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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är dels att utifrån mellanchefernas beskrivningar förstå vilket 

handlingsutrymme mellanchefer inom äldre- och handikappomsorgen har i sitt arbete och dels 

att beskriva hur de uppfattar sitt handlingsutrymme. Under de sista 30 åren har den 

kommunala äldre- och handikappomsorgen genomgått stora förändringar. Ansvaret för 

verkställandet av insatserna har delegerats till mellanchefer som nu driver fristående, 

resultatstyrda enheter. Nya managementidéer från USA och Storbritannien började under 90-

talet slå igenom i Sverige och tanken var att mellancheferna skulle föra ett självständigt 

ledarskap och att de skulle ha tillgång till de resurser som behövdes för att driva 

verksamheterna effektivt. Resultatet i denna studie pekar på att mellancheferna uppfattar att 

de har ett stort handlingsutrymme, åtminstone i att bestämma över sin egen tid och hur 

politikernas och handläggarnas beslut ska verkställas. När resultatet analyserats utifrån 

Lipskys teori om frontlinjebyråkraten samt Agevalls fyra grader av autonomi framkom dock 

att mellanchefernas handlingsutrymme i viss mån ändå är begränsas av budget, lagar och 

politiska riktlinjer. Resultaten i denna studie pekar vidare på att de nya managementidéerna i 

kombination med tydligare politiska mål bidrar till att mellancheferna i framtiden kan komma 

att förlora ännu mer av sitt handlingsutrymme och att mellanchefen kan vara på väg att bli en 

baklinjebyråkrat. 
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Inledning 

Krav på förändringar i välfärdssystemet 

Under de senaste 30 åren har statens ansvar och inflytande över de offentliga tjänsterna i 

Sverige minskat.  När den ekonomiska tillväxten avstannade under slutet av 1980-talet och 

början av 1990-talet med hög arbetslöshet som följd förändrades de ekonomiska och 

samhälleliga förutsättningarna för välfärdsstaten och välfärdssystemet började ifrågasättas och 

kritiseras. År 1990 var de som ville skära ner på den offentliga sektorn tre gånger så många 

som de som motsatte sig en sådan nedskärning.  1979 hade det konservativa partiet vunnit 

valet i Storbritannien och året efter fick republikanerna makten i USA på program som 

förespråkade avreglering och privatisering av de offentliga tjänsterna. Denna högervåg nådde 

Sverige i början av 1990-talet och medborgarna började ställa krav på privatisering och 

avreglering av de offentliga verksamheterna (Jönsson & Nilsson & Rubenowitz & 

Westerståhl 1997:16). 

 

New Public Management 

Den minskade ekonomiska tillväxten påverkade inte bara statlig verksamhet. Även 

kommunernas ekonomiska resurser minskade och det blev nödvändigt för kommunerna att 

hålla en stramare ekonomisk politik vilket ledde till flera organisatoriska förändringar i 

kommunerna (Edvardsson Stiwne 1997:69). Vid 1991 års val till riksdag, landsting och 

kommuner bröts en lång tradition av socialdemokratiskt styre i många kommuner och 

landsting. Nya ideologier började slå igenom vilket ledde till att en ny managementtradition 

tog fäste i den offentliga sektorn (Larsson 2008:25). Denna tradition, New Public 

Management (NPM), har sin utgångspunkt i privat sektor och skiljer sig på flera områden från 

den traditionella organiseringen av offentliga tjänster där kommunerna är både beställare, 

utförare och finansiär (Lane 2000:4). I fokus för den nya managementtraditionen ligger 

effektivitet, hög kvalitet och en syn på brukarna av tjänsterna som konsumenter (Christensen 

& Laegreid 2002:15). Kännetecknande för NPM är också att kontrollen och makten över 

verksamheten ska vara synlig utåt och oinskränkt ovanifrån och att den ska drivas av chefer 

som har tillräcklig frihet och makt för att kunna styra den. Dessutom ska det finnas en 

detaljerad prestationsstandard för verksamheten, hög grad av uppföljning av verksamhetens 

resultat och cheferna ska utgå från privata ledarstilar i utförandet av sitt ledarskap 

(Christensen & Laegreid 2002:19).  
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Enligt Albinsson (2002:4) tillhör kommunala chefer den yrkesgrupp som har utsatts för de 

största förändringarna under 1990-talet. Ledarskapet inom offentlig sektor i allmänhet och 

inom äldre- och handikappomsorgen i synnerhet är dock ett försummat område inom 

forskningsverksamheten. Den största delen av ledarskapslitteraturen berör den privata sektorn 

men det finns särskilda karaktäristika som präglar den kommunala omsorgen och därför måste 

ledarskapet inom denna verksamhet studeras separat (Albinsson 2002:3). Därför är 

verksamhetscheferna inom äldre- och handikappomsorgen och deras arbetssituation i fokus 

för denna studie. 

 

Decentralisering 

Ett annat centralt tema utöver privatisering som präglade det offentliga verksamheterna under 

denna period var decentralisering (Edvardsson Stiwne 1997:70). Under 1990-talet 

genomfördes statliga reformer som innebar att kommunerna fick nya verksamhetsområden 

som tidigare haft stat och landsting som huvudmän (Henriksen & Rosenqvist 2002:27). 

Exempel på sådana reformer är dels ÄDEL-reformen 1992 som innebar att delar av det 

medicinska ansvaret för äldre och personer med funktionsnedsättning flyttades över till 

kommunerna och dels Handikappreformen 1994 som innebar att kommunerna fick ansvaret 

för vård och boende av personer med utvecklingsstörning och andra personer med 

funktionsnedsättning (Edvardsson Stiwne 1997:69).  Eftersom Socialtjänstlagen (SFS 

1980:620) som är den lagstiftning som styr socialtjänstens arbete i Sverige är en ramlag så 

anges i denna endast grundprinciper på vilka äldre- och handikappomsorgen ska vila och vilka 

kriterier omsorgen ska uppfylla. Det är sedan upp till kommunerna själva att utforma 

omsorgen för att uppnå dessa mål. De nya ansvarsområdena ledde därför till nya uppgifter för 

de kommunala politikerna. Det blev deras ansvar att formulera de mål som 

omsorgsverksamheten skulle leva upp till (Henriksen & Rosenqvist 2002:27). När 

kommunerna implementerade idéer som kan härledas till NPM delades verksamheterna upp i 

fristående och självständiga resultatenheter med chefer som fick verksamhets-, personal- och 

budgetansvar
1
. Avsikten med indelningen var en ökad konkurrens mellan enheterna som 

skulle leda till effektivisering av verksamheterna. Kommunallagen (SFS 1991:900) 

förändrades 1992 för att underlätta för privatisering och konkurrens av tidigare statliga och 

kommunala verksamheter och för att möjliggöra delegering i större utsträckning än tidigare 

                                                             
1
 Omsorgsverksamheterna delades även in i andra enheter som exempelvis myndighetsutövningsenheter. 
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(Edvardsson Stiwne 1997:70).  1993 genomfördes också förändringar i Socialtjänstlagen 

(SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) vilka möjliggjorde att vissa uppgifter i 

den kommunala omsorgen kunde läggas ut på entreprenad. Kommunerna kunde därmed börja 

beställa dessa tjänster av privata företag som sedan utförde beställningarna i en sorts köp-

säljsystem (Edebalk & Lindgren 1996:148).  

 

Ny maktstruktur i kommunerna 

Nu skulle också makten över de offentliga verksamheterna decentraliseras från 

lokalpolitikernivå till chefsnivå. Tanken var att politikerna endast skulle ansvara för 

utformningen av målen för verksamheterna och att verksamhetscheferna skulle få utökade 

befogenheter och delegering för att arbeta med implementeringen av de politiska målen 

(Larsson 2008:25-26). Det ledarskap som tidigare präglat kommunal verksamhet sågs nu som 

sämre än det ledarskap som fanns inom företagsverksamhet. I anda med NPM skulle därför 

verksamhetscheferna nu utveckla sina ledarstilar med ledarskap inom privat sektor som 

förebild. Inom omsorgen har det traditionellt sett ingått både myndighetsutövning och 

verksamhetsansvar i mellanchefernas yrkesroll, vilken tidigare haft benämningen 

hemtjänstassistent. Kritik började dock riktas nu mot det dubbla ansvaret i 

hemtjänstassistentens roll då detta ansågs leda till en splittrad yrkesutövning (Jönsson 

2002:17). Även en ökad rättssäkerhet för brukarna och krav på en tydligare chefsroll och 

ansvarsfördelning angavs som motiv för att dela upp hemtjänstassistentens roll i en 

biståndsbedömarroll och en arbetsledarroll. För att markera omvandlingen av 

verksamhetschefernas ansvarsområden och yrkesroller fick därför arbetsledarna nya titlar som 

exempelvis områdeschef eller enhetschef (Edvardsson Stiwne 1997:71). De 

organisationsförändringar som omsorgen genomgick under 90-talet med decentralisering av 

den statliga makten till kommunerna, implementeringen av idéer från NPM, nya 

ansvarsområden som följd av ÄDEL- och Handikappreformerna samt besparingskrav när 

tillväxten avstannat ledde också till nya kompetenskrav på arbetsledarna (Wolmesjö 2005:35).  

Dagens mellanchefer har ansvar för ekonomi, personal samt utveckling och drift av 

verksamheten (Karlsson 2006:26). Mellanchefernas uppdrag regleras utifrån styrdokument 

som omfattar lagar, riktlinjer, politiska beslut delegationsordning etc. (Hjalmarsson & 

Norman & Trydegård 2004:36). Mellanchefens yrkesroll har därmed fått en mer administrativ 

karaktär än den tidigare haft och utvecklingen har gått mot en professionalisering med krav på 

högre utbildning av arbetsledarna (Karlsson 2002:41).  
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Vad skiljer mellanchefen inom kommunal omsorg från andra chefer? 

Karaktäristiskt för den offentliga sektorn är politikernas beslutsfattande roll som påverkar 

mellanchefernas befogenheter. Ledarskapet i offentlig sektor är också alltid offentligt och kan 

kritiseras och ifrågasättas mer öppet än det ledarskap som bedrivs i privat verksamhet. 

Offentlig verksamhet har också ofta en traditionell hierarkisk organisation
2
 för planering, 

styrning och beslutsfattande där mellancheferna genom delegationsordning får fatta beslut om 

genomförandet av de övergripande beslut som politikerna fattar (Larsson 2008:34). 

Äldre- och handikappomsorgen utgör en organisationsform som Yeheskel Hasenfeld kallar 

human service organisation, på svenska översatt till människobehandlande organisation 

(Svensson & Johansson & Laanemets 2008:37). Karaktäristiskt för denna organisationsform 

är att det i dessa organisationer bedrivs någon form av moraliskt projekt där det inte finns 

några givna rätt och fel och där varje tjänst som utförs bygger på individuella bedömningar 

som är värdeladdade och moraliska. De människobehandlande organisationerna ska värna om 

sina brukare och göra det bästa möjliga för dem samtidigt som de ska ta hänsyn till statens 

och samhällets intressen (Svensson et al. 2008:38). Enligt Svensson et al. (2008:39) finns det 

vissa omständigheter i de människobehandlande organisationerna som gör dessa 

organisationer komplexa. De metoder som används i arbetet med brukarna är varken tydliga 

eller enkla vilket gör att resultaten av arbetet är svåra att mäta. Det är därför svårt att avgöra 

om dessa organisationer når sina mål. Eftersom resultaten är svåra att mäta kan motiven 

bakom organisationernas utformning också vara otydliga vilket kan leda till att 

organisationerna blir ifrågasatta både internt och av omgivningen.  

 

Problemformulering 

Mot bakgrund av ovanstående text kan det sägas att mellancheferna inom äldre- och 

handikappomsorgen har fått nya ansvarsområden. Sämre ekonomisk tillväxt, decentralisering 

och den nya managementtraditionens (NPM) framväxt har lett till att omsorgen delats upp i 

självständiga resultatenheter med kännetecken som delegerad beslutanderätt, effektivisering, 

uppföljning och konkurrens. Grundtankarna bakom dessa omorganisationer var att de lokala 

politikerna som har bäst kännedom om lokala behov, resurser och problem skulle formulera 

målen och riktlinjerna för verksamheten utifrån Socialtjänstlagens grundpelare. 

Mellancheferna skulle sedan ges den beslutanderätt och det utrymme de behövde för att 

                                                             
2
 Se bilaga 1 
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implementera målen och verkställa politikernas och biståndshandläggarnas beslut. Frågan är 

då om mellancheferna i praktiken har den beslutanderätt som skulle följa av 

decentraliseringen. Hur ser handlingsutrymmet för mellanchefer ut i äldre- och 

handikappomsorgen idag? Är verksamheterna starkt reglerade av lagstiftning, politiska 

riktlinjer och mål eller har mellancheferna det utrymme de behöver för att driva verksamheten 

självständigt? En aspekt av handlingsutrymme som inte belysts i någon större omfattning i 

tidigare forskning är vilka konsekvenser mellanchefernas handlingsutrymme får för den 

verksamhet som mellancheferna ansvarar för. Denna aspekt utgör därför ett centralt tema i 

denna uppsats. 

Handlingsutrymme, som är ett centralt begrepp i denna studie, definieras väldigt olika i 

litteraturen. Begreppet definieras ofta utifrån den specifika kontext som begreppet används i. 

Gemensamt för flera författare är dock att handlingsutrymme dels beskrivs som möjligheten 

att genomföra en önskvärd handling, dels att handlingsutrymmet förstås utifrån hur 

möjligheten att handla påverkas av hinder och resurser (Johansson 1997, Svensson & 

Johnsson & Laanemets 2008, Lipsky 1980). Utifrån dessa utgångspunkter kan 

handlingsutrymme sammanfattas som möjligheten att utifrån självständiga beslut genomföra 

önskvärda handlingar och det är utifrån denna definition som handlingsutrymme ska förstås i 

denna studie. Begreppet kommer att behandlas ytterligare i det avsnitt där de teoretiska 

utgångspunkterna presenteras. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är dels att utifrån mellanchefernas beskrivningar förstå vilket 

handlingsutrymme mellanchefer inom äldre- och handikappomsorgen har i sitt arbete och dels 

att beskriva hur de uppfattar sitt handlingsutrymme. 

 

Frågeställningar 

I vilka situationer uppfattar mellanchefen att han/hon har stort respektive litet 

handlingsutrymme? 

Vad begränsar mellanchefens handlingsutrymme? 

Vad möjliggör mellanchefens handlingsutrymme? 

Vad får mellanchefens handlingsutrymme för konsekvenser för verksamheten? 
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Definitioner av några termer som används i studien 

En kategori som framträder i presentationen av resultatet i denna studie är brukare. I både 

litteratur och de intervjuer jag genomfört används flera olika benämningar på de individer 

som är aktiva användare av de offentliga tjänsterna, exempelvis omsorgstagare, den enskilde 

och den äldre. För tydlighetens skull har jag valt att bara använda benämningen brukare med 

undantag från citat där respondenternas uttalanden återges ordagrant.   

