förfaringssätten skall resultera i konkurrens mellan enheterna och antas vara det bästa sättet 

att uppnå hög effektivitet. Den tredje delen handlar om ledningsroller där vikt läggs vid 

politikernas makt över organisationerna och att förvaltningarna skall styras av starka chefer 
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som får ett större handlingsutrymme. Den traditionella chefen ersätts av en manager, det vill 

säga chefen skall coacha sitt lag och driva fram en hög effektivitet och lönsamhet. Den fjärde 

delen innebär att medborgaren skall få större makt och frihet genom att välja mellan den 

offentliga verksamhetens olika enheter. Den femte och sista delen belyser att ett nytt språk har 

etablerats. Inom NPM talar man om koncerner istället för kommuner, verksamheter har blivit 

resultatenheter, chefstjänstemän är numera direktörer, service och omsorg beskrivs som 

produktion och produkter, medborgare har blivit kunder och garantier för servicenivåer och 

kvalitet har utformats (Agevall, 2005).  

 

Den offentliga sektorn har genomgått en reformförändring genom att använda sig av 

principerna för New Public Management vilket för mellanchefer inneburit att de nu styrs av 

ett större formellt ansvar än tidigare. Tidigare har ansvaret baserats på tillit, men idag är det 

mer ett formellt ansvar vilket innebär att mellanchefen skall redogöra och rapportera för hur 

ansvaret förvaltas (Christensen et al., 2004). Christensen tar upp att det kan vara svårt för 

mellanchefer att klara av upplevelsen av misstro och ifrågasättande som kan finnas från högre 

chefer.  

 

Situationsanpassat ledarskap 

 
Hur en ledare utövar sitt ledarskap är ett resultat av dennes kompetens, personlighet och 

drivkrafter i samspel med medarbetarnas kompetens, personligheter och drivkrafter. Ett lyckat 

ledarskap beror av relationen mellan ledaren och medarbetarna samt den specifika situationen 

de befinner sig i (Bruzelius & Skärvad, 2004). Tyngdpunkten i det situationsanpassade 

ledarskapet ligger på ledarens beteende i relationen till sina medarbetare. Ledarskapet 

påverkas av situationen och definieras som förmågan att hantera en föränderlig verklighet 

samt förmågan att påverka densamma i olika situationer (Hersey et al., 2001). Ledaren ska 

kunna avläsa situationer och anpassa åtgärd och ledarstil efter vilken grad av 

uppgiftsorientering eller relationsorientering som situationen kräver. Uppgiftsorienteringen 

handlar om i vilken grad ledaren måste engagera sig i att leda och fördela arbetsuppgifter, till 

exempel att tala om vem som ska göra vad och när det ska göras. Relationsorientering handlar 

om kommunikationen med enstaka medarbetare och hela arbetsgruppen genom att till 

exempel stötta dem i arbetet och att finnas som ett bollplank.  För att en ledare ska kunna 

anpassa sin ledarstil måste han eller hon vara medveten om sin grundorientering, det vill säga 

ursprunglig grad av uppgifts- och relationsorientering i ledarskapet, och våga lämna den om 
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så behövs. Enligt tankegångarna om det situationsanpassade ledarskapet är det osannolikt att 

två ledare skulle agera på samma sätt i en specifik situation i samma arbetsgrupp. I den 

teoretiska modellen poängteras också att eftersom verkligheten inte är konstant så kan inte 

heller ledarskapet vara det (Hersey et al., 2001; Svedberg, 2007). En kritik som Svedberg 

(2007) för fram mot Hersey et al. är att deras modell inte tar hänsyn till organisatoriska 

ramfaktorer9 som en förutsättning för ledarskapet.  

 

Ledare är unika individer med olika kompetens. Således har de också olika möjligheter att 

tolka och utnyttja sitt handlingsutrymme och sin handlingsfrihet i arbetet med utveckling. 

Handlingsfriheten, som en relation till medarbetarna, påverkas av ledarens förmåga att 

anpassa sin ledarstil efter medarbetarnas behov. Ledarskapet som helhet är således resultatet 

av de förutsättningar som organisatoriska ramfaktorer ger samt ledarens egen personlighet, 

kompetens och drivkrafter. Av den anledningen synes det givande att använda den teoretiska 

modellen om situationsanpassat ledarskap i analysen av empirin. 

 

5 Metod 

 

Kunskapssyn och vetenskapsteoretisk ansats 

 

Alla människor har sin uppfattning om hur världen är beskaffad och vad som är verkligt och 

konstruerat i densamma, och så också vi. Vissa fenomen anser vi har en objektiv existens och 

vi kan bara komma mer eller mindre nära en objektiv sanning i våra försök till förklaring av 

desamma, så som t.ex. är fallet i naturvetenskaperna. Andra fenomen kan endast förstås med 

förankring i en specifik kontext och förklaringen är inte giltig i andra sammanhang. Detta 

menar vi är fallet med t.ex. de samhällen människan har skapat och ingår som del i. Således 

anser vi att det finns en distinkt skiljelinje mellan natur- och samhällsvetenskaperna.  

 

Enligt vårt synsätt förs också kunskapen hela tiden framåt. Vi kan alltså inte göra anspråk på 

sanning och egentlig kunskap, bara vad som med största sannolikhet kan antas för sant med 

den kunskap vi har idag. Därmed överensstämmer vår syn på kunskap med den evolutionära 

kunskapssynen som en utveckling av den kritiska realismen. Enligt den kritiska realismen går 

                                                
9 Ledarens handlingsutrymme påverkas av de organisatoriska ramfaktorerna. 
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det att få kunskap om en verklighet, men kunskapen måste ständigt omprövas och metoder 

förbättras (Wallén, 1996). Den evolutionära kunskapsteorin framhåller att individer påverkas 

av sin samtida miljö och förklarar den med utgångspunkt i densamma. Det är även innebörden 

i den hermeneutiska cirkeln vilken innebär att förförståelse utgör grunden i tolkningen av ett 

fenomen och bidrar till ny och mer nyanserad kunskap och förståelse. Vid nästa anblick av 

fenomenet i ett hel- eller delperspektiv genereras ny kunskap och förståelse, och så fortgår 

processen tills förförståelsen går från i princip renodlade fördomar till genuin förståelse 

(Thurén, 1991). Tillvägagångssättet i uppsatsen kan liknas vid en hermeneutisk ansats och 

eftersom vi utgår från en hypotes om att organisatoriska faktorer påverkar mellancheferna på 

olika sätt i deras yrkesutövning har vi använt oss av hypotetiskt deduktiv metod (Hartman, 

1998). 

 

I vårt arbete använder vi oss av kvalitativ metod i form av intervju, som tillhör den 

hermeneutiska forskningstraditionen (Johansson, 1999).  En hermeneutiker söker förståelse 

vilket kan ses om ett komplement till de fem sinnenas iakttagelser (Thurén, 1991). Enbart en 

intellektuell beskrivning av ett fenomen undgår att ge en förståelse för innebörden. I vår 

studie är vi intresserade av fenomen vilket enligt Johansson (1999) ger en djupare förståelse 

eller ytterligare en dimension till en teknisk förklaring av orsakskedjor. Vid användandet av 

kvalitativa forskningsmetoder använder forskaren sig själv som redskap i insamlingen i 

empirin. Vi tänker oss att människor har förmåga till introspektion, och som Thurén (1991) 

skriver, även möjlighet att nå förståelse för vad andra människor upplever och känner. 

Kvalitativa metoder anses som mer osäkra än kvantitativa och osäkerheten ligger i tolkningen 

som ingår som del i sökandet av den korrekta innebörden eller meningen i studerat fenomen 

(Johansson, 1999). Objektiviteten har i samhällsvetenskaperna ifrågasatts med utgångspunkt i 

att mening och innebörd inte kan vara objektiv och att sociala fenomen är resultatet av sociala 

konstruktioner. Mening och innebörd är dock en egenskap hos en handling och den står i 

relation till en eller flera människor. De skapar sinsemellan mening genom social konstruktion 

som definition av sociala fakta, t.ex. pengar, eller som i vårt fall tolkning av formella och 

informella organisatoriska faktorer. Fenomen med mening och innebörd existerar objektivt 

oberoende av forskarens aktivitet och således finns objektivitet i samhällsvetenskaperna 

(ibid.).  
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Det sätt på vilket materialet kommer att påverkas i analysen beror på vår förförståelse. Vi har 

båda på akademisk nivå studerat organisations- och ledarskapsteori utifrån ett 

välfärdsperspektiv. En av oss har arbetat som mellanchef i ett privatägt företag i 

välfärdssektorn, men har ingen erfarenhet av äldreomsorgen. Den andra har lite erfarenhet av 

äldreomsorgen som vikarierande enhetschef på ett äldreboende under slutet av perioden för 

uppsatsskrivandet. Vi anser att vår förförståelse har fungerat som ett verktyg för oss i 

analysen av empirin eftersom vi har kunnat analysera empirin från fler perspektiv än vad vi 

tror hade varit möjligt i annat fall. 

 

Reliabilitet och validitet 

 
Reliabilitet handlar främst i kvantitativ metod om mätinstrumentets tillförlitlighet, d.v.s. att 

samma resultat uppnås med samma mätinstrument vid skilda undersökningar (Grönmo, 

2006). Validitet handlar om mätinstrumentets trovärdighet, att det mäter vad som är tänkt att 

mätas. Men i förhållande till kvalitativa undersökningar menar Patel och Davidsson (2003) att 

begreppen reliabilitet och validitet får en något annorlunda innebörd. I kvalitativa 

undersökningar är det inte samstämmighet i resultaten som är målet med mätinstrumentet utan 

att forskaren lyckas fånga det unika vid undersökningstillfället. Det har vi i vår studie försökt 

uppnå genom att ställa öppna frågor samt har undvikit att låta vår förförståelse styra 

tolkningen av vad informanterna har menat vid intervjuerna. Vi har därför strävat efter att få 

fram den betydelse som informanten ger t.ex. begrepp. I kvalitativa undersökningar närmar 

sig således reliabilitetsbegreppet validitetsbegreppet. Validitetsbegreppet bör i sin tur ses i 

relation till hela forskningsprocessen enligt Patel och Davidsson (ibid.), då validiteten i 

undersökningen är beroende av hur forskaren klarar balansgången med att tillämpa sin 

förförståelse under hela forskningsprocessen. Validiteten är också beroende av om empiriskt 

material samlats in i tillräcklig omfattning för att kunna utgöra grund för tolkning på ett 

trovärdigt sätt. I vår studie ingår sju informanter, och mot bakgrund av att detta är ett 

examensarbete på filosofie kandidatnivå, samt tidsaspekten så anser vi att insamlad empiri är 

av tillräcklig omfattning. Grönmo (2006) framhåller vikten av systematik vid insamling av 

empiri samt att insamlingsmetoden är vedertagen och uppfyller etablerade krav vad gäller 

tillvägagångssätt. Då ges möjlighet att bedöma undersökningens reliabilitet. I vår 

undersökning har insamlandet av empirin genomförts med systematik vilket redovisas nedan. 

Ett sätt på vilket forskaren kan öka validiteten i en undersökning är att använda sig av 

kommunikativ validitet i form av respondentvalidering, vilket vi har gjort. Vi har även under 
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studiens gång genomfört behövliga förändringar av insamlingsinstrumentet, vilket enligt 

Grönmo (2006) också är ett sätt att förbättra datakvaliteten.  

 

För att öka undersökningens trovärdighet måste läsaren enligt Trost (2005) och Patel och 

Davidsson (2003) kunna bilda sig en uppfattning om forskningsprocessen. Därför måste 

forskare som använder sig av kvalitativ metod värna om undersökningens transparens. Nedan 

beskrivs därför mycket tydligt undersökningsmetod, urvalsmetod och tillvägagångssätt i 

genomförandet av undersökningen. 

 

Etiska aspekter 

 
De etiska frågorna är mycket centrala när man ska skriva en uppsats. I alla led under 

uppsatsens utformning skall den etiska tanken finnas med (Trost, 2005). Eliasson poängterar 

forskningens frihet, där forskarens kritiska granskning är en förutsättning och en viktig aspekt 

för forskningsarbetet. Det är viktigt att forskaren är medveten om det partstagande som görs 

vid forskning inom socialt arbete. Vi har i vår uppsats valt att se äldreomsorgen från 

mellanchefens perspektiv och det valet gör att vi har intagit vad Eliasson kallar ett 

inifrånperspektiv (Eliasson, 1995).  

 

Enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, vad gäller tillvägagångssätt vid 

samhällsvetenskapliga studier, ska en undersökning ta hänsyn till individskyddet som är 

indelat i fyra delkrav (Vetenskapsrådet, 2002). Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Ovanstående krav har beaktats i studiens 

genomförande och redovisas under rubriken Tillvägagångssätt på sidan 23. Under hela 

uppsatsarbetet har vi även kontinuerligt diskuterat etiska överväganden med varandra och 

med vår handledare.  

 

Undersökningsmetod, urval och tillvägagångssätt 

 
Intervju 

Vi valde att genomföra strukturerade informella intervjuer för insamling av empiri. Trost 

(2005) menar att en intervju är strukturerad om forskaren i förväg tänkt igenom vilka 

ämnesområden som är intressanta för intervjun. Vad vi menar med att vi genomfört 

strukturerade informella intervjuer är att vi i förberedelse och genomförande av intervjuerna 
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har följt Trosts (2005) omarbetning av Kvales sju stadier i intervjuernas genomförande. De 

sju stadierna är tematisering, design, intervjuandet, överföring till bearbetningsbar form, 

bearbetning och analys, resultat samt rapportering (ibid.). Vad gäller formen för intervjun har 

öppna frågor ställts till informanterna för att få beskrivande svar. Vi har haft för avsikt att 

informanten ska uppfatta intervjun som ett samtal, i vilket denne har delat med sig av åsikter 

och upplevelser. Vi har själva strävat efter att inte uttrycka vår egen ståndpunkt för att inte 

påverka informanten i sina svar. Intervjuguiden10, som användes vid insamling av empirin, 

genomgick vissa förbättringar under tiden insamlingen av datamaterialet fortgick.  

 

Avgränsning 

Vi övervägde till en början att utföra studien i två eller flera kommuner. Vi avstod dock från 

detta eftersom vi såg en risk med att resonemanget i analysen då hade kunnat dras mot att 

förklara skillnader i empirin som beroende av kommunens storlek och resurser snarare än 

verksamhetens organisering och som ett resultat av formella och informella organisatoriska 

faktorers inverkan på densamma.  

 
Val av kommun att genomföra undersökningen i gjordes utifrån antaganden om 

förutsättningar för att få tag i informanter som ville delta i studien. I en större kommun arbetar 

fler mellanchefer och således finns fler presumtiva informanter. Därför valdes en mellanstor 

svensk kommun med ungefär 90 000 invånare i vilken äldreomsorgen är organiserad enligt 

beställar- utförarmodell. Utförarenheten var uppdelade i flera specialiserade mindre enheter. 

Vi valde att utföra undersökningen inom enheten för särskilt boende. På ett äldreboende har 

mellanchefen en närhet till sin personal, och vi tror att det kan vara gynnsamt vid arbetet med 

att utveckla sin verksamhet. Resultatet av vår undersökning är på grund av den strikta 

avgränsningen enbart giltig för just den undersökta kommunen. Men det kan ändå finnas 

element i resultatet som är giltiga för mellanchefer i andra kommuner i Sverige beroende på i 

vilken grad aktuell kommuns organisation av äldreomsorgen är representativ för andra 

kommuner i Sverige (Denscombe, 2000).  

 

Överväganden om vilka mellanchefer som skulle ingå i studien gjordes utifrån önskan att få 

så fyllig information som möjligt av informanterna.  Således eftersträvades bredd i ålder hos 

mellancheferna, likhet i arbetsuppgifter samt likartade organisatoriska förutsättningar i 

                                                
10 Intervjuguiden bifogas i bilaga 2 i sin slutliga form. 
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arbetet. Önskvärt var även mellancheferna hade några års erfarenhet av arbetet. Därutöver 

tillkom överväganden om vad som var praktiskt geografiskt möjligt att genomföra i studien, 

vilket också bidrog till valet av att endast söka informanter i en kommun. Vi hade ingen 

tidigare kunskap om enhetscheferna till person eller vilka åsikter och arbetssätt de hade eller 

förespråkade.  

 

Tillvägagångssätt 

Vår avsikt var att genomföra intervjuer med åtta mellanchefer inom särkilt boende, vilka 

benämns enhetschefer. Initialt kontaktades chefen för särskilt boende för att inhämta tillstånd 

för att genomföra studien. Boendechefen hjälpte oss sedermera att vidarebefordra ett 

introduktionsbrev11 om studien till alla enhetschefer inom särskilt boende i kommunen. 

Därefter kontaktades samtliga 25 enhetschefer inom vald kommun telefonledes. Vid denna 

kontakt informerades enhetscheferna om studien och de fick förfrågan om deltagande i 

densamma. Sju enhetschefer tackade ja, varav fyra hade en tillsvidareanställning. Övriga tre 

hade vikarierat. Enhetscheferna12 hade arbetat som enhetschef på äldreboenden i aktuell 

kommun mellan ett drygt halvår och dryga 20 år. Enhetschefernas bakgrund och utbildning 

varierade. En del är utbildade socionomer eller har gått det sociala omsorgsprogrammet. 

Andra har läst arbetsvetenskap både som kurser och program. Någon enhetschef har även läst 

kurser på högskolan med anknytning till verksamhetsfältet samt organisation och ledarskap. 

Varje mellanchef hade mellan 30-45 underställda medarbetare.  

 

Inför intervjun informerades alla informanterna om var studien skulle komma att publiceras, 

att de när som helst fick avbryta intervjun och sitt deltagande i studien och att de hade rätt att 

avböja att svara på frågor. Vidare informerades om att insamlat intervjumaterial skulle 

komma att behandlas konfidentiellt samt att informanternas identitet inte skulle framgå i 

studien. Intervjuerna genomfördes på enhetschefernas respektive kontor, eller i en 

konferenslokal på dennes arbetsplats, och spelades in. Intervjuerna varade mellan 45-60 

minuter. För att få en så lik intervjusituation som möjligt var en av oss samtalsledare vid 

samtliga intervjuer. Den andre förde under intervjuns gång anteckningar och tog i slutet av 

intervjun upp frågor som ej behandlats och var av vikt för vår studie. I så direkt anslutning till 

intervjun som möjligt skrevs intervjumaterialet ut. Därefter fick enhetscheferna läsa igenom 

                                                
11 Se bilaga 1 
12 Fem var kvinnor och två var män. 
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en utifrån teman bearbetad version av utskrivet intervjumaterial för respondentvalidering. En 

enhetschef kom med några små kompletteringar efter att ha läst igenom den bearbetade 

versionen av intervjun. Materialet analyserades därefter genom teoritriangulering (Patel & 

Davidson, 2003) utifrån syfte och frågeställningar. Teoritriangulering används för att uppnå 

mångfald i tolkningen av ett fenomen, genom att fenomenet belyses från olika infallsvinklar. 

Således används flera teoretiska perspektiv i analysen av resultatet (ibid.). 

  

6 Att utveckla människovårdande organisationer 
 

I kapitlet presenteras och analyseras empirin växelvis utifrån domänteori, New Public 

Management och situationsanpassat ledarskap. Inledningsvis presenteras organisationen 

vilken enhetscheferna arbetar i samt enhetschefernas definition av sitt handlingsutrymme och 

sin handlingsfrihet. Därefter redovisas vad enhetscheferna anser vara kvalitet i verksamheten 

samt vad personalpolitiska frågor innefattar. Stycket följs därefter av ett avsnitt om hållbar 

utveckling. I avsnittet framgår enhetschefernas tankegångar om hållbar utveckling i relation 

till kvalitet och personalpolitiska frågeställningar i verksamheten. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt om hur enhetschefernas möjligheter att arbeta med hållbar utveckling i verksamheten 

påverkas av formella och informella organisatoriska faktorer. Vi valde att inte återge vilken 

enhetschef som angett vilket citat eftersom en del enhetschefer vid kommunicering oroade sig 

för risken av att utifrån citaten bli igenkända. Vi har strävat efter att alla enhetschefers åsikter 

ska komma fram i lika stor utsträckning. 

 

Den övergripande organisationen  

 
Enhetscheferna arbetar i en politiskt styrd organisation. Generella och övergripande beslut om 

verksamheten och utvecklingsfrågor fattas traditionellt sett av den politiska nämnden, av 

enhetschefernas överordnade chefer och tjänstemän eller av utvecklingsgrupper, vilket 

framgår av följande citat.  

 

”Ja, de kommer ju inte nerifrån. Det är ju olika utredningsgrupper där det ingår enhetschefer 

och annan personal. Det är ju staben som driver de frågorna, hur man rekryterar, en viss 

kompetens som man söker i vissa frågor och då blir ju dom projektledare.” 
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Politikernas roll är att vara visionärer men de har enligt enhetscheferna inte alltid behövlig 

kunskap för de beslut som fattas. Därför måste enhetscheferna ibland anpassa besluten till den 

verksamhet som finns i organisationen, vilket en av enhetscheferna uttrycker på följande sätt.  