Den yrkesgrupp som studeras i denna uppsats går under flera olika titlar exempelvis 

enhetschefer, omsorgschefer och områdeschefer. I denna studie kommer jag dock att benämna 

alla verksamhetschefer inom omsorgen för mellanchefer. Med mellanchefer avses i denna 

studie de arbetsledare som hierarkiskt befinner sig längst ner i den kommunala organisationen 

och som är den närmaste chefen för omsorgspersonalen inom äldre- och handikappomsorgen. 

Ytterligare två termer som är återkommande och som är viktiga att skilja åt är politiska mål 

och politiska riktlinjer. Politiska mål ska i denna studie förstås synonymt med 

verksamhetsmål. Dessa mål formuleras av kommunala politiker och utgör ett rättesnöre för 

mellanchefernas arbete i verksamheterna. Politiska riktlinjer utgörs istället av mer detaljerade 

anvisningar som politikerna fattar beslut om, exempelvis om hemtjänstpersonal ska utföra 

fönsterputsning eller om denna tjänst ska köpas av fönsterputsningsfirmor. Anvisningarna är 

till för att konkretisera och förtydliga de ramlagar (exempelvis SoL) som verksamheterna ska 

följa och ge vägledning till de kommunala tjänstemännen i hur lagarna ska förstås.   

I problemformuleringen ställer jag frågan om vilka konsekvenser mellanchefens 

handlingsutrymme får för verksamheten. Med verksamhet menas i denna studie de områden 

som respektive mellanchef ansvar för.   

 

Disposition 

Denna studie är indelad i fyra kapitel. I kapitel ett, Inledning, presenteras forskningsproblemet 

med fokus på förändringar i samhällsstrukturen och sedan följer en genomgång av 

forskningsläget där tidigare forskning om mellanchefers handlingsutrymme presenteras. 

Vidare i kapitlet presenteras de teoretiska utgångspunkter som använts i analysen av studiens 

resultat. I det andra kapitlet med titeln Metod presenteras metodval, tillvägagångssätt och 

etiska överväganden. I kapitel tre som kallas Mellanchefernas allmänna uppfattning om sitt 

handlingsutrymme presenteras studiens resultat dels med utgångspunkt i respondenternas egna 

uppfattningar om sitt handlingsutrymme och dels i en analys med utgångspunkt i teori och 

tidigare forskning i syfte att presentera ett mer erfarenhetsöverskridande resultat. I det sista 
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kapitlet med titeln Avslutande reflektioner presenteras slutligen författarens egna reflektioner 

och slutsatser samt exempel på forskningsområden som enligt författaren vore intressanta att 

studera närmare i framtiden.  

 

Forskningsläge 

Forskning om mellanchefer inom offentlig omsorg 

Det var först under slutet av 1990-talet som mellancheferna inom omsorgen blev föremål för 

forskarnas intresse. När de tidigare hemtjänstassistenternas arbetsuppgifter delades upp i en 

handläggarroll och en ledarskapsroll så fokuserade forskarna mer på handläggarnas yrkesroll 

än på mellanchefernas (Hjalmarsson et al. 2004:14). Ledarskapet inom omsorgen är därför ett 

relativt outforskat område inom ledarskapsforskningen (Albinsson 2002:3). Det har dock 

gjorts en del lokala studier och det finns även myndighetsrapporter från bland annat 

Socialstyrelsen samt några avhandlingar som berör ämnet (Hjalmarsson et al. 2004:15).  

 

Forskning om handlingsutrymme i äldre- och handikappomsorg 

Dunér och Nordström (2006) har i en artikel bland annat försökt fånga upp de strukturella 

faktorer som påverkar mellanchefers handlingsutrymme
3
. De delar upp de strukturella 

faktorerna i två kategorier; lagstiftning och organisatoriska faktorer som utgörs av exempelvis 

lokala mål, riktlinjer och resurser. Enligt Dunér och Nordström (2006:429) avgörs 

mellanchefernas handlingsutrymme av om de har tillräckligt omfattande delegering för att 

kunna följa lagstiftningen och om de har tillgång till de resurser de behöver för att fatta 

självständiga beslut utifrån sin kompetens.   

Ingrid Karlsson har i sin licentiatavhandling Att leda i kommunal äldreomsorg (2006) 

undersökt mellanchefernas handlingsutrymme och handlingsfrihet. I Karlssons studie 

framkommer att mellancheferna anser sig ha goda möjligheter att utforma sitt ledarskap på 

den egna enheten (Karlsson 2006:51).  Handlingsutrymmet begränsas dock i stor utsträckning 

av de organisationsfaktorer som Dunér och Nordström (2006:429) identifierat, alltså lagar, 

riktlinjer, politiska beslut och kommunens ekonomi (Karlsson 2006:141). 

Organisationsfaktorerna utgör enligt Karlsson (2006:143) en ram som begränsar 

mellanchefernas möjligheter att självständigt fatta beslut men mellancheferna upplever ändå 

                                                             
3 Även andra faktorer som exempelvis krav från omgivningen på moralisk korrekthet tas upp men utelämnas 

här på grund av denna studies begränsning 
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att de har relativt stora möjligheter att välja hur de beslut som fattats av politikerna ska 

verkställas. Även Kjerstin Larsson har i sin doktorsavhandling Mellanchefer som utvecklar 

(2008) undersökt hur mellanchefens arbete påverkas av organisatoriska faktorer med fokus på 

möjligheterna att bedriva utvecklingsarbete för verksamheten. Även Larsson (2008:89) kom 

fram till att de organisatoriska förutsättningarna i kommunen är väldigt avgörande för 

mellanchefens handlingsutrymme och i hög grad påverkar möjligheterna till utvecklingsarbete 

i verksamheten.  

Maj-Britt Schartau (1993) har också studerat hur mellanchefens arbete påverkas av den 

organisation som mellanchefen verkar i men hennes slutsatser skiljer sig något från Larssons 

(2008) och Karlssons (2006) resultat. Schartau menar, som Larsson och Karlsson, att 

organisationen styr mellanchefens arbete men Schartau poängterar också att organisationen 

kan påverka arbetet positivt likväl som det kan begränsa det (1993:200). Hon menar vidare att 

samma organisatoriska faktorer, exempelvis starkt styrande lokala riktlinjer, kan upplevas 

väldigt olika beroende på vem som tillfrågats. I sin studie hittade Schartau inte en enda 

organisationsfaktor som upplevdes absolut positiv eller absolut negativ av samtliga tillfrågade 

mellanchefer (ibid.). 

 

Forskning om hur lagstiftning och andra regelverk påverkar handlingsutrymmet 

Enligt Dunér och Nordström (2006:429) anger SoL de normer som omsorgen ska leva upp till 

och det är sedan upp till de lokala politikerna att utifrån SoL utforma mer konkreta och 

detaljerade riktlinjer för omsorgen i kommunen. I Dunér och Nordströms artikel framstår de 

lokala riktlinjerna som mer direkt styrande än de grundpelare som anges i SoL (ibid.).  Detta 

betonar även Karlsson i sin studie. I hennes studie om handlingsutrymme var det beslut om 

bistånd enligt SoL som ansågs utgöra den mest betydande och direkta regelstyrningen för 

mellanchefens arbete. Att denna styrning ansågs så stark berodde på de hänsyn som måste tas 

till de vägledande normer som uttrycks i lagen gällande hur omsorgen ska bedrivas, vilket 

bistånd som ska ges och hur arbetsledarna måste förhålla sig till brukarna (Karlsson 2006:52). 

Det var dock först när normerna tolkats och formulerats som riktlinjer på förvaltningsnivå 

som styrningen började upplevas som tvingande (Karlsson 2006:63). Även arbetsrättsliga 

lagar framstod som konkret styrande i Karlssons studie. De ger tydliga ramar för vad som är 

tillåtet och inte och de tillfrågade mellancheferna såg dessa lagar som självklarheter som inte 

behövdes diskuteras närmare. (Karlsson 2006:63). 
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När lagar och riktlinjer är starkt styrande kan mellancheferna hamna i en klämsits mellan 

olika lagar. Hjalmarsson et al. (2004:55) har i en rapport visat att Arbetsmiljölagen (SFS 

1997:1160) och SoL ibland kan komma i konflikt med varandra vilket även uppmärksammats 

av Karlsson (2002:73). Detta kan uppstå inom exempelvis när en äldre brukare efter en tids 

sjukhusvistelse ska återvända till hemmet. Utskrivningen från sjukhuset kan ske väldigt 

snabbt och då ska mellanchefen se till att brukaren kan komma hem direkt. Det kan då hända 

att det inte finns tid att installera hjälpmedel för personalen innan hjälpinsatserna ska sättas in 

(Hjalmarsson et al. 2004:56). Mellanchefen måste då välja att antingen följa SoL och de 

lokala riktlinjerna för brukarens skull eller Arbetsmiljölagen (AML) som är till för 

personalens bästa.  

Den forskning som jag tagit del av visar att det inte bara är genom de lokala riktlinjerna som 

politikerna påverkar mellanchefernas handlingsutrymme. Många av de politiska beslut som 

fattas i den politiska nämnden har också direkt påverkan på vad arbetsledarna ska uppnå med 

sin verksamhet, exempelvis neddragningar av personalstyrkan eller ekonomiska besparingar 

(Karlsson 2006:57). I sådana situationer kan det uppstå problem om mellancheferna och 

politikerna arbetar för långt ifrån varandra i organisationen. Larsson (2008:92) menar att 

politiker ofta uppmuntrar till effektivisering och ekonomiska besparingar utan att beskriva hur 

dessa förändringar ska genomföras. Verksamheten ska utvecklas men mellancheferna saknar 

direktiv och medel för att genomföra ett utvecklingsarbete.  Den bristande dialogen begränsar 

mellanchefens handlingsutrymme vilket i slutändan kan leda till att ingen förändring sker.  

Utöver de riktlinjer som utformas utifrån lagstiftning så finns det även måldokument för 

hur omsorgen ska bedrivas, vilka utarbetas utifrån de lokala förutsättningar och behov som 

finns i kommunen. Dessa dokument är ofta övergripande och anger inte konkreta regler som 

verksamheterna ska följa. Istället är det de mål som kommunen strävar efter att uppnå med 

verksamheten som anges i måldokumenten. Den forskning som berör hur måldokumenten 

påverkar mellanchefernas handlingsutrymme är något tvetydig. Flera av de intervjuade 

arbetsledarna i Karlssons studie sa att måldokumenten inte hade någon större betydelse för 

mellanchefernas arbete då dokumenten uppfattades som abstrakta, orealistiska och dåligt 

uppdaterade. (Karlsson 2006:56). Schartaus studie visar samma tendenser. Hon menar att 

politiska aktiviteter inte hade någon betydelse för de mellanchefer hon studerade och att 

politiska mål och styrdokument mest ska ses som symboliska (Schartau 1993:202). De 

mellanchefer som Hjalmarsson et al. tillfrågat hade dock delade meningar om målens 

betydelse och påverkan på arbetet.  Några såg målen som tydliga och realistiska medans andra 



10 

 

såg målen som så otydligt formulerade att de nästan var omöjliga att arbeta efter (Hjalmarsson 

et al. 2004:50). I vilken utsträckning måldokument påverkar mellanchefernas 

handlingsutrymme är därför utifrån denna forskning svårt att avgöra.    

 

Forskning om hur tillgång till resurser påverkar handlingsutrymmet 

Enligt Dunér och Nordström (2006:429) är tillgång till resurser ett krav för att mellancheferna 

ska ha handlingsutrymme.  Ett genomgående tema inom forskningen om mellanchefernas 

handlingsutrymme är att den låga ekonomiska tillväxten i Sverige under senare år lett till 

sparkrav och minskade ekonomiska resurser för mellancheferna.   

Att budget och de ekonomiska ramarna är starkt styrande i omsorgen just nu visar också 

Larssons studie. I den betonas att budgeten inte alltid ens täcker den dagliga driften av 

verksamheten (Larsson 2008:89). Redan när Schartau genomförde sin undersökning fanns 

dessa tendenser och hon menar att de ekonomiska ramar som politikerna sätter för 

omsorgsverksamheterna i stor utsträckning begränsar mellanchefens handlingsutrymme 

(Schartau 1993:202). Enligt några mellanchefer i Hjalmarsson et al.s (2004:74) studie hade 

budgeten bantats ner till den gräns där det inte längre gick att dra ner på några utgifter.   

Karlssons studie visade också att stark fokus på budgetfrågor kan påverka mellanchefens 

arbete negativt och att vad som är möjligt för mellanchefen att åstadkomma i arbetet i hög 

grad bestäms av budgeten (2006:61).  

 

Sammanfattning av forskningsläget 

Den forskning som jag tagit del av ger en relativt tydlig bild över vilka faktorer som begränsar 

mellanchefernas handlingsutrymme.  Lagar, riktlinjer och ekonomi sätter enligt forskarna 

snäva ramar för vad mellancheferna kan göra och inte i sin verksamhet. Mellancheferna 

verkar dock acceptera den styrning som lagar och ekonomi utgör och när hänsyn väl tagits till 

dessa begränsningar verkar mellancheferna ha möjligheten att självständigt utforma 

verksamheten efter sina egna kompetenser och önskemål.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Lipskys teori om frontlinjebyråkraten 

Michael Lipsky som är upphovsman till boken Street-level bureaucracy – Dilemmas of the 

individual in public services (1980) menar även han att de personer som arbetar ansikte mot 

ansikte med brukarna i en offentlig organisation har ett stort handlingsutrymme i sitt arbete. 
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Dessa personer kallar han för street-level bureaucrats (Lipsky 1980:3). I den svenska 

litteraturen benämns dessa byråkrater ofta gräsrotsbyråkrater eller frontlinjebyråkrater. Lipsky 

har utvecklat en teori som han utgår från för att förstå och förklara frontlinjebyråkraternas 

handlingsutrymme och denna teori har använts flitigt i forskningen om handlingsutrymme (se 

bl. a. Johansson 1997, Svensson & Johnsson & Laanemets 2008, Larsson 2008, Karlsson 

2006, Dunér & Nordström 2006). Även jag kommer att delvis ta min teoretiska utgångspunkt 

i Lipskys teori för att förstå de resultat som framkommit i denna studie. 

De yrkeskategorier som Lipsky främst utgår från i sin teori om handlingsutrymme är lärare, 

poliser, socialarbetare, domare, offentliga advokater och hälso- och sjukvårdspersonal men 

han inkluderar även övriga yrkeskategorier som uppfyller vissa kriterier. För att inkluderas i 

kategorin frontlinjebyråkrat krävs direkt kontakt med medborgarna i arbetet, stort 

handlingsutrymme i utförandet av arbetet samt tillgång till organisationens resurser (Lipsky 

1980:3). Mellancheferna inom äldre- och handikappomsorgen utgör alltså inte en av de 

yrkeskategorier som teorin i första hand är utformad efter men de uppfyller ändå kriterierna 

för att räknas som frontlinjebyråkrater.  