 

”Det blir vi som tjänstemän, som ska planera det här i så fall, så att det blir normalt, vad ska 

jag säga. Det är inte alltid det är det när det gäller politiker kan jag säga.” 

 

Ovan uttrycks att politiskt formulerade målsättningar kan vara svåra att omsätta i praktiken, 

vilket belyses i domänteorin (Kouzes & Mico, 1979; Kronvall et al., 1991). Enligt 

domänteorin har de tre domänerna i människovårdande organisationer olika arbetssätt och 

struktur. Den politiska domänen måste ta hänsyn till en väljarkår och det perspektiv den 

politiska domänen har är inte alltid förenligt med den professionella domänens perspektiv och 

verklighet, vilket kan leda till vad enhetschefen ger uttryck för ovan, det vill säga att politiska 

målsättningar och beslut kan behöva tolkas och anpassas till verkligheten. 

 

Vad mellanchefer kan och får göra 

 
Handlingsutrymme  

Enhetscheferna handlingsutrymme utgörs av verksamhetsansvar, personalansvar, 

budgetansvar och arbetsmiljöansvar. Ramarna för detta ansvar styrs av lagar samt av ett antal 

formella regler och riktlinjer vilka ändras kontinuerligt. Enhetscheferna själva har dock liten 

makt att ändra på de formella reglerna. De formella reglerna är tydliga och innefattar till 

exempel all pappersexercis och administration som rör varje anställd och brukarna. En 

enhetschef menar att det finns regler och riktlinjer för i stort sett alla ärenden och problem 

som kan uppkomma. Inom personalansvaret ryms till exempel schemaläggning, 

semesterplanering och planering för återgång i arbetet efter sjukskrivning. De formella 

reglerna för schemaläggning och arbetsplatsträffar regleras av arbetsgivarpart och 

arbetstagarpart gemensamt i formella förhandlingar.  

 

Enhetscheferna är eniga om att budgeten begränsar vad som går att göra i verksamheten. 

Utöver direkta regler kan budgeten ses som den mest styrande faktorn i enhetschefernas 

handlingsutrymme. Budgeten ska hållas, så är det bara. Dessutom finns regler och riktlinjer 

för hur budgeten får användas och den fördelningen går inte att påverka. Det enda sättet att 
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påverka budgeten är att se över kostnaderna för förbrukningsmaterial samt att planera 

bemanningen, vilket en enhetschef uttrycker enligt följande.  

 

”Vi har inga pengar till det och vi har inte pengar till det. Då får man ju avväga alltid vad 

man inte kan köpa och vad man kan köpa, och måste vi ha det nu eller kan vi vänta […].”  

 

En annan enhetschef uttalar sig om budgeten. 

”Ja, ekonomin upplever jag som väldigt strikt och det blir striktare för varje år” 

 

Enhetscheferna framhåller ändå att budgeten inte får styra så pass att arbetsmiljön blir 

lidande. Generellt sett uttrycker enhetscheferna också det finns små möjligheter för dem att 

påverka utformningen av beslut som rör utveckling. När det gäller utbildningsfrågor börjar 

dock läget se lite annorlunda ut efter att alla enhetschefer gemensamt sagt ifrån om att de vill 

ha mer att säga till om vad gäller planeringen av utbildning för personalen. Men över lag 

uppger många enhetschefer att ledningen har lyssnat och lyssnar ”…oerhört dåligt, 

skrämmande dåligt.” och att det är svårt att påverka handlingsutrymmet. I citatet nedan 

uttrycker dock en enhetschef att när en fråga rör just det specifika boendet finns rutiner som 

gör gällande att enhetschefernas åsikter efterfrågas innan beslut fattas. 

 

”Jag kan ju säga, alltså, om det är något som ska beslutas om X [enhetschefens enhet] kan 

jag ju, det beslutas ju inte bara rätt upp och ner utan att det har varit här och vänt. Min chef, 

som är boendechef, skriver ju oftast ett underlag till politikerna. Då har ju [boendechefen] 

kollat av med oss först vad vi tycker. Eller jag i detta fallet.” 

 

I resultatet framgår att professionsdomänen, vilken enhetscheferna och deras medarbetare 

tillhör, styrs av regler och riktlinjer som lednings- och administrationsdomänen har utarbetat 

efter tolkning av politiska beslut. Denna situation är typisk för människovårdande 

organisationer (Kouzes & Mico, 1979; Kronvall et al., 1991). Skillnaden i sysätt och de olika 

domänernas kunskap om varandras verksamheter blir också synlig genom att enhetscheferna 

uttrycker att ledningen har brustit och brister i att lyssna nedåt i organisationen. 

Enhetscheferna uppger dock att de gemensamt har uppnått gehör från ledningen i fråga om att 

få mer bestämmanderätt i planeringen av utbildningar för sin personal. Men att det krävs en 

enad front från enhetscheferna innan gehör nås från ledningen kan ses som ett uttryck för 
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separationen mellan domänerna samt i vilken utsträckning domänerna arbetar för att parera 

interna hot (Kouzes & Mico, 1979) i form av påverkan från övriga domäner. I beslut som rör 

en lokal enhet ger en enhetschef uttryck för att det finns en kanal för enhetschefen att ge 

uttryck för sina åsikter. I vilken utsträckning hänsyn tas till dessa åsikter högre upp i 

förvaltningen framgår inte i intervjun. Med utgångspunkt i domänteorin och med stöd av 

utsagor om att ledning brister i hur de lyssnar nedåt i organisationen är vår tolkning att 

enhetschefers åsikter och förslag kanske kan tyckas orimliga utifrån det perspektiv som den 

politiska domänen och lednings- och administrationsdomänen har. 

 

Vad enhetscheferna i intervjuerna för fram, om kraven att hålla budget och svårigheterna att 

påverka regler och riktlinjer som definierar enhetschefernas ansvarsområde och 

handlingsutrymme, kan ses som ett resultat av införandet av New Public Management i den 

kommunala verksamheten. I enlighet med NPM skedde både en ökad centralisering och 

decentralisering av den offentliga verksamheten samt ökad styrning och kontroll av resultat 

och effektivitet (Agevall, 2005; Hood, 1998). Den ökade centraliseringen ger sig till känna i 

aktuell organisation utifrån att det är ledningen som fattar övergripande utvecklingsbeslut och 

formulerar riktlinjer för budgetens användande samt den övergripande administrationen. Den 

ökade decentraliseringen tydliggörs i organisationen utifrån att enhetscheferna har ett mycket 

tydligt formellt ansvar för den egna enheten och verksamheten i densamma. Vad som också 

framgår tydligt är att enhetschefernas handlingsutrymme är styrt och kontrollerat, vilket är i 

enlighet med tankegångarna från NPM (Agevall, 2005). Att de olika äldreboendena också har 

sin egen budget, visar att organisationen har brutits ner i mindre enheter vilka sinsemellan har 

konkurrensutsatts. Enligt tankegångarna i NPM ska makten i organisationen koncentreras till 

politikerna samt starka ledare i lednings- och administrationsdomänen vilka får ett stort 

handlingsutrymme (Agevall, 2005). Enligt vad som framkommer i intervjuerna är 

förvaltningen organiserad enligt tankegångarna i NPM, och enhetscheferna förväntas arbeta 

för effektivitet och lönsamhet på sin enhet (ibid.). 

 

Den organisation i vilken enhetscheferna arbetar är i enlighet med NPM organiserad i mindre 

konkurrensutsatta enheter. Makten i organisationen är dessutom centraliserad till politiker och 

ledning. En rimlig tolkning är att NPM har befäst de grundproblem som en människovårdande 

organisation enligt domänteorin har, vilka är splittring och konkurrens mellan organisationens 

olika domäner. Vad som också är tydligt är att NPM inte synes ha medfört mer reell makt till 
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enhetscheferna trots en utplattning av organisationen. Den hierarkiska strukturen i 

organisationen består således, vilket bekräftas av andra författare, till exempel Tullberg 

(2006). 

 

Handlingsfrihet 

Även om enhetscheferna uppger att det är mycket svårt att påverka beslut från ledningen så 

säger nästan alla enhetschefer att de har stor frihet inom de formella ramarna för arbetet. 

Enligt enhetscheferna kan de arbeta mycket efter eget huvud ute på enheterna, bara de håller 

sig inom budgetramarna. Enhetscheferna återkommer hela tiden till vikten av att hålla budget. 

Hur de olika enhetscheferna definierar sin frihet är lite olika. Många preciserar inte friheten 

mer än att den ligger inom ramarna för handlingsutrymmet men en enhetschef säger att 

friheten ligger i relationen med medarbetarna, vilken inte styrs av formella regler. Hur stor 

frihet enhetscheferna anser sig ha varierar med deras erfarenhet av yrket. I citaten nedan 

uppger några enhetschefer med många års erfarenhet att de inte känner sig styrda av 

ledningen i hur de utför sitt arbete, utan de vet var friheten finns.  

 

”Ja, alltså verksamheten så till vida att ingen, om vi pratar om verksamheten utan 

administration så har jag en oerhörd frihet.”’ 

 

”Ja, jag känner mig aldrig styrd, egentligen. Jag tänker aldrig på det.” 

 

De enhetschefer som har kortare erfarenhet av yrket upplever sin handlingsfrihet som mer 

begränsad eller att de ännu inte hunnit testa gränserna för densamma. En enhetschef uttrycker 

det så här: 

 

”Ja, jag har ju inte testat dom gränserna än eftersom jag är relativt […] oerfaren och ny 

inom yrket så att säga.” 

 

En enhetschef menar att den frihet som finns i hur beslut implementeras leder till att resultatet 

blir olika på olika enheter och att det egentligen inte finns något kontrollsystem för hur beslut 

implementeras eller vilket resultatet blir ute på enheterna. 
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”[…] för handlingsfriheten ligger ju mycket i varje ledarstil. [...] Var och en gör lite som de 

tycker.  

 

Hur enhetscheferna kan använda sin handlingsfrihet beror av hur denne tillsammans med sina 

medarbetare kan arbeta mot uppsatta mål. Handlingsfriheten beror således på, vilket en av 

enhetscheferna uttrycker, relationen till medarbetarna. Det ställer då krav på ledaren själv som 

måste kunna anpassa vilken grad av uppgiftsorientering relativt relationsorientering som 

gruppen och situationen  kräver (Hersey et al., 2001). Hur väl handlingsfriheten utnyttjas 

beror också av hur enhetschefen själv tolkar sin frihet, vilket framgår när en annan enhetschef 

uttrycker att denne inte har ”testat gränserna”. Handlingsfriheten är också ett resultat av 

enhetschefens handlingsutrymme vilket begränsats i och med införandet av New Public 

Management (Agevall, 2005). Vad som är intressant är att den ökade decentraliseringen som 

skedde i och med införandet av NPM innebar ett större verksamhetsansvar för enhetscheferna. 