Lipskys utgångspunkt är att frontlinjebyråkrater har ett stort handlingsutrymme i utförandet 

av sitt arbete. Han medger visserligen att handlingsutrymmet villkoras av organisatoriska 

faktorer som lagar och lokala riktlinjer men betonar ändå att frontlinjebyråkraternas position i 

organisationen ger dem stor makt i organisationen och att den position de innehar i 

organisationen kräver handlingsutrymme (Lipsky 1980:14). Lipsky anger följande 

anledningar som motiv för organisationen att ge frontlinjebyråkraterna handlingsutrymme och 

frihet att agera självständigt i sitt arbete:  

För det första så arbetar frontlinjebyråkraten i situationer som är för komplicerade för att 

regleras på central nivå. Verksamheterna inom den offentliga sektorn är därför ofta målstyrda 

och regleras av ramlagar som lämnar ett tolkningsutrymme för de som möter de individuella 

medborgarna. Lipsky menar att det inte vore lämpligt att detaljstyra hur exempelvis en polis 

ska hantera en riskfylld situation. Varje sådan situation är unik och måste hanteras på ett unikt 

sätt. Lipsky antar att inga poliser skulle vilja försätta sig i riskfyllda situationer om de hela 

tiden behövde fundera på detaljerade regler som de måste följa och agera utefter och därför 

måste verksamheten var utformad på ett sätt som ger frontlinjebyråkraten handlingsutrymme 

(Lipsky 1980:15). 

För det andra så arbetar frontlinjebyråkraterna med människor och då finns det en 

mänsklig dimension som måste tas hänsyn till. I mötet med varje enskild individ måste 
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frontlinjebyråkraten utifrån sina observationer använda sitt omdöme för att bäst kunna 

bedöma individens behov och förutsättningar. Detta kräver en improvisationsförmåga som 

frontlinjebyråkraten får genom erfarenhet och utbildning. Lipsky ger här som exempel att en 

lärare måste ha tillräckligt fria händer för att kunna hjälpa varje skolbarn utifrån barnets 

förutsättningar. Frontlinjebyråkraten måste alltså ha tillräckligt stort handlingsutrymme för att 

kunna agera utifrån sin bedömning i varje unik situation (ibid.) 

Lipsky (1980:27-28) menar vidare att frontlinjebyråkratens arbetssituation är komplex vilket 

har att göra med att de arbetar i människobehandlande organisationer (se tidigare avsnitt). 

Målen för verksamheterna är också ofta diffusa och orealistiska. Han betonar också att 

frontlinjebyråkraterna som arbetar nära brukarna ofta hamnar i en lojalitetskonflikt mellan 

politiker och brukare eftersom brukarens önskemål inte alltid går att uppfylla inom ramen för 

verksamhetsmålen (ibid.).  

När då frontlinjebyråkraten hamnar i lojalitetskonflikt finns det enligt Lipsky vissa villkor i 

deras position som gör det möjligt för frontlinjebyråkraten att agera på det sätt den själv finner 

lämpligast.  Dessa villkor utgörs bland annat av svårigheter att följa upp 

frontlinjebyråkraternas arbete. Enligt Lipsky beror dessa svårigheter på att offentlig sektor 

inte får några indikationer från marknaden om att verksamheterna fungerar bra eller dåligt. På 

den privata marknaden kan den ekonomiska situationen i verksamheten ge indikationer på om 

verksamheten är av god kvalitet eller inte. Verksamheter med sämre kvalitet antas gå med 

mindre vinst än verksamheter med god kvalitet (Lipsky 1980:48). Denna form av feedback 

saknas enligt Lipsky (1980:48) i offentlig sektor vilket leder till att politikerna istället får sätta 

upp verksamhetsmål som frontlinjebyråkraterna ska arbeta efter. Dessa mål är dock ofta 

orealistiska och diffusa vilket i sin tur också leder till svårigheter med uppföljning. Ju större 

utrymme verksamhetsmålen ger för tolkning, ju mer frihet har frontlinjebyråkraten att själv 

definiera vad termer som god kvalitet, god hälsa samt jämlikhet innebär. Det går då inte i 

efterhand att mäta om frontlinjebyråkraterna uppnått målen eftersom de kan tolkas på väldigt 

olika sätt (Lipsky 1980:40).  

 

Grader av autonomi 

Efter att ha insamlat min empiri insåg jag att Lipskys teori om frontlinjebyråkraterna inte gav 

mig tillräckliga verktyg för att förstå mellanchefernas handlingsutrymme. Lipsky har som 

utgångspunkt att frontlinjebyråkraterna har ett stort handlingsutrymme och han använder sin 

teori för att visa varför frontlinjebyråkraten måste ha handlingsutrymme och hur deras 
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position i organisationen gör detta möjligt. Det jag saknade i Lipskys teori var en beskrivning 

av vad som kan möjliggöra och begränsa mellanchefernas handlingsutrymme i en 

organisation. Jag har därför valt att använda mig av Agevalls (2000:22) fyra grader av 

autonomi för att förstå hur organisationen påverkar mellanchefernas handlingsutrymme. 

Agevall använder sig av begreppet autonomi istället för handlingsutrymme men enligt min 

tolkning så kan Agevalls användning av autonomibegreppet förstås på samma sätt som 

handlingsutrymmesbegreppet ska förstås i denna studie, alltså som möjligheten att genomföra 

önskvärda handlingar. Enligt Agevall påverkas individens möjligheter att genomföra 

handlingar av graden av handlingsfrihet och graden av handlingsförmåga. Handlingsfrihet 

innebär ett av organisationen godkänt utrymme att handla exempelvis genom 

delegationsordning och öppna politiska mål och handlingsförmåga innebär tillgång till de 

resurser som behövs för att kunna genomföra handlingen, exempelvis kunskap, information, 

tid och ekonomiska medel (Agevall 2000:21).  Agevall belyser detta i följande modell: 

 

 Stor handlingsfrihet Liten handlingsfrihet 

Stor handlingsförmåga 1. Autonom 2. Förprogrammerad 

Liten handlingsförmåga 3. Bakbunden 4. Beroende 

Figur 1. Grader av autonomi4 (Agevall 2000, s. 22) 

 

En autonom individ har både handlingsfrihet och handlingsförmåga att utifrån sin bedömning 

och sitt ansvar genomföra handlingar (1). En förprogrammerad individ har stor 

handlingsförmåga, det vill säga tillgång till nödvändiga resurser, men har däremot liten 

handlingsfrihet med omfattande regler och rutiner som styr deras handlingsalternativ (2). En 

bakbunden individ har tvärtemot den förprogrammerade stor handlingsfrihet med öppna 

regler och rutiner i organisationen men har begränsad tillgång till resurser och därmed liten 

handlingsförmåga (3). En beroende individ har varken handlingsfrihet eller handlingsförmåga 

och har därmed få möjligheter att påverka sitt arbete och genomföra önskvärda handlingar 

utifrån sin egen bedömning (4) (Agevall 2000:22). En autonom individ kan därför sägas ha 

stort handlingsutrymme och en beroende individ har ett väldigt begränsat eller obefintligt 

handlingsutrymme. 

                                                             
4 Denna figur är en återgivning av en figur som finns i Agevall (2000:22). Den är inte en direkt kopia men har av 

författaren utformats identiskt med den ursprungliga figuren.   
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Metod 

Vetenskapsteoretisk ansats 

Denna studie är förståelseskapande i sin natur då den syftar till att nå en helhetsförståelse för 

mellanchefers handlingsutrymme (Grönmo 2006:367). Förståelseskapande studier brukar i 

huvudsak bygga på kvalitativa data och analyser då närhet, inlevelse och insikt i de fenomen 

som ska studeras är en förutsättning för att helhetsförståelse ska nås (Grönmo 2006:367). För 

att nå en helhetsförståelse för mellanchefernas handlingsutrymme valde jag en både 

erfarenhetsöverskridande tolkningsansats, där jag med hjälp av teoretiska perspektiv kunde 

förstå mellanchefernas handlingsutrymme, och en erfarenhetsnära tolkningsansats där jag 

genom kopplingar mellan respondenternas uppfattningar och deras individuella arbetsvillkor 

kunde göra tolkningar av orsakerna bakom deras uppfattningar (Gustavsson 2000:5). Jag 

valde sedan att fråga mellancheferna själva hur de uppfattar sitt handlingsutrymme för att 

genom deras subjektiva uppfattning få en förståelse för hur handlingsutrymmet påverkar 

mellancheferna och deras verksamheter i praktiken. 

 

Avgränsning och urval 

En förutsättning för att nå en förståelse för handlingsutrymme var att jag begränsade 

omfattningen om de förhållanden som jag skulle undersöka (Grönmo 2006:261). Jag valde att 

begränsa undersökningen till att omfatta endast en kommun och jag valde att begränsa antalet 

respondenter till sex personer. Fler intervjuer hade kunnat leda till att materialet, på grund av 

studiens begränsade omfattning, inte blev ordentligt bearbetat. Hade jag valt att inkludera fler 

kommuner så hade risken funnits att studiens fokus hamnat på kommunala skillnader 

(exempelvis skillnader i den politiska styrningen, skillnader i skattesatser, skillnader i 

demografi etc.) istället för på mellanchefernas vardagliga arbete.  

Den kommun där studien genomfördes valdes ut dels för att den var relativt liten vilket leder 

till att varje mellanchef har ett tydligt avgränsat ansvarsområde, dels för att den anammat 

vissa idéer från NPM genom uppdelningen av den tidigare hemtjänstassistentens arbete i en 

handläggardel och en chefsdel och genom kontinuerlig uppföljning av det ekonomiska läget 

på de enskilda enheterna. Att jag valde respondenter med tydligt avgränsade ansvarsområden 

och tydligt avgränsade chefsuppdrag gjorde det möjligt för mig att på kort tid få en tydlig 

överblick av respondenternas kontext. Till min hjälp med urvalet av respondenter hade jag en 

kontaktperson som själv arbetar som mellanchef i den kommun där undersökningen 
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genomfördes. Jag valde att använda mig av en kontaktperson eftersom det gav mig 

möjligheten att göra ett strategiskt kvoturval vilket är gynnsamt i en kvalitativ studie med 

liten omfattning (Grönmo 2006:94).  Tillsammans med kontaktpersonen diskuterades fram 

vilka personer som kunde vara av intresse att intervjua. Jag ville ha med tre chefer från 

handikappomsorgen och tre från äldreomsorgen för att få flera nyanser på uppfattningen av 

handlingsutrymme, dels för att det finns skillnader i budgetansvar och dels för att det finns 

skillnader i lagstiftning mellan handikappomsorg och äldreomsorg. Jag ville också få en 

spridning på respondenternas erfarenheter av arbetet som mellanchef för att få öka chansen att 

få flera nyanser på mellanchefernas uppfattningar av sitt handlingsutrymme. Min 

kontaktperson gav mig därför förslag på chefer som hade lång respektive kort erfarenhet och 

hon gav mig också förslag på personer med erfarenheter från både äldre- och 

handikappomsorg. Jag fick även förslag på personer som har erfarenhet av både privat och 

kommunalt ledarskap. När urvalet gjorts kontaktade jag respondenterna via e-post. I brevet 

beskrev jag närmare uppsatsen syfte och jag delgav respondenterna information om att 

deltagande i uppsatsen var frivilligt och att de när helst de ville kunde få avbryta deltagandet. 

Jag beskrev också att deras uppgifter skulle behandlas så konfidentiellt som möjligt men att 

deras anonymitet inte kunde garanteras inför kontaktpersonen som då visste vilka som blivit 

tillfrågade och tackat ja. Jag berättade också att den information de lämnade ut till mig endast 

skulle användas i denna studie och att alla ljudupptagningar skulle förstöras så fort uppsatsen 

blivit färdig.  

 

Intervjumetod 

Mitt metodval inspirerades i början av studien av de fördelar som finns med ostrukturerade 

intervjuer. I en ostrukturerad intervju utgår forskaren från teman och har inga förskrivna 

frågor vilket leder till stor flexibilitet där respondenten får möjlighet att berätta fritt om de 

teman som diskuteras (Grönmo 2006:161). För att vara säker på att intervjuerna ändå skulle 

ge den information som var relevant för uppsatsen så utgick jag ifrån en intervjuguide där jag 

hade utformat frågor utifrån teman
5
 som respondenterna fick besvara och reflektera över. 

Mina intervjuer blev därför i slutändan halvstrukturerade (Kvale 1997:125). Samtidigt som 

intervjuguiden är ett hjälpmedel för forskaren att täcka in relevanta områden att diskutera har 

den fördelen att den lämnar stort utrymme för respondenten att själv bestämma innehållet i 

                                                             
5
 Se bilaga 2 
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sina svar (Ruane 2006:176) vilket var önskvärt i denna undersökning.  För att testa om jag 

fick relevanta svar utifrån den intervjuguide jag förberett genomförde jag en pilotintervju en 

tid innan övriga intervjuer skulle genomföras. Jag korrigerade sedan intervjuguiden genom att 

ta bort de frågor som jag ansåg ogynnsamma och lägga till frågor under de teman som jag inte 

ansåg belystes tillräckligt under pilotintervjun. 

Respondenterna fick själva välja om de ville att intervjuerna skulle äga rum på deras 

arbetsplatser eller någon annanstans. Alla valde att intervjuas på arbetsplatsen.  

Eftersom kvaliteten på det material som insamlas genom informella intervjuer påverkas av 

samspelet mellan informant och forskare är det viktigt att forskaren aktivt lyssnar på 

informanten och ger ett intresserat intryck (Grönmo 2006:162). En bandspelare kan då ge 

intervjuaren fria händer att koncentrera sig på respondenten och jag valde därför att använda 

en sådan för att registrera intervjuerna (Svenning 2003:130). Detta underlättade för mig att 

uppmärksamma intressanta vändningar under intervjun som behövde följas upp med 

följdfrågor. 

 

Bearbetning av data 

Efter varje genomförd intervju skrevs bandupptagningarna ut i textdokument. Enligt Kvale 

(1997:152) så finns det inget givet bästa sätt att skriva ut en intervju på. Det är istället syftet 

med studien som bör avgöra hur utskriften genomförs. Vid språkliga analyser krävs 

noggranna återgivningar där exempelvis pauser och tonlägen är relevanta att skriva ut. När 

syftet med studien är att förmedla meningen i respondenternas svar är det däremot en fördel 

att ge det inspelade samtalet en mer litterär och sammanhängande stil (ibid.). När jag skrev ut 

intervjuerna valde jag därför att till viss del återge respondenternas svar i sammanfattad form 

utifrån min tolkning av innebörden i svaren. Materialet sorterades sedan under teman. I den 

första kodningen sorterades materialet utifrån de teman som diskuterats under intervjuerna. 

Detta gav en översiktlig bild av hur mellancheferna själva uppfattade sitt handlingsutrymme 

rent generellt. Därefter tematiserades materialet utifrån de frågeställningar som studien 

syftade till att besvara. Dessa båda första kodningar resulterade i en erfarenhetsnära analys där 

studiens syfte kopplades samman med mellanchefernas uppfattningar vilka sedan tolkades i 

relation till respondentens arbetssituation. Därefter sorterades materialet med utgångspunkt i 

de teman som kunnat urskiljas i den tidigare forskningen, dvs. mellanchefernas uppfattning av 

handlingsutrymme i förhållande till lagar, politik och ekonomi. Slutligen sorterades materialet 

utifrån kopplingar till Lipskys (1980:14-15) teori om frontlinjebyråkraten och Agevalls 
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(2000:22) gradering av autonomi. De två sista kodningarna gav mig de teman som sedan 

användes vid den erfarenhetsöverskridande analysen i syfte att försöka förstå mellanchefens 

faktiska handlingsutrymme som komplement till deras subjektiva uppfattning om 

handlingsutrymmet. 