Det verkar dock som att ansvaret har kommit att regleras hårdare då makt centraliserades till 

politiker och ledning. Enligt tankegångarna i NPM skulle den traditionella chefen ersättas av 

en manager som hade till uppgift att coacha sina medarbetare och arbeta fram en effektiv och 

lönsam organisation (Agevall, 2005). I intervjuerna med enhetscheferna är det just detta som 

framkommer, fokus på effektivitet och frihet inom ett hårt reglerat handlingsutrymme som 

medger att handlingsfriheten finns i relationen med medarbetarna, vilket gör att enhetschefen 

mer kan ses som en coach. Eftersom enhetscheferna också är de som lönesätter sina 

medarbetare kan det ses som ett uttryck för att verksamheten är organiserad i enlighet med 

tankegångarna i NPM i fråga om individuella löner och ersättning efter prestation (Agevall, 

2005). 

  

Resonemang om en verksamhet och dess utveckling 

 
Det här med kvalitet… 

På frågan om vad kvalitet i verksamheten är svarar vissa enhetschefer fåordigt och 

övergripande medan andra radar upp specifika kriterier på vad god kvalitet i verksamheten är. 

Ofta var det enhetscheferna med kortare erfarenhet som hade lättare att definiera vad de 

menade med kvalitet i verksamheten.  
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”Kvalitet är att se till individen och se bakom diagnosen. Se bakom åldern. […] Hmm, och att 

inte dra alla över en kam, att man har ett individperspektiv och att ha brukaren i centrum 

oavsett vad som händer och sker.”  

 

”Okej i den här verksamheten handlar det om att brukarna, om hur dom har det egentligen, 

hur dom blir bemötta och vårdas. Att dom får god vård. Det är ju kvalitet, vi finns för dom.  

God omvårdnad, väl bemötta, bli mätta, tänderna ska borstas, dom ska ligga torrt, ska inte 

behöva ligga i blöta kläder.”  

 

Några enhetschefer med längre yrkeserfarenhet svarar på vad kvalitet i verksamheten är enligt 

nedan. 

 

”Ja, det ska finnas en möjlighet att kunna påverka sin dag och sitt leverne.” 

 

”Ja, kvalitet är för det första att alla trivs, då är mycket vunnet. Men sen är det ju alltså att 

man utför sitt arbete korrekt och att alla får det som de ska ha och så vidare.” 

 

”Det är brukarna, att de ska få det optimala tycker jag. […] man tittar ju alltid på att 

brukarna får bra vård.”  

 

En enhetschef uppger att kvalitet även är att stötta personalen i arbetet med att införliva den 

kunskap som de får vid utbildningar i verksamheten.  

 

Vissa enhetschefer hade svårt att mer precist uttrycka vad kvalitet i verksamheten är. En 

förklaring utifrån domänteorin (Kouzes & Mico, 1979) och NPM (Agevall, 2005) skulle 

kunna vara att enhetscheferna vant sig vid att beslut om utvecklingsfrågor och regler och 

riktlinjer som rör verksamheten utarbetas på högre organisatorisk nivå än den som 

enhetscheferna befinner sig på. Fenomenet kan också ses som ett resultat av hur enhetschefen 

påverkas av organisatoriska ramfaktorer i sitt ledarskap i kombination med dennes personella 

och situationsspecifika förutsättningar (Bruzelius & Skärvad, 2004). Att enhetschefer med 

kortare erfarenhet av yrket mer specifikt svarar på vad kvalitet i verksamheten är kan bero på 

kombinationen av att de har sin utbildning färskare i minnet och/eller att de inte har införlivat 
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rådande ordning att det enligt domänteorin (Kouzes & Mico, 1979) och NPM (Agevall, 2005) 

är politiker och ledning som har den övergripande makten att definiera kvalitet.  

 

… och personalpolitiska frågor 

På frågan om vad som ingår i de personalpolitiska frågorna svarar enhetscheferna 

arbetsmiljöfrågor, personalplanering, konflikthantering liksom all övrig administrativ 

verksamhet i förhållande till varje anställd såsom medarbetarsamtal, lönesamtal, 

personalmöten, arbetsplatsträffar och andra personalmöten. En enhetschef svarar ”Allt!” och 

börjar sedan skratta. Arbetet med dessa frågor tar upp en stor del av enhetschefernas tid och 

innefattar förutom ovan nämnda praktiskt administrativa arbete och konflikthantering också 

psykosocialt arbete med medarbetarna, vilket nedanstående citat är ett exempel på. 

 

”Man är psykolog i personalfrågor också. Alltså det är ju mycket, många har problem och 

kanske kommer till en, till mig med det.” 

 

Inom de personalpolitiska frågorna ryms också att få personalen att må bra och ha roligt och 

att stötta dem i sitt arbete, både i grupp och enskilt, vilket en enhetschef uttrycker så här.  

 

”Alltså, jag … Det är ju också det här med trivsel, att man kan ha en öppenhet att man kan ha 

roligt ihopa och hela den biten. Att vi alla är ett team så att säga.” 

 

Arbetet med personalpolitiska frågor som konflikthantering, psykosocial arbetsmiljö samt 

mötet med den enskilda medarbetaren påverkas av enhetschefens ledarstil och dennes 

förmåga att läsa av situationen och anpassa sitt ledarskap efter densamma (Hersey et al., 

2001). Huruvida arbetet bär frukt påverkas också av enhetschefens förutsättningar i 

ledarskapet, det vill säga vilket handlingsutrymme denne har. Enligt NPM är arbetet med att 

motivera och engagera medarbetarna en viktig del i arbetet för att uppnå högre effektivitet 

(Agevall, 2005). Därför borde förutsättningarna för enhetscheferna att göra ett bra arbete vara 

gynnsamma då verksamheten är organiserad utifrån tankegångarna i NPM. Det går dock inte 

att ta för givet eftersom enhetschefernas förutsättningar i arbetet bestäms av lednings- och 

administrationsdomänen. Enligt domänteorin har de olika domänerna olika 

verklighetsuppfattning (Kouzes & Mico, 1979; Kronvall, 1991) vilket gör att det lednings- 

och administrationsdomänen uppfattar som gynnsamma förutsättningar i enhetschefernas 
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arbete inte är det i enhetschefernas perspektiv.  Budgeten är som tidigare nämnts en 

begränsande faktor i enhetschefens arbete som kan inverka på enhetschefernas möjligheter att 

arbeta med personalpolitiska frågor. 

 

Och vad är hållbar utveckling? 

Det är bara en vikarierande enhetschef som har hört begreppet hållbar utveckling förut. ”Ja, 

sustainable development.”. En del enhetschefer tror att 40-talisterna och deras anhöriga 

kommer att ställa högre krav eftersom 40-talisterna är vana vid ett annat livsinnehåll än vad 

dagens brukare är. I intervjuerna framkommer också att det i arbetet med utveckling i 

organisationen satsas på ny teknik för att effektivisera verksamheten, samt för att få fram 

bättre hjälpmedel för de äldre. Satsningen på ny teknik syftar också till att personalen ska få 

en bättre arbetsteknisk miljö så att de inte sliter ut sina kroppar. En enhetschef menar att 

organisationen generellt är dålig på att tillvarata de mänskliga resurserna och exemplifierar 

med att många enhetschefer är långtidssjukskrivna för utmattningssyndrom. Några andra 

enhetschefer är å andra sidan av uppfattningen att förvaltningen satsar mycket på sin personal 

bland annat när det gäller friskvård. 

 

I följande citat framkommer att ledningen i förvaltningen har börjat planera för hur 

verksamheten ska utvecklas för att kunna ta emot de stora grupperna 40-talister som kommer 

framöver. Det faktum att det kommer att bli ont om arbetskraft diskuteras och en enhetschef 

menar att diskussionen om hur verksamheten ska klara att möta den nya generationen äldre 

också börjar dyka upp i personalgrupperna. Samma enhetschef menar att det finns en enorm 

oro för hur verksamheten ska klara att ta hand om alla äldre framöver när arbetskraften 

minskar. 

 

”Det vet jag inte, man har nog inte. Om man tittar på den politiska nivån så förbereder dom 

sig så till vida att dom säger att när jag blir gammal ska jag bo hemma nästan till ja, när jag 

inte klarar det med hjälp längre. När jag har så stort omvårdnadsbehov så att det inte längre 

är möjligt för mig att bo hemma. Och det är väl där politikerna utvecklar.” 

 

”Det blir ju så himla många panchisar.”  
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En annan enhetschef uttrycker att det nog inte är alla som har förstått vidden av hur många 

fler äldre det kommer att bli i samhället framöver. Enhetschefen säger sen lite skämtsamt att:  

 

”[…] jag brukar själv skoja om att jag jobbar i en väldigt expansiv bransch, och det är ju 

jättemycket människor som kommer att behövas att tas hand om framöver.”  

 

Ett sätt på vilket förvaltningen försöker möta en ökad andel äldre i samhället är att förenkla 

biståndshandläggningen och att omorganisera hemtjänsten. Således ska fler äldre kunna bo 

kvar i hemmet längre. Dessutom byggs i kommunen fler demensboenden då utvecklingen 

pekar på att antalet personer med demens ökar, samt att antalet yngre dementa blir fler. 

Antalet platser inom särkilt boende kommer dock att vara konstant, eftersom bara en 

omfördelning av platserna på traditionellt äldreboende och demensboende kommer att ske. En 

utökning av hemtjänsten samt färre platser på traditionella äldreboende medför att de som 

framöver beviljas äldreboende kommer att ha stora hjälpbehov. Av den anledningen tror en 

del enhetschefer att de äldre personer som i framtiden kommer att flytta in på äldreboendena 

inte kommer att ha högre krav än vad dagens äldre har. Någon enhetschef menar att 

omvårdnadsbehovet för den kommande generationen äldre inte skiljer sig mot det 

omvårdnadsbehov som äldre har idag. 

 

”Blir jag gammal och sjuk, värk, trött, alltså då vill jag inte, då orkar jag inte så mycket. Då 

får man mer jobba i det lilla tror jag, alltså se till att de får en dräglig tillvaro under dagen,  

[…]det är mer min hur jag tänker så va.” 

 

”[…] när 40-talisterna är 80 så kanske de inte har så höga krav längre.”  