 

Trovärdighet 

Det finns vissa avigsidor med halvstrukturerade intervjuer vilket kan minska studiens 

trovärdighet. Risken finns att forskaren genom val av ledande följdfrågor styr svaren (Grönmo 

2006:166).  Intervjuaren kan också styra svaren genom minspel och kroppshållning som visar 

om intervjuaren tycker att respondentens synpunkter och uttalanden är bra eller dåliga 

(Svenning 2003:121). Respondenten kan då ledas till att anpassa sina svar för efter 

intervjuarens preferenser. Jag försökte motverka detta genom att hålla mig så neutral och 

saklig som möjligt och varken uppmuntra eller ifrågasätta respondenternas synpunkter. Ett 

annat problem för trovärdigheten som kan uppstå vid en informell intervju är att informanten 

ger forskaren felaktig information på grund av minnesfel eller vilja att uppfattas på ett visst 

sätt av andra (Grönmo 2006:167). Problemet med minnesfel brukar enligt Grönmo vara större 

ju större tidsskillnaden är mellan intervjutillfället och de förhållanden som forskaren är 

intresserad av. I denna studie är det förhållanden som är dagsaktuella som är i fokus och 

därför borde minnesfel inte utgöra något problem. Däremot kan respondentens vilja att bli 

uppfattad på ett visst sätt påverka svaren. Denne kan, enligt Grönmo (2006:167), framställa 

sig själv eller sina åsikter i ett fördelaktigt ljus inför forskaren vilket påverkar sanningshalten i 

svaren. Svenning (2003:128) är av samma åsikt och menar att en nackdel med att vända sig 

till just personer i chefsposition i en organisation är att det kan vara svårt att kritisera sin egen 

organisation vilket kan leda till att de verkliga förhållanden som studien ska belysa förvrängs 

och skönmålas vilket gör intervjumaterialet missvisande. Jag försökte undvika detta genom att 

avidentifiera både respondenterna och deras arbetskommun för att kunna garantera dem så 

hög grad av anonymitet som möjligt så att de skulle kunna tala fritt.  

Riskerna med mitt val av datainsamling och respondenter leder till frågan om hur trovärdig 

denna studie är. Den information som framkommit under de olika intervjuerna passar ihop 

och ger en sammanhängande helhetsbild, vilket enligt Grönmo (2006:230) kännetecknar god 

intern konsistens och därmed ökad trovärdighet. Den externa konsistensen är också god 

eftersom studiens resultat överrensstämmer med resultat som framkommit i annan aktuell 

forskning. Studiens resultat framstår därför som rimligt i förhållande till det större 
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vetenskapliga sammanhang som jag tagit min utgångspunkt i, vilket enligt Grönmo också 

bidrar till ökad trovärdighet (ibid).   

 

Validitet 

För att stärka validiteten i denna studie genomförde jag som tidigare nämnts en pilotintervju 

där jag testade den intervjuguide som jag utformat. Under pilotintervjun visade det sig att 

intervjuguiden inkluderade vissa frågor som inte hade någon relevans för studiens syfte samt 

att viss önskvärd information inte framkom under intervjun. Jag valde därför att omformulera 

frågorna i intervjuguiden och de resterande intervjuerna gav därefter mer relevant information 

som var tydligare knuten till studiens syfte. För att öka validiteten ytterligare valde jag också 

att under intervjuernas gång upprepa respondenternas svar när jag upplevde att någonting var 

otydligt. Respondenten kunde därmed verifiera om jag uppfattat svaret rätt eller förtydliga vad 

den menade vid de tillfällen då jag missuppfattat något. Att jag valde att använda mig av 

denna förenklade form av respondentvalidering och inte skickade ut materialet till 

respondenterna för genomläsning berodde på en oro från min sida att respondenterna vid 

genomläsning skulle ställa krav på hur deras uttalanden skulle framställas. Mitt val av 

respondenter innebar nämligen redan en risk för förvrängning på grund av eventuella 

lojalitetskänslor mot förvaltningen och Grönmo (2006:234) menar att risken att respondenten 

försöker styra materialet är särskilt stort när källorna har status och makt vilket man kan anta 

att mellanchefer till viss del har.  

 

Forskningsetiska överväganden 

I detta avsnitt redogörs för de etiska överväganden som inte presenterades i avsnittet om 

avgränsning och urval
6
. Dessa överväganden har gjorts utifrån de forskningsetiska normer

7
 

som Vetenskapsrådets humanistiska och samhällsvetenskapliga sektion formulerat (Grönmo 

2006:28).   

Att jag använde mig av en kontaktperson för att nå respondenter fick den negativa 

konsekvensen att respondenterna inte kunde garanteras anonymitet inför kontaktpersonen. Jag 

valde därför att göra respondenterna uppmärksamma på detta i det brev som jag skickade ut 

                                                             
6 Se sid. 14-15 

7 De fyra forskningsetiska normerna är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 
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innan jag bokade in intervjuerna så att de fick möjligheten att ta ställning till fortsatt 

deltagande. Jag anser ändå att fördelen med att använda kontaktpersonen övervägde denna 

nackdel. Genom kontaktpersonens kunskap om mellanchefernas erfarenheter kunde jag göra 

ett strategiskt urval utifrån lämpliga kriterier vilket varit omöjligt om jag använt mig av 

telefonlistor. Utan kontaktpersonen hade urvalet blivit betydligt mer slumpmässigt än det blev 

med denna metod.  

Det finns också en risk med att intervjua personer i en liten kommun där alla har tydligt 

avgränsade arbetsområden. Beroende på hur stor kännedom mellancheferna i kommunen har 

om varandras uppdrag så kan det möjligtvis gå att härleda vissa uttalanden till enskilda 

personer. Jag ansåg dock att de tydligt avgränsade ansvarsområden som finns i en liten 

kommun utgjorde en fördel för uppsatsen eftersom respondenterna då hade en tydlig 

överblick över hela den verksamhet som de ansvarar för. För att inte respondenterna skulle ta 

någon skada av sina uttalanden eller känna sig hämmade att tala fritt valde jag därför att inte 

namnge varken den aktuella kommunen eller respondenterna.  

 

Metoddiskussion 

Att jag valde att avidentifiera respondenterna uppfattar jag som ett bra beslut då 

respondenterna generellt sett talade väldigt öppenhjärtligt om sina uppfattningar av sitt arbete 

vilket jag inte är säker på att de hade gjort om jag valt att namnge dem eller kommunen. Jag 

upplevde inte heller att mellanchefernas lojalitetskänslor gentemot förvaltningen hindrade 

dem från att svara uppriktigt på de frågor jag ställde. Däremot uppstod vissa problem med 

urvalet av respondenter. Två av respondenterna hade utöver sitt mellanchefsuppdrag andra 

uppdrag i förvaltningen som jag inte var medveten om när urvalet gjordes vilket innebar att 

dessa mellanchefers uppfattningar inte kan anses representativa för andra mellanchefer som 

inte har liknande uppdrag. Samtidigt gav dessa båda mellanchefers uppfattningar en extra 

nyans till studien vilket var väldigt intressant att analysera så jag upplever att detta i slutändan 

var till uppsatsens fördel.  

Det största problemet som jag uppfattar med mitt metodval var att hålla intervjuerna på 

mellanchefernas arbetsplats. Det fanns störningsmoment under fyra av intervjuerna med 

ringande telefoner och oanmälda besökare. Respondenterna kom då av sig mitt i frågorna och 

det blev svårt att ta upp tråden på rätt ställe igen. 

Ytterligare ett problem i denna studie har varit att operationalisera begreppet 

handlingsutrymme. De forskare som jag inspirerats av (Johansson 1997, Svensson & 
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Johnsson & Laanemets 2008, Lipsky 1980) ger begreppet ett ganska omfattande innehåll 

vilket så även blev fallet i denna studie. Detta ledde att vissa frågor i intervjuguiden kunde 

tolkas på olika sätt beroende på respondentens egen uppfattning om vad handlingsutrymme 

innebär. Detta var dock inte bara en nackdel utan det ledde till att jag fann en annan aspekt på 

vad handlingsutrymme kan vara som varken jag eller ovan nämnda forskare reflekterat över. 

Denna aspekt presenteras i kapitel tre och fyra.  

 

Mellanchefernas allmänna uppfattning om sitt handlingsutrymme 

Hur resultatet presenteras och analyseras 

Detta kapitel inleds med en kort presentation av de utvalda respondenterna. Sedan följer en 

genomgång av situationer där mellancheferna upplever att de har ett stort respektive litet 

handlingsutrymme. Därefter presenteras faktorer som möjliggör respektive begränsar 

handlingsutrymmet och slutligen görs en genomgång av vilka konsekvenser ett stort 

respektive litet handlingsutrymme kan få för mellanchefernas arbete, personalen samt 

brukarna. Empirin kommer att presenteras både utifrån mellanchefernas direkta uppfattningar 

och utifrån den tolkning av empirin som jag har gjort med hjälp av de teoretiska verktyg som 

presenterats i uppsatsens inledande kapitel. 

 

Kort om de utvalda respondenterna 

Av de sex respondenterna arbetar tre inom handikappomsorgen och tre inom äldreomsorgen. 

Respondenterna är kvinnor och är mellan 30-55 år gamla. De har arbetat i den studerade 

kommunen i mellan 1,5-15 år. Några respondenter började arbeta som mellanchefer direkt 

efter examen från det sociala omsorgsprogrammet, andra har tidigare arbetat på andra 

positioner i kommunen och det fanns även respondenter som arbetat med samma 

arbetsuppgifter i andra kommuner innan de flyttade till den studerade kommunen. Ingen av de 

tillfrågade respondenterna har socionomexamen. 

   

Situationer där mellanchefen uppfattar att den har ett stort 

handlingsutrymme 

De mellanchefer som deltog i min studie uppfattade överlag att de har ett stort 

handlingsutrymme när det gäller att fatta beslut och arbeta självständigt i det dagliga arbetet 

på enheterna. Politikerna har delegerat ansvaret för personal, arbetsmiljö och ekonomi till 
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mellancheferna och de beslut som mellancheferna får fatta handlar till stor del om 

bemanningsgrad, mindre inköp till enheterna, anställning av personal samt 

personalutveckling. Trots att respondenterna var eniga om att de har ett ansenligt 

handlingsutrymme så var motiven bakom denna uppfattning något olika. Två respondenter 

uppfattade att deras stora handlingsutrymme berodde på personliga egenskaper hos dem 

själva. Den ena uttryckte det så här:  

”Jag har jättestort utrymme. Verkligen. Och är det så att jag, jag är väl lite av den personen så att 

jag tar mig utrymme också” (respondent 3). 

 

På följdfrågan hur hon kan ta sig utrymme svarade hon:  

”Ja men jag tror att det har lite också med person att göra. Om jag ser att det finns saker som jag 

tycker behöver förändras och göras så jobbar jag med den idén. Ibland så kanske jag talar om för 

min chef att jag har en idé och det här vill jag jobba med och jag har tänkt att göra så här och så 

här. Och ibland kan det bli till och med på den nivån att vi har den här idén och vi har gjort det 

här och det var bara för ren information som hon får reda på det.”  

 

Den andra mellanchefen som angav personliga egenskaper som anledningen till att hon 

uppfattade att hon hade stort handlingsutrymme uttryckte sig så här: 

”Jag tror att jag tar det utrymmet och det är aldrig nån som sagt nåt annat” (respondent 6)  

 

Senare under intervjun gav hon ett exempel på en situation där hon ansåg sig ta utrymme: 

”Men jag är lite fräck också för jag går alltid till nämnden två gånger om året och presenterar 

min verksamhet, vad som händer och så, så där är jag lite fräck, jag tar plats. Och då ber jag att 

få göra det en stund.” 

 

Enligt två andra respondenter låg uppfattningen av att ha stort handlingsutrymme i 

möjligheten att själv prioritera hur man vill lägga upp sitt arbete. 

”Alltså man är ju väldigt styrd men det beror på hur man väljer att se på det. Alltså vi är  ju 

väldigt styrda av lagar och vi är styrda av mängden pengar vi har i vår budget exempelvis, för 

jag menar, det spelar ju väldigt stor roll för vad man har möjlighet att göra och satsa på och så, 

men om man ändå fokuserar på de pengar man har och vad man kan göra av det och liksom hur 

man tänker strategiskt framåt på utvecklingsområden för personalen och på vilket sätt vi ska 

driva det framåt och så vidare så tycker jag ändå att jag har rätt stort handlingsutrymme 

egentligen. Så det är verkligen upp till mig själv vad jag gör av det” (respondent 2).  
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”I det dagliga arbetet tycker jag att man kan arbeta rätt fritt men sen har man ändå mål och andra 

bitar att detta måste du göra, vi har omsorgstyngdsmätningar som vi gör, vi har ju en årsklocka 

också som talar om för oss vad vi måste göra. […] Alltså det är många såna saker som talar om 

för oss vad vi ska göra men jag har ändå stort utrymme att lägga upp det, hur jag vill göra och 

lägga upp mitt arbete då” (respondent 5). 

 

Detta pekar på att flera av respondenterna uppfattade handlingsutrymme som möjligheten att 

själva välja hur de ska lägga upp sin tid och planera sina dagar. Detta skiljer sig från det 

innehåll som de författare som jag inspirerats av (Johansson 1997, Svensson & Johnsson & 

Laanemets 2008, Lipsky 1980) lägger i ordet. Respondenterna betonar också att de har goda 

möjligheter att välja hur de ska genomföra och verkställa de beslut som politiker och 

handläggare fattar och de verkade uppfatta budgetens ramar, lagar och politikernas beslutsrätt 

som något givet och självklart vilket stämmer överrens med den forskning som presenterats 

tidigare (exempelvis Karlsson 2006:51). 

De situationer i vilka mellancheferna uppfattade sig ha stort handlingsutrymme var när 

beslut skulle fattas i personalfrågor och vid mindre inköp till enheterna. Mellancheferna 

ombads ge exempel på sådana beslut och de angav införandet av lätthelgsschema (att 

helgdagar som exempelvis julafton ska ha samma bemanning som röda dagar), vikariestopp, 

anställning av vikarier samt bemanning över julhelgen och bifall av semesteransökningar som 

situationer där de uppfattade sig som självständiga.   