 

Det var svårt för flera enhetschefer att precisera vilka framtida behov verksamheten kan 

komma att möta. Enhetscheferna pratar ofta bara om ett område, men olika enhetschefer har i 

förhållande till varandra tagit upp olika områden. Ett område som dock flera av 

enhetscheferna uppmärksammar är att det i framtiden kommer att finnas fler etniciteter 

representerade på äldreboendena vilket kan medföra att personal med särskilda 

språkkunskaper behöver anställas. Med en ökad etnisk mångfald på äldreboendena påpekar en 

enhetschef också behovet framöver av att kunna möta brukare med olika 

religionstillhörigheter. Att möta behov som följer av en ökad etnisk mångfald på 
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äldreboendena tror en enhetschef kanske till och med kommer att bli den största utmaningen 

framöver.  En ökad individualisering i vården och omsorgen, att inte se brukarna som ett 

kollektiv, samt att göra boendena mer hemlika framhålls också som viktigt i arbetet med 

hållbar utveckling. 

 

”Vi har ju våra förutfattade meningar om vad äldre vill. Jag tror att våra äldre kommer att 

ställa krav på andra aktiviteter på ett helt annat sätt.[…] Vi blir så förblindade, vi har vår 

norm och vad är en äldre människa? Man måste gå in och titta på individen. Det ställer ju 

krav på personalen. Man måste börja jobba med det, att höja kvaliteten i ett 

mångfaldsperspektiv.” 

 

En enhetschef framhåller också att fokus måste flyttas från kostnadseffektivitet till kvalitet 

och medmänsklighet. Med detta menar enhetschefen att de äldre idag får bra vård och 

omsorg, men det finns inte tid för medmänsklighet i form av att sitta och hålla handen eller att 

läsa en bok.  

 

Det svåraste med att möta framtida krav och behov inom äldreomsorgen tror en del 

enhetschefer är att få tag i kompetent personal. För att framgent fortsatt kunna försörja sig 

med utbildad personal uppger en del enhetschefer att det är viktigt att statusen på vårdbiträde- 

och undersköterskeyrkena behöver höjas. Några enhetschefer uttrycker att en höjd status inte 

bara innebär löneökningar utan även att attitydförändringar både hos allmänhet och hos 

yrkesgrupperna själva måste till, vilket följande citat är ett exempel på. 

 

”Att inte se undersköterskorna och vårdbiträdena som, jag vet inte vad, det finns en negativ 

bild av undersköterskor och vårdbiträden som jag blir vansinnig på. Att dom kan ingenting 

att dom bara går och torkar skit. Den bilden finns även inom dom själva, i deras egen 

självbild också. En slags offerkofta, för titta, vi har fått upp lönerna, det argumentet faller, det 

är inte lönen det hänger på längre. De behöver se vilket enormt viktigt arbete de gör och vara 

professionella i det.”  

 

”Och status det sätter de ju själva, säger jag.” 
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En enhetschef menar dock att det också finns problem att ta tag i inom förvaltningen vad 

gäller vissa enhetschefers attityd gentemot sina egna medarbetare som kan vara lite ”von 

oben”.  

 

För att locka yngre människor till yrket tar enhetscheferna upp vikten av att ha ett samarbete 

med gymnasieskolor med omsorgsinriktning samt att ta god hand om praktikanter genom att 

utse handledare som verkligen tycker om sitt arbete och dessutom visar praktikanten mer än 

det vardagliga arbetet. Arbetskraft kan också lockas till yrket med friskvårdsförmåner, vilket 

förvaltningen satsar mycket på, samt flexibilitet i arbetet. En enhetschef uttrycker också 

vikten av att även låta outbildad arbetskraft prova på yrket. Samma enhetschef framhåller 

också att arbetssökande med utländsk bakgrund måste tas tillvara. Generellt framhåller också 

många av enhetscheferna att en god arbetsmiljö är en förutsättning i arbetet med hållbar 

utveckling eftersom kvaliteten i verksamheten sjunker om personalen inte mår bra. 

 

Det framkom i resultatet ingen samlad idé eller bild av vilka behov verksamheten kan komma 

att möta i framtiden. Resonemanget utgår från hur verksamheten är organiserad idag. Olika 

enhetschefer tar upp en eller ett par olika saker, vissa uttrycker att det i stort sett inte kommer 

att bli någon skillnad framöver och någon uttrycker att alla kanske inte förstått vidden av den 

utmaning som äldreomsorgen står inför. Att enhetscheferna inte specifikt uttrycker vad den 

framtida ändringen i demografin kommer att medföra i form av utmaningar för verksamheten 

är svårt att förklara. Återigen kan en förklaring ligga i organisationens uppdelning i de tre 

domänerna som har olika arbetsuppgifter. I lednings- och administrationsdomänen diskuteras 

utvecklingsfrågor och här finns ett långsiktigt perspektiv (Kouzes & Mico, 1979; Kronvall et 

al., 1991). Dessa frågor har i och med införandet av NPM också ytterligare förankrats till just 

lednings- och administrationsdomänen (Agevall, 2005) vilket kan förklara att enhetscheferna, 

som det verkar, inte planerar stort och långsiktigt för sin egen enhet.   

 

Organisatoriska faktorer; möjliggörare eller bromskloss i arbetet med 
hållbar utveckling  
 

Eftersom budget är en så viktig och påverkande faktor för enhetscheferna i sin yrkesutövning 

finns anledning att analysera och redovisa vad enhetscheferna säger om budgeten även här.  
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Riktlinjer och resurser  

Budgeten är den formella organisatoriska faktor som i störst utsträckning begränsar arbetet 

med hållbar utveckling anser samtliga enhetschefer. De ekonomiska ramarna är direkt 

avgörande också när det gäller möjligheten att arbeta med utvecklingsfrågor generellt, och de 

påverkar i vilken utsträckning enhetscheferna kan arbeta fritt med idéer och framtidsvisioner.  

Några enhetschefer uttrycker ovanstående enligt nedan. 

 

”Det som kostar, för allt som inte kostar det kan man göra kan man säga, men allt som kostar 

får du tänka dig för.” 

 

”Problemen kommer ju om det kostar en massa. Det är då det kommer, det är det som sätter 

käppar i hjulet.” 

 

I motsats till ovanstående uttrycker enhetscheferna att de på sin egen enhet har möjlighet att 

arbeta med utveckling inom ramen för handlingsutrymmet och budgeten. I citaten nedan 

uttrycks just att friheten inom handlingsutrymmet är stor.  

 

”Ja alltså jag har stor frihet att arbeta med utveckling, det har jag ju.”  

 

”Ibland kan man göra som man vill, men kan inte göra det i vilka frågor som helst”. 

 

Budgeten återkommer som en faktor som i stor utsträckning styr verksamheten i sin helhet 

samt som gränssättare för vilket utrymme enhetscheferna har att arbeta med hållbar 

utveckling. NPM förespråkar att politikerna skall ha den största makten i en organisation och 

förvaltningarna skall styras av starka chefer som får ett stort handlingsutrymme (Agevall, 

2005). I resultaten framgår tydligt att det stora handlingsutrymme som NPM talar om inte 

finns på enhetschefsnivå utan snarare på ledningsnivå. Vår tolkning blir då att arbetet med 

hållbar utveckling sker högre upp i hierarkin. Domänteorin berör att den politiska domänen 

tar övergripande beslut och formulerar styrande principer men att beslut som budget och 

liknande fattas i lednings- och administrativa domänen (Kouzes & Mico, 1979). Här liknar 

NPM och domänteorin varandra då NPM förespråkar att politikerna tar de övergripande 

besluten och förvaltningschef och ledningsgrupp skall omsätta beslut till riktlinjer för 

verksamheten (Agevall, 2005). Således kan det antas att införandet av NPM i 
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människovårdande organisationer ha medfört att samhörighetskänslan i organisationen 

ytterligare minskats och att de problem, i form av maktkontroll och motstånd mellan domäner, 

som dessa organisationer enligt domänteorin har, ha befästs.  

 

Beslutssystemets utformning och struktur 

Enhetscheferna uttrycker att det ibland kan vara svårt att implementera beslut utan att först 

göra en egen tolkning av desamma. Det är när enhetscheferna ser att implementeringen av 

vissa beslut inte skulle vara förenligt med verksamhetens organisering som enhetscheferna 

kan göra en egen tolkning. Således kan det då vara svårt att följa riktlinjerna fullt ut. Flera av 

enhetscheferna upplever dock att det ändå finns en viss frihet i hur beslut och riktlinjer tolkas. 

De framhåller att det i styrgruppen, i vilken enhetscheferna inom ett område träffas, finns 

möjlighet för dem att diskutera politikernas beslut och riktlinjer, och att de där kan få stöd i 

sina tolkningar. Enhetscheferna uppger att styrgruppen är viktig för där har de ett stöd i 

varandra.  

 

En enhetschef uttrycker sig om tolkning av politiska beslut. 

”Man kan ju läsa de politiska besluten som andra läser bibeln men jag försöker nog att läsa 

den ganska strikt som politikerna beslutat” 

 

En annan enhetschef om vikten av diskussion med kollegor. 

”Men just tryggheten med kollegor, bolla med dem är jätteviktigt tycker jag, för att just det 

här att uppfinna hjulet flera gånger. Höra vad andra har gjort i liknande situationer och 

sånt.”  

 

De övergripande besluten fattas som tidigare nämnts, på högre hierarkisk nivå i 

organisationen än de enhetscheferna befinner sig på. Nedanstående citat är ett exempel på vad 

enhetscheferna berättar om att det i personalgrupperna ute på enheterna kan muttras en del när 

beslut om till exempel kvalitetsutveckling kommer från högre nivåer i organisationen. 

 

”Ja, det blir mycket diskussioner när kvalitetsaspekterna kommer uppifrån om inte 

personalen håller med. Det blir mycket frågor, det bottnar ju inte i att man skiter i det, utan 

att man inte förstår varför.”  
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I intervjuerna framkommer också att det finns utredningsgrupper i förvaltningen vilka 

enhetschefer inbjuds att delta i. De som ingår i gruppen fungerar som referensgrupp och har 

möjlighet att komma med idéer och utvecklingsplaner för verksamheten i den specifika 

frågan. En faktor som begränsar enhetschefernas möjlighet att delta i dessa grupper är tiden. 

Enligt enhetscheferna finns inte tid till att planera och fundera framåt. Så som verksamheten 

är organiserad idag finns inte utrymme att fokusera enbart på framtidsutveckling utan det 

handlar om att finnas här och nu i verksamheten. Under det senaste halvåret har också 

arbetsbelastningen varit mycket hög för enhetscheferna. 

 

En enhetschef om viljan att bedriva utveckling och begränsningar för att göra detsamma. 

”Jag upplever att mina kollegor vill bedriva utvecklingsarbete. Men det finns ett stort hinder, 

och det är tiden och det är pengarna”.  

 

En annan enhetschef om möjligheten att delta i utvecklingsgrupper och lojaliteten till den 

egna verksamheten. 

”Jag tror att man är ute och försöker göra lite reklam för sig också och då blir vi inbjudna 

och vi får vara med om vi vill [i utredningsgrupperna]. Det är vad man väljer, vad man själv 

vill. Där har inte jag mitt fokus”.   

 

Enligt domänteorin har de olika domänerna skilda perspektiv på verkligheten (Kouzes & 

Mico, 1979; Kronvall et al., 1991) vilket tydligt framgår i studiens resultat. De olika 

domänerna vill arbeta enligt den egna domänens arbetssätt, riktlinjer och principer och inte ta 

så mycket hänsyn till hur de andra domänerna arbetar, vilket ibland resulterar i svårigheter för 

enhetscheferna att implementera vissa beslut. Ett sätt att öka sammanhållningen och undvika 

ökad splittring i organisationen är att inför utvecklingsarbeten involvera en mångfald av 

representanter från de olika nivåerna tillsammans i planeringsarbetet (Kouzes & Mico, 1979; 

Kronvall et al., 1991). Enhetscheferna uppger att det finns möjligheter för dem att delta i 

planeringsarbeten i form av utvecklingsgrupper. Men frågan är om dessa grupper lever upp 

till de förutsättningar som krävs för ett lyckat resultat enligt Kouzes och Micos (ibid.) förslag 

om domänintegrerade utvecklingsgrupper. Kraven på sådana grupper var att de hade en icke 

hierarkisk informell struktur för att möjliggöra ett förutsättningslöst erfarenhetsutbyte samt 

kreativ problemlösning. En sådan grupp ska enligt domänteorin involvera en mångfald av 

representanter från de olika domänerna. Eftersom varken enhetschefernas personal, vilka 
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också är aktörer i den professionella domänen, eller politikerna deltar i dessa grupper. Utifrån 

vår tolkning av teorierna betyder det att förutsättningarna för att lyckas med att skapa större 

sammanhållning i organisationen med hjälp av existerande utvecklingsgrupper är små. Därför 

tror vi också att det är tveksamt att existerande utvecklingsgrupper kan öka sammanhållning i 

organisationen som helhet.  

 

I våra resultat framgår att enhetschefer inte i någon stor utsträckning kan arbeta med 

utveckling på grund av begränsningar i handlingsutrymmet. Utifrån resultatet gör vi 

tolkningen att enhetscheferna i denna studie främst verkar som implementerare av beslut, och 

att den potential de skulle kunna ha som förändringsagenter och integrerare i organisationen 

enligt Kouzes och Mico (1979), inte frigörs. 

 

Personalgruppernas storlek som begränsning och möjliggörare 

Personalgruppens storlek kan påverka hur arbetet med hållbar utveckling går framåt. En stor 

personalgrupp kan vara svår att få att arbeta åt samma håll. Det finns alltid individer i en 

grupp som är positiva till nya idéer och utvecklingsmöjligheter, och ser det som en möjlighet 

till personlig utveckling samtidigt som verksamheten utvecklas framåt. Samtidigt finns alltid 

vissa individer som vill ha det som det alltid har varit och hos dessa finns ett motstånd mot 

förändringar. Det kan bildas subgrupper i arbetsgrupperna som motarbetar utvecklingsarbetet 

och på så sätt påverkar de beslut som fattats. Subgrupperna kan även vara så starka att de 

driver en utvecklingsidé vidare själva utan övriga personalgruppen och det finns alltid 

informella ledare som styr gruppen åt det håll de vill. Ovanstående sammanfattas i följande 

citat. 

 

”[…]vi har den äldre, bittra vårdbiträdet. Hon vill inte validera upp sig. Hon har jobbat i 

100 år och anser att hon har mer erfarenhet än mig. Hon är svår att motivera, det är det det 

handlar om. Och uppåt har vi nästan samma sak, en äldre kollega som också jobbat i 100 år, 

som kan allt mycket bättre än mig och inte är så mottaglig för mina idéer.” 

 

”Det är viljan hos personalen. Alla vill inte. Dom ser inte det bra med det. Många vill 

självklart ja, men det finns alltid människor som inte vill och sen finns det en del som inget 

säger, dom går på utbildningen men dom tar det inte till sig och använder det inte i jobbet 
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sedan. Det måste man vara medveten om, om jag skickar iväg all personal om det är 20 som 

arbetar på dagen kanske det är 15 som försöker att ta tag i det och då kan dom 5 sabba.”  

 

”[…] har man verkligen några eldsjälar som verkligen vill jobba med det här så kan de andra 

spinna på.” 

 

En faktor som enhetscheferna tar upp som begränsar utvecklingsarbeten är resurser i 

personaltäthet och enhetschefens egen arbetsbelastning. Dessa båda faktorer påverkar arbetet 

för enhetscheferna negativt då de upplever att de bland annat inte hinner med att tänka framåt. 

Under året som gått har förvaltningen beslutat om obligatoriska utbildningstillfällen för all 

fast anställd personal inom förvaltningen. Enhetscheferna tycker det är positivt att 

förvaltningen satsar på personalen och kompetensutveckling vilket förbättrar 

förutsättningarna för att arbeta med hållbar utveckling. Det har dock erbjudits flera 

utbildningar för personalen under året och enhetscheferna har fått säga ifrån då det från 

förvaltningens håll inte funnits förståelse för att personalen måste få tid för reflektion efter en 

utbildningsperiod så att de kan översätta sin nyvunna kunskap i verksamheten. Satsningen på 

utbildning från förvaltningens sida har för enhetscheferna också lett till svårigheter att få tag i 

vikarier samt har enheternas budget belastats.  

 

Positiv kommentar från en enhetschef 

”Förvaltningen är väldigt framåt och satsar på personalen.”  

 

Kommentar gällande personaltäthet kontra utbildningsmöjligheter för personalen 

”Lägre täthet (personal), då blir det mer sårbart. Det handlar ju om ekonomi där också.” 

 

Enhetscheferna belyser svårigheterna med att få hela personalgruppen att vilja jobba med 

utveckling på enheterna. Det finns alltid informella ledare som styr gruppen åt det håll de vill. 

Här är det situationsanpassade ledarskapet viktigt för att bemöta allas behov i en 

personalgrupp. Hersey et al. (2001) menar att ledaren måste ha förmågan att hantera en 

föränderlig veklighet för att kunna arbeta mot en god arbetsmiljö med bra 

utvecklingspotential. Ledaren ska således kunna läsa av situationen och anpassa sina åtgärder 

och sin ledarstil efter behov i arbetsgruppen. Motståndet mot förändring och utveckling kan 

även ses som ett uttryck för professionsdomänens strävan efter autonomi och självstyre 
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(Kouzes & Mico, 1979; Kronvall et al., 1991). Enligt domänteorin är ett vanligt problem 

också att olika domäner ser olika utvecklingsbehov samt kan utveckling i en domän leda till 

försämringar i en annan (ibid.). Således kan det vara svårt att införliva ny kunskap i 

verksamheten, eftersom utveckling till följd av utbildning kan möta motstånd från andra 

nivåer i organisationen. En ständig maktkamp pågår enligt Kouzes och Mico (1979) mellan 

domänerna i organisationen som gör att de ser varandra som motståndare i stället som för 

medarbetare i en helhet. En förklaring till att vissa aktörer i professionsdomänen är 

motståndare till de utbildningar som lednings- och administrationsdomänen beslutar om kan 

vara just att de inte är eniga om behovet av just den utbildningen. Det framgår också att 

enhetscheferna har reagerat mot att deras kunskap om vilken kompetensutveckling personalen 

behöver initialt inte beaktades av ledningen. 

 

Om tillhörighet och arbetet för organisatorisk integrering 

I studien framkom att det kan finnas en omedveten informell kultur som begränsar 

utvecklingen av verksamheten. En enhetschef uttrycker att de som arbetat länge i 

organisationen har formats av och i kulturen och har svårt för att omforma det som redan 

outtalat finns i verksamheten. Flera av enhetscheferna framhöll också att personalen på 

enheterna inte kände samhörighet med den förvaltningsövergripande organisationen och de 

som arbetar i ledningen. Den här känslan av att inte tillhöra eller att vara en del av den 

övergripande organisationen är något som förvaltningen också genom utbildning arbetar för 

att motverka. Men som en enhetschef uttrycker: 

 

”Det är ju som att vrida en supertanker, det kommer att ta enormt med energi och ork.”  

 

En enhetschef menar att arbetet med att förändra grundsynen hos personalen är ett arbete som 

måste ses på lång sikt. Den egna tillhörigheten i organisationen ser enhetscheferna som 

komplex. De är medvetna om sin tillhörighet i den större organisationen men många känner 

samtidigt en större tillhörighet med de egna medarbetarna samt styrgruppen än med 

organisationens ledning, vilket blir tydligt i citaten nedan.  

 

”Jag har ju inte jättenära tankeutbyte med förvaltningschefen precis.” 

 



 

- 42 - 

 

”Jag tillhör X äldreboende. Ja jo, nej men det känner jag. Ja tillhör det här här. Sen har jag 

mina kollegor som är en jätteviktig grupp, framför allt i de här mindre styrgrupperna som det 

kallas då, för vi är ju 25 enhetschefer eller någonting sånt där, och här är vi sex, sju stycken 

som sitter ihop, och det är ju dom man vänder sig till…”  

 

Enhetscheferna arbetar med att vara en länk emellan ledning och personalgrupper. När 

arbetsgruppen kommer med idéer och förslag skall de föras fram till ledningen av 

enhetschefen. När sedan beslut från ledningsgruppen skall implementeras får enhetschefen 

vara den som förklarar beslutet. I följande citat beskriver en enhetschef sin roll som länk 

mellan sin personal och högre hierarkiska nivåer i organisationen. 

 

”Det är jätteviktigt att vara en länk där emellan egentligen. För vi är ju de som träffar 

ledningen, undersköterskorna gör ju knappt det. Och då är det ju viktigt att förmedla på ett 

bra sätt så att det inte blir något negativt, […]. Och ibland tror jag nog att det fungera rätt så 

bra. Ibland kan man nog vara en negativ länk kanske.”  

 

Det faktum att domänerna är organiserade utifrån dess primära arbetsuppgifter eller uppdrag 

gör att de skiljer sig åt och är troligen förklaringen till varför enhetschefernas medarbetare 

inte känner tillhörighet med den övergripande organisationen. De olika domänernas inre 

organisation gör att en inre samhörighet och identitet uppstår och vilket ökar avståndet till 

övriga domäner (Kouzes & Mico, 1979; Kronvall et al., 1991). Att enhetscheferna själva 

upplever att de tillhör förvaltningen i stort samt att de kan vara en länk mellan de olika 

nivåerna i organisationen belyser att de potentiellt sätt kan verka som integrerare både uppåt 

och neråt i organisationen. En förutsättning är att enhetscheferna som ledare då låter kunskap 

vara ledstjärnan i beslutsfattande istället för auktoritet (ibid.).  