 

Situationer där mellanchefen uppfattar att den har ett begränsat 

handlingsutrymme 

Trots att mellancheferna uppfattade sig ha ett ansenligt handlingsutrymme så kunde flera av 

dem ge exempel på situationer där de upplevde sitt handlingsutrymme som begränsat.  En av 

respondenterna befann sig vid intervjuns genomförande i en omorganisation där ett beslut 

som fattats i nämnden nu skulle verkställas av mellancheferna ute i verksamheterna. Så här 

upplevde hon det: 

”Och det beslutet gillar jag inte och det har jag inte sagt tydligt till någon direkt utan det gäller 

att hålla god min och försöka och jag har ju ett uppdrag, eller vi enhetschefer har ett uppdrag att 

genomföra det här. Och jag har liksom sagt min åsikt innan vi fick uppdraget och nu är det ju 

beslutat, och det är ju ett politiskt beslut att vi ska dra ner budgeten så att då är det bara att gilla 

läget. Och försöka jobba med det och göra det bästa av situationen. […] Så vi får väl se då. Men 

det är inget beslut jag gillar” (respondent 6). 
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En annan respondent beskrev hur hon uppfattat sitt arbete under tidigare perioder av sparkrav 

och hög belastning på det särskilda boende som hon ansvarade för: 

 

 

”Men vi har haft år då, då vi har legat väldigt mycket minus, så vi har legat på sju till åtta 

årsarbetare för lite hela tiden egentligen under ett helt år och i det läget då inte fått mer pengar 

och det var ju ett väldigt jobbigt år, eller flera jobbiga år egentligen, där vi pratade väldigt 

mycket om att sänka ambitionsnivån utan att egentligen konkret prata om vad det egentligen 

skulle kunna innebära. Så då var det ju mitt uppdrag som chef att på nåt sätt i samarbete med 

personalen konkretisera vad det innebär eller göra det okej att, det är detta och detta vi ska göra. 

Det andra då som man känner att man vill göra, det kan vi inte göra, och vi måste ändå vara 

nöjda med det. Så under de åren då det var riktigt, riktigt jobbigt på det viset då kan jag känna att 

då var det ju dagligen så att jag kände att jag drev en verksamhet som jag inte kunde stå för 

egentligen kanske” (respondent 2).  

 

Ovanstående citat visar att även om respondenterna uppfattade sitt handlingsutrymme som 

stort så är det till viss del begränsat, åtminstone om man tolkar citaten med hjälp av den 

gradering av autonomi som Agevall (2000:22) beskriver. Respondenten bakom det första 

uttalandet gav uttryck för en begränsning i handlingsfriheten, det vill säga politikernas beslut 

gäller oavsett om mellanchefen tycker beslutet är lämpligt eller inte. Respondenten bakom det 

andra citatet gav uttryck för en begränsning i handlingsförmågan, alltså när resurserna är 

begränsade så kan mellancheferna tvingas driva sina verksamheter på ett sätt som de finner 

olämpligt.   

En av de respondenter som motiverade sin möjlighet till stort handlingsutrymme som 

grundat i personliga egenskaper kunde dock inte komma på någon situation där hon upplevde 

sig ha litet handlingsutrymme: 

”Nej jag har nog aldrig känt det faktiskt. Jag kan ju säga så här att jag känner mig inte som den 

klassiska mellanchefen faktiskt. Jag har aldrig varit den personen, jag har aldrig tänkt så. Det blir 

ju nästan som ett slags offer, om man börjar tänka på det sättet. Jag vet att jag har en chef ovan 

mig och jag vet att hon i sin tur har nämnden ovanför sig och det är ju så beslutsgången går, men 

jag har aldrig liksom känt att jag kommer i kläm och här sitter jag och måste göra det här utan 

jag tycker nog att eftersom jag kan vara med och påverka också vad ledningsgruppen tänker i 

beslut och strategier så är jag ju ändå en bärare av det från början lite, det kan jag tycka” 

(respondent 3). 

 



24 

 

Att denna mellanchef inte uppfattade sig styrd kan bero på hennes inflytande över 

verksamheten som medlem av kommunens ledningsgrupp som utgörs av förvaltningschefen, 

den socialt ansvarige samordnaren, den medicinskt ansvarige samordnaren och tre 

mellanchefer. Hon reflekterade själv över detta: 

”Ja vi träffas ju varannan vecka i ledningsgruppen så det är ju en förmån att kunna va med och 

finnas med från början när man diskuterar olika saker som sen får påverkan i verksamheten. Så 

det kanske är en del av varför jag inte känner mig sån. 

 

En mellanchefs uppfattning om sitt handlingsutrymme skilde sig dock från de övriga 

respondenternas uppfattningar då hon menade att hon egentligen alltid är styrd. När hon 

tillfrågades om hennes möjligheter att fatta självständiga beslut sa hon så här: 

”Ja självständiga beslut, det är ju också en sanning med modifikation, för jag menar jag har ju 

mina ramar och restriktioner, jag måste ju följa vissa regler för jag menar jag har ju lagar jag 

måste följa, jag har ju det politiska beslutet jag måste följa, jag har en ekonomi jag måste ta 

hänsyn till, det måste jag” (respondent 1). 

 

Senare under intervjun tillfrågades hon om det bortsett från ekonomi, lagar och riktlinjer 

fanns något handlingsutrymme kvar att fatta beslut på: 

”Ja det är klart att det är styrt men sen är det klart att jag själv som människa agerar ju på ett 

visst sätt, och visst det är ju fritt att agera, och jag kan ju lägga ner olika mycket tid på olika 

saker, men jag måste alltid göra det inom ramen av ekonomin och lagarna. Men i grund och 

botten är man ju inte så autonom i sitt sätt att vara chef, alltså jag menar, det är man ju inte. Jag 

upplever det i alla fall inte så. För det styr ju ändå, jag kan inte göra som jag vill.” 

 

Denna respondent var den enda som själv reflekterade över hur budget, lagar och riktlinjer 

begränsade hennes handlingsutrymme. Jag upplever att hennes uppfattning om sitt 

handlingsutrymme är den som stämmer bäst överrens med den uppfattning om 

mellanchefernas handlingsutrymme som jag fått under studien
8
.  

 

Sammanfattning av situationer där mellanchefen har stort respektive litet 

handlingsutrymme 

Mina resultat visar på vissa motsättningar i uppfattningen om deras handlingsutrymme. 

Mellancheferna uppfattar generellt sett sitt handlingsutrymme som stort, dels på grund av att 

                                                             
8
 Se sid 41. 
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de kan ta sig det utrymme de upplever att de behöver men också för att de kan prioritera 

själva hur de vill använda kommunens resurser och lägga upp sitt vardagliga arbete. Flera av 

respondenterna kunde, trots uppfattningen att de har stort handlingsutrymme, ge exempel på 

situationer som de befunnit sig i där de uppfattat sig oförmögna att kunna påverka sin 

situation. Ovanstående citat kan tolkas som ett uttryck för en viss uppgivenhet i situationer där 

politiska beslut har lett till omorganiseringar som mellancheferna upplevt som negativa. 

Eftersom respondenterna i dessa situationer inte upplevt att det haft något annat val än att 

finna sig i besluten och hålla god min så kan detta tolkas som att mellancheferna ändå inte 

alltid har möjlighet att påverka verksamheten på den egna enheten. Den enda respondenten 

som inte gav uttryck för att ha ställts inför en sådan situation var den mellanchef som satt med 

i ledningsgruppen och som själv menade att detta kanske var anledningen till att hon inte 

upplevde sig styrd.  

Det visade sig också att respondenternas uppfattning om vad handlingsutrymme är skiljde 

sig till viss del från den definition som jag har haft som utgångspunkt i denna studie, nämligen 

att handlingsutrymme är möjligheten att utifrån självständiga beslut genomföra önskvärda 

handlingar. Respondenterna var av istället av uppfattningen att handlingsutrymme innebär 

möjligheten att planera sin tid och välja på vilket sätt ett beslut från politiker eller handläggare 

ska verkställas, exempelvis hur utvecklingsarbete ska genomföras.  

 

Faktorer som möjliggör handlingsutrymme 

Målstyrning ökar handlingsutrymmet 

Lipsky (1980:15) betonar i sin teori att frontlinjebyråkraternas arbete i många situationer är 

för komplicerat för att detaljreglera och att detta leder till att dessa verksamheter oftast är 

målstyrda. Enligt Lipsky lämnar målen ett tolkningsutrymme som ger frontlinjebyråkraten 

stort handlingsutrymme vilket gör det möjligt för denne att agera på det sätt den finner 

lämpligt. Detta förutsätter dock att målen är otydliga och diffusa. Mina resultat visar att den 

allmänna uppfattningen hos de tillfrågade mellancheferna var att målen inte var konkreta och 

tydliga. Fem respondenter uppfattade målen som övergripande och diffusa och uttryckte att 

måldokumentet saknar tydligt uttalade definitioner för hur de begrepp som anges i 

dokumentet ska tolkas. Den formulering som respondenterna återkommande angav som diffus 

var likvärdig kvalitet för alla: Tre respondenter uttryckte det så här: 
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”Det är såna här, som jag ser, diffusa begrepp, man kan ju lägga in vad som helst i ordet kvalitet, 

och samma med lika god kvalitet och definierar man inte begreppen tillsammans så kan man ju 

lägga in vad som helst” (respondent 1).  

 

”Alltså de låter väldigt bra de målen, nu står det ju likvärdig kvalitet är ett av våra huvudmål, 

och det är väl inte så enkelt” (respondent 5). 

 

”Sen försöker vi ju ganska mycket, alltså i vår ambition rent naturligt ligger det ju att man vill 

skapa god kvalitet så det är ju allas ambition, men det är ju ganska intressant kan jag tycka att 

man från nämndens sida har valt bort ordet god, faktiskt, och ersätter det med likvärdig för det 

säger ju absolut ingenting. Det kan ju vara likvärdigt dålig överallt egentligen” (respondent 2). 

 

Just nu arbetar både politikerna och mellancheferna i kommunen med att förtydliga 

verksamhetsmålen. Tillsammans med sin personal arbetar mellancheferna nu med att 

konkretisera och anpassa målen efter den egna verksamheten. Nya verksamhetsplaner ska 

skrivas där målen ska brytas ner i tydligare begrepp som sedan verksamheterna ska arbeta 

mot. Enligt Lipsky (1980:15) är det i stor del i tolkningen av målen som 

frontlinjebyråkraternas handlingsutrymme ligger. Om mellancheferna och personalen nu får 

vara med och påverka hur målen ska tolkas så borde detta därför vara ett uttryck för ett ökat 

inflytande för mellancheferna över verksamhetsdriften.  

 

Tillgång till krispengar 

Ett av de verksamhetsmål som just nu betonas starkt i kommunen är god ekonomisk 

hushållning. Samtliga respondenter uttryckte att budgeten sätter ramarna för vad som är 

möjligt att genomföra i deras verksamheter. Mellancheferna står dock inte helt 

handlingsförlamade om budgeten skulle behöva överskridas. På frågan om vad som händer 

om budgeten gått minus svarade en respondent så här: 

”Så har det varit perioder där vi varit tvungna att ta in extra resurser, och det märks ju direkt på 

budget. Men sen har vi ju gått minus flera år också, och det var väl inte i princip hänt så där 

väldigt mycket egentligen, man får skämmas lite grann men samtidigt så har vi ju tydliga bevis 

på varför vi inte kunnat hålla budgeten heller” (respondent 2). 

 

På följdfrågan om var de extra pengar som behövs när verksamheten går minus kommer ifrån 

svarade hon: 

 ”Nej då tas det från nåt konstigt konto i kommunen, nej jag vet faktiskt inte”. 
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Detta konto beskriver även en annan respondent när hon tillfrågas om vad hon kan dra in på 

när oväntade kostnader dyker upp: 

”Personal. Och det är ju det enda, just att man också inte får köpa så mycket, att man får titta 

över alla resurser och alla inköp man gör och sen blir det ju lite osthyvel, men vissa går inte, 

vissa går helt enkelt inte. Men då får man stå där och tala om att det gick inte men har man bara 

nåt sånär en bra förklaring så är det ju, vi har ju en buffert i handikappomsorgen för oförutsedda 

utgifter” (respondent 1).  

 

Att mellancheferna kan överskrida budget så länge det kan motiveras beskrev även en tredje 

respondent:  

” […] Och då kan jag ändå förklara, att titta på vår omsorgstyngdsmätning nu, vi har för många 

korttidsplatser och de är mycket oroligare än de som bor i en längre tid eller har fått egen 

lägenhet här, så jag känner väl att det gäller att lyssna på personalen. […] Och eftersom det är 

mitt ansvar så ser jag till att ta in den personal jag behöver” (respondent 5).  

 

Att det, trots politikernas krav på ekonomisk hushållning, ändå finns ett utrymme för att 

överskriva budget så länge mellancheferna kan ge en acceptabel förklaring till det stämmer 

överens med Lipskys tankar om att frontlinjebyråkraternas position kräver ett sådant 

handlingsutrymme (Lipsky 1980:15). Mellancheferna måste utifrån sin erfarenhet göra 

bedömningar i unika situationer vilket kräver delegering av det ekonomiska ansvaret och 

därtill också utrymme att tänja på den ekonomiska ramen när situationen kräver det.    

   

Problem med uppföljning 

Enligt Lipsky (1980:48) ger inte marknaden indikationer på om verksamheter inom offentlig 

sektor håller god kvalitet eller inte. Istället får politikerna ta fram egna verksamhetsmål som 

tjänstemännen sedan ska arbeta för att nå. Målen är dock ofta diffusa och det är därför svårt 

att i efterhand mäta om målen förverkligats och detta leder enligt Lipsky (1980:40) till ett ökat 

handlingsutrymme för frontlinjebyråkraterna. Mina resultat bekräftar till viss mån Lipskys tes. 

Som beskrivits ovan så uppfattade alla utom en av respondenterna att målen i kommunen var 

otydliga och att de gav tolkningsutrymme. Om målen är otydliga kan det därför bli svårt att 

ställa tjänstemännen till svars om verksamheterna inte håller likvärdig kvalitet eftersom 

begreppet likvärdig kan tolkas på flera olika sätt. I kommunen har man dock gjort försök till 

uppföljning av omsorgen dels genom en brukarenkät som genomförs varje år och en 

medarbetarenkät som ska genomföras vart annat år. Medarbetarenkäten genomfördes för 
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första gången förra året. Flera mellanchefer upplevde dock brukarenkäten som något 

problematisk:  

”[…] ibland måste ju personalen hjälpa till och då blir det ju lite jävigt om de ska sitta och hjälpa 

dem att fylla i va, men jag menar hellre det än att det inte blir något alls” (respondent 3). 

 

”Jo men vi har ju såna brukarenkäter för förbättringsarbete men det visar väl inte så mycket 

egentligen vad man har gjort som chef, och inom mitt verksamhetsområde är det kanske tre eller 

fyra som svarar och då är det ju kanske missvisande” (respondent 1). 

 

”Men den är också väldigt luddig skulle jag vilja säga. Man kan ju inte komma ifrån att dem vi 

är till för ändå på något vis upplever att de är i beroendeställning och tidigare år har det varit så 

att personalen fått hjälpa dem att fylla i enkäten och jag menar det är ju vansinne” (respondent 

2). 