 

Sammanfattning av resultat och analys 

 
I resultat och analys har framkommit att enhetscheferna synes obekanta med begreppet 

hållbar utveckling och att de begränsas i sitt handlingsutrymme att arbeta med utveckling 

generellt. I resonemanget om hållbar utveckling kopplar enhetscheferna det enbart till sin 

egen enhet och de har svårt att definiera vad kvalitet i verksamheten är samt vilka framtida 

utmaningar äldreomsorgen står inför.  
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Den formella organisatoriska faktorn som begränsar enhetscheferna mest i arbetet med 

utveckling är budgeten. Dessutom begränsar beslutssystemets utformning och 

handlingsutrymmet enhetscheferna i arbetet med utveckling generellt och hållbar utveckling 

specifikt. Om arbetet med hållbar utveckling finns i organisationen så finns det högre upp i 

hierarkin i lednings- och administrationsdomänen samt i den politiska domänen. 

 

Det går att finna förklaringar till ovan nämnda resultat i domänteorin och NPM. Det verkar 

som att införandet av NPM har befäst det grundproblem människovårdande organisationer 

enligt domänteorin (Kouzes & Mico, 1979; Kronvall et al., 1991) har, vilket är splittring i 

organisationen, olika arbetssätt och arbetsuppgifter i de olika domänerna samt skilda 

perspektiv på verkligheten och utveckling. I och med införandet av NPM verkar de översta 

hierarkiska nivåernas position som beslutsfattare och utvecklare ha befästs. Vår tolkning är 

således att enhetscheferna fungerar mer som implementerare av beslut på sin position samt 

som väktare av enhetens effektivitet och som försvarare av budget, vilket också andra 

författare visar på (Karlsson, 2006; Larsson, 2008, Petersson, 2006, Wolmesjö, 2005). Utifrån 

resultatet verkar det även som att enhetschefernas kompetens och kunskap om sin verksamhet 

inte fullt ut tillvaratas i organisationen. 

 

7 Återblick och diskussion 

 
Forskningsprocessen 

 

Under vår studie hade vi som mål att öka vår kunskap om vad mellanchefer i äldreomsorgen 

ansåg att hållbar utveckling innefattade för deras verksamheter. Ett övergripande mål var 

också att få kunskap om huruvida enhetscheferna, som en del av äldreomsorgen, har förberett 

sig inför det utvecklingsarbete som bedömare anser krävs för att äldreomsorgen ska kunna 

möta framtida behov hos en stor generation äldre. Av speciellt intresse var att utröna om 

mellanchefer av sig själva och av organisationen sågs som en strategisk resurs och en naturlig 

del i organisationens utvecklingsarbete. Vi valde att specificera våra frågeställningar till att 

gälla utveckling av kvalitet och utveckling av personalpolitiska frågor. Av vikt var här att ta 

reda på hur formella och informella organisatoriska faktorer påverkade mellanchefernas 

möjlighet att arbeta med utveckling. 
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Studien utgick från en kommun i Sverige. Valet att göra en kvalitativ studie var inte självklart 

då vi initialt hade en önskan om att genomföra en kvantitativ studie. När sedan syfte och 

frågeställning började utkristallisera sig insåg vi att en kvalitativ studie skulle ge oss mer 

kunskap och insikt i ämnet vi valt än vad en kvantitativ studie skulle kunna göra. Den 

kvalitativa intervjumetoden gav oss möjlighet att ställa djupare frågor till informanterna. 

Resultatet har till viss del sannolikt påverkats av att alla enhetschefer utom en till synes var 

obekanta med begreppet hållbar utveckling samt att resonemanget om hållbar utveckling i 

svaren varit kopplade till utveckling i den egna verksamheten och inte till organisationen i 

stort. Av den anledningen har vi sannolikt inte kunnat utröna huruvida enhetscheferna skulle 

kunna bidra som strategisk resurs i ett organisationsövergripande arbete med hållbar 

utveckling. Enhetschefernas till synes obekantskap med begreppet hållbar utveckling har även 

inneburit att ett dilemma uppstod vid intervjuerna ifråga hur mycket av vår förförståelse 

informanterna skulle delges. Fick enhetscheferna för mycket information fanns en risk att 

enhetscheferna skulle påverkas i sina svar. Fick enhetscheferna däremot inte tillräckligt med 

information om begreppet fanns en risk att de inte förstod frågan och således inte kunde svara 

på densamma. 

 

Sju enhetschefer, varav fyra hade en tillsvidareanställning, var villiga att medverka i studien 

och intervjuerna genomfördes sedan under en period om 14 dagar. Att en av oss var 

intervjuare vid samtliga intervjuer upplever vi har fungerat bra. Den som intervjuade fick för 

varje intervju större vana och kunde vid nästa intervjutillfälle använda sig av kunskap och 

erfarenhet från föregående intervju. Vi har under processen arbetat på ett sätt som kan liknas 

vid den hermeneutiska cirkeln på så sätt att vi använda oss av föregående intervju för att få 

djupare kunskap inför nästa intervjutillfälle, men ändå behölls grunden i 

frågeformuleringarna. Den av oss som var bisittare vid intervjuerna kunde utarbeta ett system 

för att se att intervjuguiden efterföljdes och stötta upp om något missades. Vi upplevde att 

intervjuerna blev mer nyanserade och specifika under intervjuveckorna. Således kan man säga 

att den första intervjun var en form av grundintervju då den låg till grund för en mer utarbetad 

intervjuguide inför nästa intervju. Dock upplever vi i resultatet att även den första intervjun 

bidrar till lika många bra aspekter på våra frågor som den sista intervjun. Det faktum att tre av 

informanter var vikarierande enhetschefer med kortare erfarenhet av yrket har inverkat på 

studien på olika sätt. De vikarierande enhetscheferna har i vissa avseenden kunnat ge mer 

detaljerade svar är vad de tillsvidareanställda enhetscheferna gjorde. Däremot har de 
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vikarierande enhetscheferna inte lika stor insyn och kunskap om den övergripande 

organisationen.  

 

Några resultat att lyfta fram 
 
Besluten fattas på hög organisatorisk nivå 

Forskning visar att det krävs nytänkande inom äldreomsorgen när det gäller utveckling för 

äldreomsorgen (Majanen et al., 2007). Vår ambition var att få mer kunskap om arbetet med 

hållbar utveckling inom äldreomsorgen och då mer specifikt gällande kvalitet och 

personalpolitiska frågor. Det framkom tydligt att enhetscheferna till stor del styrs av regler 

och riktlinjer som lednings- och administrationsdomänen hade utarbetat efter tolkningar av 

politiska beslut. Vi har kunnat urskilja att det finns en distans mellan de olika domänerna och 

att de övre domänerna inte tar tillvara kunskap och åsikter från professionsdomänen. Det 

tolkar vi som att domänerna arbetar utifrån sin egen verklighetsuppfattning och blir upptagna 

av den egna domänens frågeställningar. Med utgångspunkt i domänteorin och enhetschefernas 

utsagor, uppfattar vi det som att ledningen brister i att lyssna på idéer och åsikter som kommer 

nerifrån i organisationen. Vad som också är tydligt är att NPM inte har inneburit mer reell 

makt till enhetscheferna trots en utplattning av organisationen. Den hierarkiska strukturen i 

organisationen består således, vilket bekräftas av andra författare (Tullberg, 2006). Införandet 

av NPM verkar även i aktuell organisation ha befäst grundproblemet som finns i 

människovårdande organisationer, det vill säga att domänernas olikheter skapar splittring i 

organisationen som helhet (Kouzes & Mico, 1979; Kronvall et al., 1991). 

 

Kvalitetsarbete 

Vissa enhetschefer har svårt att uttrycka vad kvalitet i verksamheten är samt hur arbetet med 

utveckling av kvalitetsaspekter ska utformas. En tolkning utifrån domänteorin (Kouzes & 

Mico, 1979) och NPM (Agevall, 2005) skulle kunna vara att enhetscheferna vant sig vid att 

beslut om utvecklingsfrågor och regler och riktlinjer som rör verksamheten utarbetas på högre 

organisatorisk nivå än den de befinner sig på. Fenomenet kan dock ses som ett resultat av hur 

enhetschefen påverkas av organisatoriska ramfaktorer i sitt ledarskap i kombination med 

dennes personella och situationella förutsättningar (Bruzelius & Skärvad, 2004). Vad vi kan se 

som speciellt är att enhetschefer med kortare erfarenhet av yrket mer specifikt kan svara på 

vad kvalitet är i verksamheten. En tanke är att det kan bero på att de har sin utbildning 
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färskare i minnet och att de inte ännu har införlivat rådande ordning i organisationen om vem 

som har makten att definiera kvalitet och besluta om utveckling. 

 

Ekonomi styr verksamheterna  

Ekonomin är en faktor som hindrar enhetscheferna från att arbeta med utveckling generellt i 

sin verksamhet. Den tilldelade budgeten styr enhetscheferna mycket påtagligt i hur de kan 

arbeta med utveckling. Empirin överensstämmer här med teorin om NPM (Agevall, 2005) 

enligt vilken enhetschefernas handlingsutrymme är hårt styrt och kontrollerat av regler och 

riktlinjer. Enligt NPM ska makten i organisationen koncentreras till politikerna och dessutom 

är tanken att starka ledare i lednings- och administrationsdomänen får ett stort 

handlingsutrymme (ibid.). Enligt vad som framkommer i intervjuerna är förvaltningen 

organiserad på det här sättet och enhetscheferna förväntas arbeta för effektivitet och 

lönsamhet på sin enhet, vilket också det är en del i NPM (ibid.). Det framstår som att det inte 

är lätt att arbeta med hållbar utveckling eller utveckling över huvudet taget när man har en 

snäv budget att rätta sig efter. Lite ironiskt är att enhetscheferna gärna får arbeta med 

utveckling, men det får inte kosta något. Vem kan arbeta med utveckling med framtidsplaner 

på 10 år med en budget som spricker redan i mars?  

 

Hållbar utveckling 

Enhetscheferna har ingen enhetlig uppfattning om vad den ökning av äldre som kommer att 

behöva vård och omsorg framöver kommer att innebära för äldreomsorgen. Återigen kan en 

förklaring ligga i organisationens uppdelning i de tre domänerna som har olika 

arbetsuppgifter. I lednings- och administrationsdomänen diskuteras utvecklingsfrågor och här 

finns ett långsiktigt perspektiv (Kouzes & Mico, 1979; Kronvall et al., 1991). I resultatet 

framgår tydligt att handlingsutrymmet när det gäller hållbar utveckling finns högre upp i 

hierarkin. Enhetscheferna i denna studie verkar således främst som implementerare av beslut 

och den potential de skulle kunna ha som förändringsagenter frigörs inte. 

 

Organisationen har utvecklingsgrupper där enhetscheferna är inbjudna att deltaga. Vi ställer 

oss dock frågan om dessa grupper kan leva upp till förutsättningarna för ett lyckat resultat 

enligt Kouzes och Micos (1979) förslag om utvecklingsgrupper. En sådan grupp ska enligt 

domänteorin involvera en mångfald av representanter från de olika domänerna, vilket inte 
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finns i utvecklingsgrupperna. Förutsättningarna för att utvecklingsgrupperna skulle kunna 

skapa större sammanhållning i organisationen är därför små.  

 

Enhetscheferna uttrycker att det är en stor organisation med en viss tröghet i beslutsgången 

och framtidsplaneringen. Enligt NPM har kommunal verksamhet infört en organisation som 

ska likna den privata sektorn. Enligt Östnäs (2005) övertogs dock inte hela konceptet i NPM 

på grund av den ekonomiska krisen i början av 1990-talet. Det verkar inte som den 

organisation vi har undersökt har någon längre framförhållning. Hade den kommunala 

verksamheten däremot varit ett multinationellt företag hade det troligen funnits en 

framtidsplanering för många år framåt. Det krävs av verksamheter på den privata marknaden 

för att de ska vara konkurrenskraftiga. Varför finns inte denna ambition i kommunal 

verksamhet? Är den politiska organisationen ändamålsenlig när det gäller att planera inför en 

framtid som sträcker sig längre än fyra år? Frågan om huruvida det är en väljarkår eller 

äldreomsorgens kunder, det vill säga brukarna, som ska ha störst påverkan och vara den grupp 

som verksamhetens politiska nämnd lyssnar mest till är också relevant att ställa. 

 

Fortsatt forskning 

 
Vi anser att det behövs studier framöver om hur människovårdande organisationer kan frigöra 

kunskap som finns i organisationen för att använda sig av i utvecklingsarbeten. Det är möjligt 

att den idé om domänintegrerade utvecklingsgrupper som Kouzes och Mico (1979) och 

Kronvall et al. (1991) för fram är en bra väg att gå, men vi skulle vilja se studier som följer en 

sådan utvecklingsgrupp för att utveckla en användbar modell som tar hänsyn till införandet av 

NPM i offentlig sektor och de specifika förutsättningar som följt i dess spår vad gäller 

verksamheternas organisering inom äldreomsorgen. På temat NPM anser vi även att det 

behövs forskning om hur NPM kan anpassas till människovårdande organisationer. Enligt 

domänteorin är det problematiskt att teorier med ursprung i det privata näringslivet 

oreflekterat förs över till offentliga människovårdande organisationer (Kouzes & Mico, 1979), 

men ändå tycks det som att det är precis det som har skett med NPM. Ytterligare kunskap om 

vad framtida pensionärer önskar för vård och omsorg behövs också så att äldreomsorgen kan 

få klara direktiv om riktningen för den fortsatta utvecklingen med hållbarhet i fokus.  

 

I frågan om huruvida samhället finansiellt sätt framöver kommer att klara sitt åtagande vad 

gäller äldreomsorgen står forskare mot varandra. Debatten är ny och har förekommit i media. 
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Vår kunskap om denna debatt är för begränsad för att gå in på djupet och i detalj redogöra för 

densamma. Dock kan kort framhållas att vissa bedömare menar att när kostnaderna för 

äldreomsorgen ökar så minskar kostnaderna för skola och barnsomsorg. När arbetskraften 

minskar framhålls också att bland annat kostnader som arbetslöshet medför kommer att 

minska. Således menar vissa forskare att de totala kostnaderna för samhället inte kommer att 

öka medan andra är av motsatt uppfattning. Med utgångspunkt i ovan nämnda resonemang 

anser vi att det behövs forskning om hur den framtida äldreomsorgen ska finansieras och 

huruvida samhällskostnaderna totalt sett kommer att öka då det utifrån ett tidsperspektiv inte 

finns utrymme för spekulation. 

 

Slutord 
 
Även om vi inte har fått så klara svar på frågeställningarna som vi hoppades på har en 

förståelse vuxit fram om att äldreomsorgen står inför ett hårt arbete framöver. Våra resultat 

har bidragit till den samlade kunskapen på området då vi haft ett framtidsperspektiv och 

funnit att mellancheferna inte synes ha tillräcklig kunskap om hållbar utveckling och inte 

används som strategisk resurs i arbetet med detsamma, åtminstone inte i aktuell kommun. 

Resultatet är unikt för undersökt kommun men samtidigt vore det osannolikt att fenomenet 

inte finns i andra kommuner i Sverige med samma organisering av äldreomsorgen. På så vis 

kan vår studie fungera som en bakgrund och avstamp för vidare forskning.  
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Hej!    2008-04-06 

 
Vi är två socionomstudenter som studerar vid Institutionen för vårdvetenskap och 
socialt arbete vid Växjö universitet. Under våren skriver vi vår C-uppsats med 
inriktning mot mellanchefer i kommunal äldreomsorg. 
 

Vi är intresserade av utvecklingsfrågor och inriktar oss speciellt mot att undersöka 
mellanchefers upplevelse av hur organisatoriska faktorer påverkar möjligheten att 
arbeta med utveckling i verksamheten. Vi har haft kontakt med boendechef NN som 
har godkänt en förfrågan till er om medverkan i studien, samt vidarebefordrar detta 
brev till er. Samtliga enhetschefer inom boende i X kommun får ett erbjudande om 
att medverka i studien. 
 

Intervjun kommer att utgå från övergripande frågor (se nedan) och ha formen av ett 
samtal. Samtalet beräknas ta 45-60 minuter och vi kommer att banda samtalet som 
sedan skrivs ut i sin helhet för vidare bearbetning. Materialet kommer att 
avidentifieras och det är endast vi som skriver uppsatsen som har tillgång till 
intervjumaterialet. Deltagande i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas om så 
önskas. Efter att uppsatsen vid examination har godkänts kommer banden att 
förstöras och inga personliga uppgifter redovisas i studien.  
 

Övergripande frågor 
• Generella tankar om utvecklingsarbete inom områdena kvalitetsarbete och 

personalfrågor 
• Vilken makt, befogenheter och ansvar du som mellanchef har, samt frihet 

inom ansvarsområdet att arbeta med utveckling 
• Hur organisatoriska faktorer begränsar eller möjliggör utvecklingsarbetet i 

verksamheten. 
• Utvecklingsarbete i ett framtidsperspektiv 

 
Intervjuerna önskar vi genomföra i slutet av vecka 16 samt under vecka 17 på ditt 
kontor eller i anslutning till din arbetsplats. 
 
Vi hoppas att du vill medverka i studien. Vi kommer eventuellt att kontakta just dig 
under slutet av vecka 15 eller i början av vecka 16 för att boka en tid för intervju. Vet 
du redan nu att du vill delta i studien är du naturligtvis välkommen att kontakta oss. 
 

Med vänliga hälsningar  
Camilla Assarsson och Maria Hadarson 
 

Camilla Assarsson Maria Hadarson Ingrid Karlsson 
Socionomstudent vid Socionomstudent vid Handledare, universitetsadjunkt  
Växjö universitet Växjö universitet  i socialt arbete vid  
casso05@student.vxu.se mhaso05@student.vxu.se Halmstad Högskola 
035 – 443 62 0381 – 175 45 ingrid.karlsson@hh.se  
070 – 22 42 897 070 – 955 71 57 035 – 16 76 83
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Intervjuguide 
 

� Vad menar arbetsledarna med utveckling av verksamheten i förhållande 
till kvalitet och personalfrågor? 
 

� Vilket handlingsutrymme och vilken handlingsfrihet har mellanchefer 
och hur påverkar det mellanchefernas möjligheter att arbeta med 
utvecklingsfrågor generellt på den egna enheten vad gäller kvalitet och 
personalpolitiska frågor? 

• Hur ser ramarna för enhetschefens ansvarsområde ut? Vilka 
arbetsuppgifter ryms inom detta område? 

• Var fattas traditionellt beslut om utvecklingsfrågor?  
- övergripande frågor 
- specifika frågor 
Hur påverkar det din verksamhet var besluten fattas? 

• I vilken utsträckning tillåter ramarna dig att påverka utformningen av 
beslut i utvecklingsfrågor rörande: - kvalitet i verksamheten? 
                                           - personalpolitiska frågor? 

• Vilken frihet har du inom ramen för sitt ansvarsområde att utforma 
verksamheten (hur beslut implementeras, ändring av arbetssätt och 
rutiner)? 

 

� Hur ser mellancheferna på utveckling kopplat till framtida 
utmaningar/behov inom äldreomsorgen?  

• Vad uppfattar du som framtida utmaningar inom äldreomsorgen? 
• Vad uppfattar du för utvecklingsbehov inom äldreomsorgen framöver? 
• På vilket sätt finns resonemanget om hållbar utveckling inom 

verksamheten idag? 
- förvaltningsövergripande 
- verksamhetsspecifikt 
Vilka är dina tankar om hållbar utveckling? 

 

� På vilket sätt inverkar formella och informella organisatoriska faktorer 
på mellanchefernas möjlighet att arbeta med hållbar utveckling på den 
egna enheten vad gäller kvalitet och personalpolitiska frågor? 

• Vilka formella organisatoriska faktorer anser du påverkar din 
möjlighet att arbeta med hållbar utveckling inom områdena kvalitet i 
verksamheten och personalfrågor? På vilket sätt? 

� Politiska beslut/riktlinjer 
� Resurser; tid/daglig drift och ekonomi/budget 
� Organisationens struktur och beslutssystemets utformning 
� Överordnade chefers tillit eller kontroll av arbetet 
� Stödresurser/administrativa resurser (personal- och 

ekonomiavdelning, hur de utarbetar riktlinjer i fråga om 
personal- och ekonomifrågor) 

� Personalgruppens storlek 



 

  

• Vilka informella organisatoriska faktorer påverkar din möjlighet att 
arbeta med hållbar utveckling vad gäller kvalitet i verksamheten och 
personalfrågor? På vilket sätt? 

� Organisationskultur (organisationsövergripande, mellan 
kollegor, samt i personalgrupper) 

� Egen tolkning av politiska beslut/riktlinjer 
• Vad tycker man högre upp och längre ner i organisationen om att du 

som enhetschef arbetar med utvecklingsfrågor?  
� Motstånd?  
� Var i organisationen finns motståndet? 
� Hur inverkar motståndet på dina möjligheter att arbeta med 

hållbar utveckling? 
• Vilken ram ges du av politiker, högre chefer och tjänstemän samt 

medarbetare att arbeta med utvecklingsarbete inom kvalitet och 
personalfrågor? 

• Hur mottages utvecklingsarbete i organisationen beroende på var det 
initieras? 
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