 

Respondenterna menade alltså att brukarenkäternas utformning och brukarnas hälsotillstånd 

begränsade tillförlitligheten på enkäterna. För att få in fler svar fick personalen hjälpa till att 

fylla i men det upplevdes leda till en förvrängning av resultaten eftersom brukarna befinner 

sig i beroendeställning till personalen och verksamheten. På frågan hur respondenterna då 

kunde veta att de gjorde ett bra jobb svarade samtliga respondenter att nöjd personal var en 

bra indikator på om man gjorde ett bra jobb. Respondenterna tillfrågades också om hur 

förvaltningen och nämnden kunde veta att mellancheferna nådde verksamhetsmålen. Målet 

god ekonomisk hushållning följdes enligt respondenterna upp varje månad med 

förvaltningens ekonom och på de mötena diskuterades om utgifterna skenat iväg och 

eventuella åtgärder. Mellancheferna berättade också att de varje år ska lämna in en 

årsberättelse till nämnden där de ska presentera hur de arbetat med bland annat personal, 

brukare och utveckling. En respondent uppfattade dock denna som onödig och valde att inte 

lämna in den: 

”[…] sen ska vi ju skriva årsberättelse varje år till nämnden vilket jag inte hunnit med de senaste 

två åren och ingen har frågat efter den heller, så då börjar jag fundera över hur nödvändig 

årsberättelsen är, så då skiter jag i den för det är ingen som frågar efter den, jag prioriterar bort 

den” (respondent 6). 

 

Mina resultat bekräftar alltså Lipskys teori där problem med uppföljning stärker 

mellanchefernas tolkningsföreträde och handlingsutrymme. Brukarenkäterna ansågs inte ge 

pålitliga indikationer på hur brukarna upplevde verksamheten och årsberättelsen var det minst 
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en mellanchef som helt struntade i att lämna in. De möjligheter som då återstår för nämnden 

att få kunskap om hur mellancheferna sköter sitt arbete är via uppföljning av ekonomin samt 

genom klagomål från brukare och anhöriga. Detta kan tolkas som att möjligheterna att följa 

upp ekonomiska mål är goda men att det är svårare för politikerna att kontrollera att 

kvalitetsmålen uppnås.  

 

Begränsningar i handlingsutrymmet 

Lagar och riktlinjer 

Den forskning som presenterats tidigare (Dunér & Nordström 2006:429, Karlsson 2006:52) 

visar att de lokala riktlinjer som den politiska nämnden beslutat om anses starkare än de lagar 

som riktlinjerna utformats efter. Respondenterna i min studie hade skilda åsikter om hur 

riktlinjerna påverkade deras arbete och några uppfattade sig inte ha fått några riktlinjer till sig 

alls från nämnden. En respondent gav dock som exempel att det tidigare i nämnden beslutats 

att det i skälig levnadsnivå (SoL kap 4 § 1) inte skulle ingå fönsterputsning med hänsyn till att 

fönsterputsning var ett för tungt arbete för hemtjänstpersonalen att utföra. Denna riktlinje har 

dock upphävts nu och nu hyr kommunen in fönsterputsningsfirmor för att utföra den delen av 

arbetet. Jag frågade respondenten om hon ansåg att sådana riktlinjer var konkret styrande eller 

om det fanns utrymme för henne att tolka SoL annorlunda än politikerna: 

”I första hand är det riktlinjen som styr men jag vet ju att jag har personal här som säger att här 

är jag kontaktperson och omsorgstagaren har ingen anhörig så då kan jag nog hänga upp en 

gardin ändå, så jag menar att man får ju inte va helt styrd ändå, man måste ju ändå vara lite 

flexibel” (respondent 5). 

 

Flexibiliteten låg dock hos personalen och inte hos henne: 

”Alltså innan vi beslutade att hyra in fönsterputsningsfirmor så har det ju säkert gjorts, att här 

behövs det putsas och då gör vi det i alla fall, fast då är det ju många gånger personalen som tar 

de initiativen.”  

 

Enligt Lipsky (1980:15) måste frontlinjebyråkraterna, som är de personer i organisationen 

som möter brukarna ansikte mot ansikte, ha handlingsutrymme att hantera olika individers 

olika behov och det är en av anledningen till att människobehandlande organisationer ofta är 

målstyrda och inte detaljreglerade. Under intervjuerna visade det sig dock att mellancheferna 

inom äldreomsorgen inte träffar brukarna i arbetet så som mellancheferna inom 

handikappomsorgen gör. Inom handikappomsorgen arbetar mellancheferna direkt med 
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brukaren exempelvis i utformandet av insatsen personlig plan. Detta är dock inte fallet inom 

äldreomsorgen och de respondenter som arbetar inom äldreomsorgen berättade att de nästan 

aldrig möter brukarna utan det är deras personal som träffar brukarna regelbundet. När det då 

är personalen som i det dagliga arbetet möter brukarna och inte mellancheferna så kan man 

utifrån Lipskys teori dra slutsatsen att personalen i vissa situationer har större 

handlingsutrymme än mellancheferna. Ovanstående citat bekräftar detta då det kan tolkas som 

att det är personalen som har tolkningsutrymme av lagarna framför politikerna och att 

riktlinjerna är mer styrande för mellancheferna än för personalen. Den mänskliga 

dimensionen som är karaktäristisk för arbetet i människobehandlande organisationer och som 

enligt Lipskys motiverar handlingsutrymme verkar inte vara framträdande i mellanchefernas 

arbete. Därför kanske inte detta motiv till handlingsutrymme gäller mellancheferna vilket kan 

tolkas som att mellancheferna inte har fullt så ansenligt handlingsutrymme som andra 

frontlinjebyråkrater.  

I handikappomsorgen har det också tagits fram riktlinjer för hur kontaktmannaskap ska 

utformas och vad insatsen ska innehålla. Dessa uppfattades som ganska specifika av en 

respondent men hon menade vidare att riktlinjerna inte bestämde hur verksamheten skulle 

bedrivas utan att verksamhetsmålen var mer styrande än riktlinjerna. En tredje respondent 

beskrev att vissa riktlinjer är direkt styrande men hon uppfattade inte riktlinjerna som orimliga 

på något sätt. Dessa olika uppfattningar gör det svårt att tydligt avgöra hur riktlinjerna 

påverkar mellanchefernas handlingsutrymme. Det verkar finnas riktlinjer som mellancheferna 

ska följa men inte alla respondenter kunde komma på riktlinjer som gällde deras verksamhet 

och i praktiken verkar det ändå finnas utrymme för att se förbi riktlinjerna, dock i första hand 

för personalen.  

Lagstiftningen påverkade respondenterna desto mer, vilket faller sig tämligen självklart 

eftersom lagarna stiftas på statlig nivå och gäller för alla i landet. Flera respondenter upplevde 

dock vissa problem i lagarnas utformning som ledde till begränsningar i deras möjligheter att 

agera i vissa situationer. De lagar som enligt mellancheferna påverkar deras arbete i störst 

utsträckning är AML, SoL och LSS och de problem de upplevde med lagarna var att de i sitt 

ansvar för arbetsmiljön måste följa AML och anpassa arbetsplatserna för att nå en acceptabel 

arbetsmiljö samtidigt som de måste följa SoL och LSS där brukarens rättigheter till 

självbestämmande och inflytande betonas. Personalens bästa går enligt respondenterna inte 

alltid hand i hand med brukarnas önskemål vilket även den forskning som presenterats 
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tidigare visat och AML kan i dessa situationer stå i vägen för brukarens rättigheter utifrån 

LSS och SoL eller tvärtom: 

”Kruxet är ju med personlig assistans, där kommer man ofta i kläm med Arbetsmiljölagen. Vi 

tar ju alltid omsorgstagarens vilja i första hand och utgår då från LSS och då kan det bli problem 

med hjälpmedel, det är det som är det svåra. Det är ett ständigt övertalande och balansgång och 

oftast funkar det ju, genom övertalning, men man har ju alltid en rätt att säga att du måste enligt 

Arbetsmiljölagen men här är det ju egentligen en fördel om man får omsorgstagaren eller 

anhörig med sig, för det är ju i det långa loppet bättre för personalen, annars är det lätt att det 

uppstår konflikt däremellan och man kan inte jobba kvar eller nånting sånt där, men det är ett 

dilemma” (respondent 1). 

 

En annan respondent gav ett liknande exempel: 

”Vi har en omsorgstagare nu som vill ha det på sitt sätt när personalen ska hjälpa honom, och 

personalen vill använda hjälpmedel, och där kan man ju säga att vi har lagrum som stödjer oss i 

hur vi ska tänka, samtidigt till syvende och sist så är det ju en diskussion om hur ska vi reda 

detta, det gäller ju att ge och ta, och då är inte lagarna till någon nytta i just de fallen” 

(respondent 3). 

 

En tredje respondent hade också befunnit sig i ett sådant dilemma: 

”Vi har ju haft situationer där vi har väntat på hjälpmedel som vi beställt kanske, vi hade 

specifikt en som var väldigt, väldigt stor och väldigt, väldigt tung som vi då helt enkelt inte 

kunde hjälpa förrän vi hade fått rätt hjälpmedel, alltså det var bara inte tal om att vi skulle gå dit 

och göra någonting, så då fick hennes man fortsätta att hjälpa henne” (respondent 2). 

 

AML kan alltså ibland hindra mellancheferna från att verkställa de insatser som brukarna 

enligt SoL eller LSS har rätt till vilket jag tolkar som en begränsning i handlingsutrymmet. 

Detta upplevde dock bara de respondenter som ansvarade för verksamheter där insatserna 

gavs i hemmet, det vill säga hemtjänst och personlig assistans. Inom särskilda boendeformer 

för äldre och personer med funktionsnedsättning uppstod inte sådana dilemman eftersom det 

då är kommunen som har huvudansvaret för boendena och inte brukaren själv och då behövs 

inte den hänsyn till den enskildes önskemål tas på samma sätt som när insatsen ges i hemmet.  

 

Begränsade ekonomiska resurser 

Enligt Dunér och Nordström (2006:429) och Agevall (2000:21) är tillgång till resurser i form 

av pengar, information och tid en förutsättning för handlingsutrymme. Tidigare forskning 

visar att det till stor del är kommunernas ekonomi som styr arbetet inom offentlig verksamhet 
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och detta visar även mina resultat. Det verksamhetsmål som respondenterna ansåg mest 

styrande var målet om god ekonomisk hushållning och respondenterna var överens om att det 

var konsekvenserna för ekonomin som de måste tänka på i första hand när beslut skulle fattas 

på enheterna. Om mellancheferna hade tillgång till de ekonomiska resurser de behövde för att 

nå verksamhetsmålen rådde det delade meningar om. Fyra respondenter menade att de i 

dagsläget upplevde att detta var möjligt, en respondent ansåg sig inte ha rillräckligt stor 

budget och den sjätte menade att möjligheten att nå målen kunde uppfattas olika beroende på 

hur man tolkade kvalitetsmålet: 

”Det beror ju på var man lägger ribban. Så är det ju hela tiden. För man kan ju göra hur mycket 

som helst och lägga hur mycket tid som helst på att göra någon delaktig och på att de ska få vara 

med men vi kan ju bara göra det till en viss gräns för sen så har vi ju inte tid mer kanske och tid 

är ju pengar och det är ändå pengarna som styr på vilket sätt man kan jobba med den enskilde, så 

att både ja och nej får jag väl säga. Vi kan göra det till en viss gräns, uppnå viss kvalitet men 

kanske inte liksom fulländad kvalitet” (respondent 2). 

  

Två av de tre enheterna inom handikappomsorgen som studien omfattar hade enligt 

respondenterna dålig ekonomi. De tre enheterna inom äldreomsorgen hade god ekonomi och 

den tredje enheten inom handikappomsorgen fick statliga bidrag till verksamheten vilket 

utgjorde en möjlighet att hålla budget som övriga enheter inom handikappomsorgen saknade. 

En av mellancheferna för handikappomsorgen beskrev det ekonomiska läget i kommunen på 

följande sätt: 

”Alltså kommunens ekonomiska läge har inte försämrats på det viset, alltså att det har blivit 

sämre än innan, men vi har ett sparbeting på ett antal miljoner och med det ekonomiska läget 

menar jag ju egentligen den krisen som är i samhället överhuvudtaget. Det påverkar ju givetvis 

vår kommun också. Den påverkar kommunens intäkter. Till exempel så får vi ingen 

kompensation för allt som blivit dyrare som mat och bensin, men i vår nya budget får vi ingen 

kompensation för det” (respondent 1). 

 

Alla respondenter utom den mellanchef som hade tillgång till statliga pengar uttryckte dock, 

oavsett hur deras enheters ekonomi ser ut i dagsläget, en oro inför kommande budgetperiod. 

Samtliga verksamheter kommer få en minskad budget nästa år och detta såg respondenterna 

som ett orosmoment som kunde få negativa konsekvenser för verksamheterna. Dessa 

konsekvenser återkommer jag till under avsnittet om handlingsutrymmets konsekvenser. 
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Avsaknaden av tid 

Alla respondenter utom en kunde ge exempel på områden i sin verksamhet som de skulle vilja 

lägga mer tid på. Vad respondenterna upplevde som viktiga områden att prioritera skilde sig 

dock åt. En respondent önskade att hon hade mer tid för dokumentation: 

”Man har dåligt samvete jämt över att man inte hinner med det där som man måste göra 

egentligen och skulle man få en tillsyn på sig så vore det inte så kul, för man hinner aldrig med 

Procapita9 och de bitarna” (respondent 6). 

 

En annan respondent tyckte att hon redan lade för mycket tid på dokumentation: 

”Det är ju också mycket nya datasystem som man ska lära sig och de förnyas ju hela tiden och 

det skulle jag inte vilja lägga mer tid på för jag tycker att jag sitter alldeles för mycket tid vid 

datorn” (respondent 5). 

 

Flera respondenter gav uttryck för att vilja lägga mer tid på personalutveckling och att träffa 

personalen mer ute i verksamheten. En respondent med ansvar för c:a 50 anställda beskrev 

tidsbristen så här: 

”Men man pratar ju ibland om att man som chef inte bör ha mer än tjugo anställda för att kunna 

bedriva ett gott ledarskap och utveckla en verksamhet. Här har vi ju egentligen det dubbla. Och 

det innebär ju att det aldrig kan bli så lyckat eller bra som jag skulle önska, alltså hade vi som 

enhetschefer haft färre personal var så hade nog kvaliteten blivit betydligt bättre. Och då hade 

man ju kunnat vara ett mycket mer stöd för personalen och driva utveckling mer effektivt, alltså 

det gör vi ju hela tiden egentligen, men man tappar fart, kanske” (respondent 2). 

 

Utöver brist på tid till personalen uttryckte en respondent önskemål om att få träffa brukarna 

mer. Inom äldreomsorgen träffade mellancheferna nästan aldrig brukarna i arbetet men inom 

handikappomsorgen träffade man brukarna något oftare. Övervägande var det dock 

personalen och förvaltningsstaben som man träffade mest under veckorna.  

Intressant att tillägga i sammanhanget är att de två respondenter som ansåg att de genom 

att ta plats kunde öka sitt handlingsutrymme (se avsnitt om mellanchefers uppfattning om 

handlingsutrymme) också var de mellanchefer som upplevde minst problem med ekonomin 

och budgetens storlek. Den mellanchef som tvärtom upplevde sig som väldigt styrd i sitt 

uppdrag var också den respondent som upplevde sin ekonomi som mest begränsande av de 

tillfrågade respondenterna. De två förstnämnda respondenterna hade också tillträde eller tog 

                                                             
9
 Procapita är ett dataprogram för systematisk dokumentation som används inom Socialtjänsten. 



34 

 

sig tillträde till vissa rum som övriga respondenter inte verkade ha tillträde till. Den första 

respondenten satt med i ledningsgruppen och den andra bad varje år om att få tillträde till 

nämndsammanträden. I dessa rum kan det antas att mellancheferna får tillgång till 

förstahandsinformation som övriga mellanchefer som inte uppfattar sig ha möjligheten att ta 

sig sådan plats får. Dessa båda gav också uttryck för uppfattningen att de själva kunde välja 

vad de la sin tid på i större utsträckning än övriga. Den första respondenten upplevde sig inte 

ha några begränsningar alls när det gällde möjligheten att välja arbetsuppgifter och den andra 

prioriterade bort både dokumentation och årsberättelse eftersom denna bortprioritering hittills 

inte fått några konsekvenser för henne. Att dessa båda respondenter uppfattade sig ha ett 

nästan obegränsat handlingsutrymme kan ses som en bekräftelse på Dunér och Nordströms 

(2006:429) och Agevalls (2000:21) teser om att handlingsutrymme kräver resurser. Om inte 

annat så verkar i alla fall mellanchefernas uppfattning om sitt handlingsutrymme öka när de 

har tillgång till pengar, har möjligheten att prioritera och tar sig friheten att välja bort vissa 

arbetsuppgifter samt har tillgång till de påverkanskanaler som ovanstående respondenter 

angav.    

 

Sammanfattning av faktorer som påverkar handlingsutrymmet 

Ovanstående resultat kan sammanfattas på följande sätt: 

Faktorer som ökar handlingsutrymmet Faktorer som begränsar handlingsutrymme 

Otydliga kvalitetsmål ger tolkningsutrymme. Mål om god ekonomisk hushållning som följs upp 

varje månad i kombination med sparbeting och mindre 

intäkter för kommunen leder till att alla 

mellanchefernas beslut måste fattas i ljuset av 

ekonomiska konsekvenser 

Kvalitetsmålen är än så länge svåra att följa upp Lagstiftning som krockar gör mellanchefen 

handlingsförlamad i vissa situationer 

Mellancheferna har nu möjlighet att bryta ner och 

påverka hur verksamhetsmålen ska tolkas på deras 

respektive enheter  

Avsaknad av tid leder till att vissa arbetsområden 

måste prioriteras bort 

Mellancheferna har vid kris tillgång till en buffert 

vilket ökar marginalerna för ekonomin något 

Riktlinjer leder till viss detaljstyrning från nämnden 

Figur 2. Sammanfattning av faktorer som påverkar handlingsutrymmet. Utformad av författaren. 
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Hur stort handlingsutrymme har mellanchefen? 

Mina resultat visar att mellanchefernas plats i organisationen i viss mån leder till ett ökat 

handlingsutrymme, precis som Lipsky (1980:14-15) menar. Deras ansvarsområden kräver 

delegerat ekonomi- och personalansvar och politikerna verkar ha förtroende för att 

mellancheferna gör sitt bästa med de resurser de blir tilldelade då de så länge de kan motivera 

varför de överskridit budget kan få extra pengar till verksamheterna. Att verksamhetsmålen i 

kommunen är otydliga och lämnar tolkningsutrymme vilket leder till svårigheter att 

kontrollera om målen uppnås bekräftar också Lipskys tes om att mellanchefer har en hög grad 

av handlingsutrymme. Mellancheferna arbetar dock under vissa förhållanden som är 

begränsande för handlingsutrymmet. Lagar som krockar kan göra det svårt för mellancheferna 

att tillgodose både personalens och brukarnas behov vilket kan leda till att mellanchefen 

ibland måste avvakta med att verkställa en insats. I vilken omfattning riktlinjer styr 

mellanchefernas handlingsutrymme är svårt att avgöra, både utifrån mina resultat och utifrån 

forskning som genomförts tidigare. Däremot kan mina resultat tolkas som att personalen i 

vissa situationer har tillgång till ett tolkningsutrymme som mellancheferna saknar och därmed 

övertar personalen en del av det handlingsutrymme som enligt Lipsky (1980:15) finns hos 

frontlinjebyråkraterna. Mina resultat visar också i enighet med tidigare forskning att 

enheternas ekonomi anses avgörande för vad mellancheferna kan genomföra och inte i sitt 

arbete. Trots att samtliga respondenter uppfattade sina möjligheter att lägga upp sitt arbete 

som väldigt självständigt kunde alla utom en ge exempel på arbetsområden som de skulle 

vilja lägga mer tid på vilket också tyder på en faktisk begränsning i handlingsutrymmet. 

Att mellancheferna generellt upplever sig ha ett stort handlingsutrymme innebär alltså inte 

att de är helt autonoma. Denna slutsats kan dras utifrån Agevalls (2000:22) kriterier för att 

uppnå autonomi. Mellancheferna har visserligen den delegering de behöver för att utföra sitt 

uppdrag och möjligheten att utforma egna verksamhetsplaner utifrån verksamhetsmålen tyder 

på att mellancheferna har relativt stor handlingsfrihet. Handlingsförmågan verkar dock vara 

mer begränsad, åtminstone på de enheter där ekonomin var dålig eller förväntades bli det 

under nästa budgetperiod. Ekonomin sätter ramen för vad mellancheferna kan genomföra och 

även avsaknaden av tid leder till att mellancheferna ibland måste avstå från vissa 

arbetsuppgifter som de skulle vilja engagera sig mer i. Tillgången till information och 

möjligheten att påverka verksamheterna verkade också skilja sig åt mellan respondenterna. De 

två respondenter som uppfattade sitt arbete som mest självständigt verkade inte uppleva 

samma begränsningar i budget och tid som övriga respondenter och de hade tillgång till vissa 
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påverkanskanaler som övriga verkade sakna. Utifrån Agevalls autonomigradering tolkar jag 

därför mina resultat som att mellancheferna i min studie oavsett sin egen uppfattning är 

bakbundna, det vill säga de har viss handlingsfrihet men saknar handlingsförmåga, men att 

graden av bakbundenhet var lägre hos de mellanchefer som tog sig plats i beslutsfattande 

sammanhang. 

 

Handlingsutrymmets konsekvenser för verksamheten 

Det finns både fördelar och nackdelar med att mellancheferna har handlingsutrymme. För att 

effektivisera verksamheterna krävs att mellancheferna har fria händer att styra 

verksamheterna och detta är också önskvärt då detta ökar genomskinligheten vilket gör det 

möjligt för omgivningen att veta vem som bär ansvaret för verksamheterna och vem som ska 

stå till svars när något går fel. En respondent menade dock att vi samtidigt lever i ett 

demokratiskt land och att det är de framröstade politikerna, inte tjänstemännen, som fått 

förtroendet att förvalta skattepengarna och därför måste huvudansvaret för verksamheterna 

ligga kvar hos de kommunala nämnderna. Min studie visar också att både hög grad av 

handlingsutrymme och ett begränsat handlingsutrymme får konsekvenser för verksamheterna.  

 

Handlingsfrihet är inte alltid en fördel  

Att verksamhetsmålen är otydliga uppfattades både positivt och negativt av respondenterna. 

Några tyckte att det var svårt att veta var ribban skulle ligga och en respondent menade att 

tydliga mål var viktiga för att undvika godtycke: 

”[…] det är en förutsättning tycker jag, att man inte ska hitta på andra som, ja om det är luddiga 

saker så blir det ju också en otydlighet om hur man ska jobba med saker och förhållningssätt 

eller vad det nu kan vara så att de bör ju vara väldigt, väldigt tydliga för att undvika 

spekulationer eller så eller att folk gör som de tror att så här är det nog” (respondent 4). 

 

En annan respondent resonerade så här: 

”Jag tycker att det är en fördel att vi vet vad vi ska jobba mot i alla fall. […] Men eftersom 

ingenting är konkret i vår verksamhet, alltså går vi hem till en omsorgstagare så kanske han vill 

bli bemött på ett sätt och nästa kan uppfatta dig på ett helt annat vis om du har samma 

bemötande där. På samma sätt är det när jag går ut med ett budskap till personalen så kan det ju 

tolkas på flera olika sätt, för det är ju varken eller i vår verksamhet. Eftersom man jobbar med 

människor och mycket med upplevelser så är det ju svårare att mäta fast det har ju ändå blivit 

tydligare att det är de här målen vi ska jobba emot” (respondent 5). 
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Det tolkningsutrymme som otydliga mål lämnar ansågs alltså inte alltid önskvärt men 

eftersom man i verksamheterna arbetar med människor uppfattade ovanstående respondent att 

alltför konkreta mål ändå kunde medföra vissa problem.  

Att mellancheferna är styrda av lagstiftning och till viss del också riktlinjer uppfattades 

som självklarheter men som nämnts tidigare kan problem uppstå för mellanchefen när AML 

krockar med SoL eller LSS. Arbetsmiljöansvaret kräver att mellanchefen tillgodoser 

personalens behov av hjälpmedel vid exempelvis tunga lyft men i SoL och LSS betonas den 

enskildes medbestämmande och inflytande och om brukaren eller dennes anhöriga då 

motsätter sig installation av hjälpmedel i hemmet så hamnar mellanchefen i ett dilemma. 

Respondenterna var eniga om att det bästa sättet att hantera en sådan situation var genom 

övertalning och de tog gärna hjälp av andra professioner exempelvis Arbetsmiljöverket och 

arbetsterapeuter i sådana situationer. Enligt vissa respondenter kunde detta bli en ganska 

utdragen process vilket kan antas vara ganska tidskrävande. Socialtjänstlagens och LSS 

utformning leder alltså till att mellancheferna ibland inte kan agera så snabbt som de vill när 

personalen behöver hjälpmedel för att säkra en god arbetsmiljö. När processen blir utdragen 

tas så mellanchefens tid i anspråk vilken annars kunna läggas på annat, exempelvis sådana 

personal- och utvecklingsfrågor som flera respondenter önskade arbeta mer med.  

 

Handlingsutrymmets konsekvenser för arbetet med brukarna 

Att lagarna krockar påverkar inte bara mellancheferna utan drabbar också brukarna. Som 

nämnts ovan så lägger mellancheferna en del tid på att övertala brukarna om att få in de 

hjälpmedel som personalen behöver i sitt arbete. Om inte brukaren vill ha in ett hjälpmedel i 

sitt hem eller möblera om för att personalen ska kunna arbeta fritt så börjar 

övertalningsarbetet och brukaren är enligt respondenterna i slutändan den som får vika sig: 

”Ja de är ju samtidigt i behov av hjälpen, det är ju så. Så det har alltid löst sig, men det kan vara 

så att man behöver ha ett samtal om det. För ibland kan de tycka att det är inte så viktigt kanske 

eller det är väl bara onödigt att komma in här och styra och ställa i mitt hem och det har jag ju 

full förståelse för att man känner för det skulle jag också känna om någon kom och talade om för 

mig hur jag skulle möblera hemma, men det är ju ändå två aspekter att ta hänsyn till” 

(respondent 2). 

 

Denna respondent kunde alltså förstå varför brukarna ibland motsätter sig förändringar i 

hemmet. De mellanchefer som arbetade med verkställighet utifrån SoL betonade dock att 

personalens arbetsmiljö är deras främsta ansvar och att detta i vissa fall leder till att brukarens 
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önskemål får stå tillbaka. De mellanchefer som arbetade utifrån LSS menade dock att det i 

första hand är omsorgstagaren som hänsyn ska tas till och de kan aldrig med hot tvinga in 

hjälpmedel i det egna hemmet eftersom de saknar möjligheten att stänga av en arbetsplats när 

arbetsplatsen är det egna hemmet: 

”Men det har ju varit så där de som bor i eget boende har anhöriga eller gode män som säger nej. 

Och man får försöka övertala dem och trycka på om arbetsmiljön, att det är ohållbart, att 

personalen förstör sig. Det är ju det enda, vi kan ju aldrig tvinga på dem hjälpmedel om de inte 

vill ha dem så det gäller ju att vädja för personalens bästa […]” (respondent 4). 

  

Inom hemtjänst och psykiatri verkade dock möjligheten finnas att helt enkelt låta bli att 

verkställa insatser om brukaren vägrade anpassa sig efter personalens behov. Att AML väger 

så tungt i verkställigheten av insatser, åtminstone enligt SoL, kan alltså leda till att brukaren 

antingen får göra avkall så sitt självbestämmande eller helt enkelt klara sig utan hjälp eller ta 

hjälp av anhöriga istället. 

Att verksamhetsmålen är otydliga och lämnar tolkningsutrymme kan också vara till 

nackdel för brukaren. Att respondenterna inte har en klar definition på vad likvärdig kvalitet 

är kan leda till att olika mellanchefer verkställer insatserna på olika sätt, speciellt stor kan 

denna risk antas vara när det ekonomiska läget på enheterna skiljer sig åt i olika delar av 

kommunen. Samtidigt är detta tolkningsutrymme nödvändigt i människobehandlande 

organisationer för att hänsyn ska kunna tas till den enskilde brukarens individuella 

omständigheter, vilket enligt Lipsky (1980:15) är av stor vikt i människobehandlande 

organisationer. Detta speglas i den tidigare presentationen om mellanchefernas uppfattning av 

detaljstyrning utifrån riktlinjer. I exemplet med fönsterputsning kan ett utrymme att vara 

flexibel vara av stor vikt för brukaren. Om riktlinjerna uppfattas som direkt styrande av 

mellancheferna så finns det inget utrymme för sådan flexibilitet och det blir då istället 

enskilda individer i personalen som avgör om en brukare ska få sina fönster putsade eller inte.  

 

Handlingsutrymmets konsekvenser för arbetet med personalen 

Mina resultat pekar på att mellanchefernas tillgång till tid och pengar kan påverka personalens 

arbetssituation på flera sätt. Mellancheferna i studien har mellan 40-50 anställda när 

timvikarier och månadsanställda räknats med. Enligt en av respondenterna bör inte en chef ha 

mer än tjugo anställda för att kunna bedriva ett gott ledarskap och driva effektiv utveckling 

och flera respondenter uttryckte en önskan om att kunna lägga mer tid på personalfrågor och 

att vara ute med personalen i verksamheterna lite oftare. Två respondenter uttryckte att de 
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ibland känner att de inte räcker till för personalen och att personalen inte får den bekräftelse 

de behöver. Mellanchefens höga personalantal kan därför leda till att personalen inte får det 

stöd de behöver vilket är en negativ effekt av begränsningar i mellanchefernas 

handlingsutrymme. En annan sådan effekt får bristen på ekonomiska resurser. I 

handikappomsorgen är ekonomin just nu hårt belastad med ökade utgifter till följd av 

finanskrisen och sparbeting från nämnden på ett antal miljoner. Nästa år väntas även 

äldreomsorgen få mindre pengar vilket skapat en oro hos mellancheferna. Konsekvenserna av 

detta förväntas bli nedskärningar i personalen vilket leder till ökad arbetsbelastning för 

personalen: 

”En annan konsekvens är ju att det kan bli så att vi måste producera ännu mer arbete på färre 

människor, det vet vi ju inte, och det kan ju till slut leda till stress hos personal” (respondent 3). 

 

Denna respondent fick följdfrågan om vilka konsekvenser hon trodde detta kunde få för 

brukaren: 

”Ja, det kan väl alltid drabba tredje part så att säga, men jag tror ändå att personalen i första hand 

vänder in och ut på sig för att behålla god kvalitet. Och att det då är de själva som i så fall 

drabbas.” 

 

Denna respondent trodde alltså att personalen även fortsättningsvis kommer försöka behålla 

den kvalitet i omsorgen som finns idag trots ökad arbetsbelastning vilket alltså kan leda till att 

personalen sliter ut sig. 

 

Avslutande reflektioner 

Centrala teman 

Ett fynd som är centralt i denna studie och som jag önskar lyfta fram är att handlingsutrymme 

kan vara både positivt och negativt. Mellancheferna vill i vissa situationer ha möjligheten att 

arbeta självständigt men efterfrågar samtidigt tydliga mål dels för att kunna veta vad som 

förväntas av dem och dels för att undvika godtycke. Centralt i studien är också att 

mellanchefens handlingsutrymme får konsekvenser för verksamheten både när 

handlingsutrymmet är stort och när det är begränsat. Ytterligare ett centralt tema i studien är 

att mellancheferna, med vissa undantag, anpassar sig till sin situation och tar de ramar och 

resurser de har till sitt förfogande som självklara. Slutligen vill jag också lyfta fram att de 

organisationsförändringar som omsorgen genomgått under de senaste trettio åren verkar ha 
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lett till att mellanchefernas handlingsutrymme i viss mån minskat och att mellancheferna 

verkar vara på väg mot att bli mer baklinjebyråkrater än frontlinjebyråkrater.   

 

Är handlingsutrymme önskvärt? 

Som nämnts tidigare så är hög grad av handlingsutrymme inte alltid något positivt. Ur 

mellanchefernas eget perspektiv kan ett begränsat handlingsutrymme upplevas som 

hämmande för det egna arbetet och ur brukarnas perspektiv kan det vara önskvärt att 

mellancheferna har stort handlingsutrymme för att kunna ta hänsyn till individuella behov och 

önskemål. Samtidigt har respondenterna i denna studie beskrivit problem som uppstår när 

handlingsutrymmet är för stort och politikerna inte ger mellancheferna tydliga mål att arbeta 

mot. Ur ett samhällsperspektiv kan ett stort handlingsutrymme också utgöra en begränsning 

av rättssäkerheten samt ett hot mot demokratin. Denna studie är inte normativ och syftar 

därför inte till att förespråka varken ett utökat eller ett mer begränsat handlingsutrymme för 

mellancheferna. Däremot är det viktigt att lyfta fram att ett utökat eller mer begränsat 

handlingsutrymme för mellancheferna får vissa konsekvenser för de verksamheter de ansvarar 

för och de personer som är knutna till verksamheterna. 

 

Författarens slutsatser 

Något som jag anser viktigt att lyfta fram i denna studie är att det finns en aspekt av 

handlingsutrymme som skiljer sig från den definition som använts i denna uppsats och som 

inte har presenterats i tidigare forskning på området. Jag har utifrån andra forskares (ex. 

Johansson 1997, Svensson & Johnsson & Laanemets 2008, Lipsky 1980) operationaliseringar 

av begreppet handlingsutrymme utgått från att handlingsutrymme är möjligheten att utifrån 

självständiga beslut genomföra önskvärda handlingar i frågor som rör verksamheterna. De 

tillfrågade respondenterna uttryckte dock att handlingsutrymme för dem innebar möjligheten 

att fatta självständiga beslut om sin egen tid och planering. Kanske är detta anledningen till att 

respondenterna i allmänhet uppfattade sitt handlingsutrymme som ansenligt trots att de kunde 

ge exempel på situationer där de var styrda av budget, lagar och politikernas beslut. Den 

respondent som uppfattade sitt handlingsutrymme som mest begränsat var också den 

respondent vars uppfattning om innebörden i handlinsutrymme stämde bäst överrens med min 

egen. Kanske var det därför som hennes uppfattning också var den som bäst stämde överrens 

med Agevalls (2000:22) grader av autonomi. 
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Mellanchefen anpassar sig? 

Denna studies resultat bekräftar ändå till stor del de slutsatser som andra forskare dragit i 

tidigare studier. Mellanchefer uppfattar sig ha ett stort handlingsutrymme men betonar ändå 

att det är ekonomin som avgör vad som är möjligt att genomföra i verksamheten. Centralt i 

min studie är att mellancheferna anpassar sig efter de begränsade resurser som finns i 

organisationen och gör så gott de kan utifrån dessa begränsningar vilket. Det finns dock vissa 

undantag från detta. Två respondenter i min studie stod ut från mängden och verkade mindre 

påverkade av organisationen än övriga mellanchefer. De menade själva att detta var möjligt 

eftersom de valde att ta plats, att ta sig stort utrymme. Samtidigt hade deras enheter bättre 

ekonomi än flera andra enheter i kommunen och de hade möjligheten att påverka 

beslutsfattarna i kommunen, den ena genom sin plats i ledningsgruppen, den andra genom 

årliga presentationer av sin verksamhet i nämnden. Det är dock svårt att avgöra om det är 

viljan att ta utrymme som skapar god ekonomi och möjlighet till påverkan eller om det är 

tillgången till dessa resurser som skapar möjligheten att ta utrymme och uppfatta sig 

självständig. Det är viktigt att lyfta fram att mellanchefer inte är en homogen grupp vilket jag 

saknar i den tidigare forskningen. Alla mellanchefer arbetar utifrån olika villkor beroende på 

den egna verksamhetens utformning, vilka behov brukarna i verksamheten har, hur 

mellanchefen är som person samt vilken kontakt mellancheferna har med politiker och 

förvaltningschef. De två respondenter som uppfattade sig mest självständiga sitter i positioner 

som leder till närmare kontakt med beslutsfattarna och möjligheter att påverka hur 

verksamheterna ska utvecklas. I studiet av handlingsutrymme är det därför viktigt att vara 

medveten om att även andra faktorer än de som tidigare studerats relativt flitigt (ekonomi, 

politik och lagstiftning) kan påverka både mellanchefernas uppfattning om sitt 

handlingsutrymme och det faktiska handlingsutrymme som de besitter.  

 

Handlingsutrymmet är dynamiskt 

Att mellanchefer är en heterogen grupp leder mig till slutsatsen att handlingsutrymmet är 

dynamiskt och att det påverkas av förändringar i mellanchefens omgivning. Det är därför 

viktigt att förstå mellanchefernas handlingsutrymme utifrån den kontext de befinner sig i och 

detta, anser jag, leder till att man kan ifrågasätta om det är tillräckligt att använda sig av 

Lipskys teori om frontlinjebyråkraten i dagsläget, åtminstone i analysen av mellanchefers 

handlingsutrymme. Lipsky (1980:15) utgår ju från att handlingsutrymmet automatiskt följer 

med den position som frontlinjebyråkraten har i organisationen eftersom den verksamhet de 
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arbetar i inte kan vara detaljstyrd. Han menar ju också att verksamheten i 

människobehandlande organisationer är svår att följa upp vilket leder till att mellancheferna 

inte kan ställas till svars för sina beslut (Lipsky 1980:40). Detta kanske var fallet under 1980-

talet när Lipskys teori publicerades men när den offentliga sektorn under 1990-talet började 

anamma tankar från den managementteori som senare fått namnet New Public Management 

så har mellanchefernas förutsättningar förändrats. Eftersom ny lagstiftning tillåter att 

verksamheter som tidigare tillhört offentlig sektor nu kan bedrivas i privat regi så uppstår 

konkurrens mellan de privata och offentliga aktörerna på omsorgsmarknaden. Detta leder till 

att även verksamheter i offentlig regi nu får den feedback från marknaden som saknades när 

Lipsky publicerade sin teori. Denna nya möjlighet till uppföljning av kvalitet och effektivitet i 

offentlig verksamhet skulle kunna göra det lättare för politikerna att avgöra om 

verksamheterna drivs på ett gynnsamt sätt, vilket innebär att en del av den struktur i offentlig 

sektor som Lipsky menade möjliggör handlingsutrymme har förändrats. I NPM-teorin betonas 

också vikten av uppföljning av resultaten på de fristående enheter som de offentliga 

verksamheterna delats upp i. Mina resultat tyder på att dessa tankar haft stor genomslagskraft, 

åtminstone i den kommun som studerats i denna uppsats. Årliga brukarenkäter, månatliga 

uppföljningar av ekonomin och medarbetarenkäter som från och med förra året ska 

genomföras vart annat år i kommunen tyder på att mellancheferna inte längre kan arbeta i det 

dolda på det sätt som Lipsky (1980:40) beskriver i sin teori. Respondenterna menade 

visserligen att det var svårt att dra några slutsatser utifrån brukarenkäten men 

medarbetarenkäten och den ekonomiska uppföljningen verkar kunna ge indikationer till 

förvaltningen och nämnden om enheternas resultat. När budgeten överskrids får också 

mellancheferna stå till svars för detta och måste ha en godtagbar och dokumenterad förklaring 

till överskridandet.  

 

Mellanchefen – snart en baklinjebyråkrat? 

I den aktuella kommunen arbetar man nu med bryta ner och konkretisera verksamhetsmålen. 

Lipsky (1980:15) och Agevall (2000:22) är överens om att öppna mål med tolkningsutrymme 

i organisationen är en förutsättning för handlingsutrymme så när dessa konkretiseras så 

kommer förmodligen handlingsutrymmet att bli mindre. Visserligen kan mellancheferna och 

personalen påverka hur målen ska tolkas i deras verksamhet vilket kan ses som ett ökat 

handlingsutrymme i stunden men när väl målen har konkretiserats så innebär detta ändå en 

begränsning i handlingsutrymmet. Särskilt begränsande blir detta för framtida mellanchefer 
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som inte varit med i utformningen av de nya verksamhetsplanerna. Att verksamhetsmålen 

konkretiseras behöver dock inte innebära en nackdel för mellancheferna. Flera av de 

tillfrågade respondenterna efterfrågade tydliga och konkreta mål för att lättare veta var de ska 

lägga ribban. Utifrån mitt resultat kan man dock reflektera över ifall konkretiserade mål kan 

få negativa konsekvenser för brukarna eftersom tydliga mål kan leda till mindre flexibilitet 

och mindre hänsyn till brukarnas individuella omständigheter. Lipsky (1980:15) förutsätter i 

sin teori att sådan hänsyn måste tas i människobehandlande organisationer men kanske håller 

vi på att ta ett steg ifrån denna syn nu när den ekonomiska tillväxten försämrats med nya krav 

på effektivitet och ekonomisk hushållning av skattemedlen som följd. Om nu politikerna får 

större insyn i och kontroll över verksamheterna genom konkretiserade mål och högre krav på 

uppföljning kan man också fråga sig om det decentraliserade ansvaret som mellancheferna 

fick under 1990-talet börjar centraliseras igen och i så fall vad motiven bakom denna 

omorganisering är.  

Att offentlig sektor har genomgått stora förändringar sedan Lipsky publicerade sin teori 

innebär inte att teorin enligt min mening är helt ofruktbar att använda i analyser av 

frontlinjebyråkraters handlingsutrymme. Det är snarare i analysen av just mellanchefernas 

inom omsorgens handlingsutrymme som den känns något föråldrad. Lipskys antaganden 

stämmer nämligen bättre in på andra typer av yrkeskategorier vilket ett av de citat som 

presenterats tidigare bekräftar. En respondent sa att den riktlinje som tidigare fanns i 

kommunen om fönsterputsning var direkt styrande för henne som mellanchef men att 

personalen kunde välja att ändå putsa fönster när de tyckte att det behövdes. Detta tyder på att 

det handlingsutrymme som enligt Lipsky (1980:15) måste finnas i människobehandlande 

organisationer finns hos personalen som i det dagliga arbetet möter brukarna, även om det inte 

alltid finns hos mellancheferna. Omsorgspersonalen kan därför anses tillhöra de 

frontlinjebyråkrater som Lipsky menar har stort handlingsutrymme och mellancheferna, som 

genom organisationsförändringar börjar tappa sitt handlingsutrymme, kanske istället skulle ha 

beteckningen baklinjebyråkrater.  

 

Framtida forskningsområden 

Ny forskning behövs när organisationen förändras 

Eftersom organisationsstrukturen i kommunerna ständigt förändras så är det viktigt att 

forskning inom området genomförs kontinuerligt. Särskilt viktigt kan detta anses vara när 
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konsekvenserna av förändringar i organisationen påverkar svaga grupper
10

 som äldre och 

personer med funktionsnedsättning. Eftersom de politiska målens utformning kan påverka 

både mellanchefernas arbete och kvaliteten på brukarnas insatser tycker jag att det är viktigt 

att förbättra och utveckla kunskapen om målens konsekvenser när arbetet med målen 

förändras så som det har gjorts i den studerade kommunen. Det vore också intressant att göra 

en jämförande studie med andra kommuner för att se om ett förtydligande av målen är en 

trend eller om det är unikt för den kommun som studerats i denna uppsats.  

 

Mellanchefer utgör en heterogen grupp 

Det är också viktigt att fortsättningsvis ha utgångspunkten att mellanchefer utgör en heterogen 

grupp, vilket jag inte upplever har varit fallet i den tidigare forskning som gjorts. Denna studie 

visar att personliga egenskaper hos mellanchefen och dennes position i förhållande till 

förvaltningen och politikerna kan leda till större möjligheter att påverka beslut rörande 

verksamheten. Konsekvenserna av detta vore av intresse att studera mer ingående. 

Exempelvis vore det intressant att se om personal som arbetar för mellanchefer med stort 

inflytande i organisationen uppfattar sin arbetssituation annorlunda än personal som inte har 

en sådan chef. Det vore också intressant att se hur brukarna som är knutna till en sådan enhet 

upplever kvaliteten på de insatser som mellanchefen verkställer. Att mellanchefens personliga 

egenskaper eller position i förvaltningen gynnar den egna enheten mycket kan också ses som 

problematiskt då det kan leda till olikheter i kvaliteten på insatserna vilket inte borde få 

förekomma i kommunens regi. Därför anser jag att detta borde undersökas närmare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 Viss försiktighet bör iakttas vid användandet av uttryck som ”svaga grupper” då detta kan verka 

kategoriserande för de personer som räknas in i gruppen. I detta sammanhang skall svaga grupper förstås som 

grupper av människor som är i behov av någon form av stöd och hjälp från samhällets sida samt andra som har 

svårt att göra sig hörda och vinna respekt för sina kunskaper och erfarenheter (Eliasson 1995:168). 
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Bilaga 1 

 

 

Exempel på hur organisationen av kommunal äldre- och handikappomsorg kan se ut samt mellanchefens plats i organisationen.Fritt 

utformad av författaren efter Moberg (2008 ). 
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Bilaga 2 

Teman som diskuterades under intervjuerna 

 

- Ansvar, delegering och arbetsuppgifter 

 

- Situationer där mellanchefen har stort respektive litet handlingsutrymme 

 

- Begränsningar och möjligheter till handlingsutrymme 

 

- Handlingsutrymmets konsekvenser 

 

- Uppföljning 
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