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Abstract 

Vad gör en enhetschef och hur förhåller de sig till sin frihet att bestämma inom den egna 
verksamheten, det har denna studie fokuserat att besvara. Studien belyser enhetschefens 
handlingsutrymme inom den kommunala äldreomsorgens särskilda boenden. Detta undersöktes 
med en kvalitativ metod som bestod av intervjuer med fyra enhetschefer i en kommun i Sverige, 
empirin analyserades sedan med en innehållsanalys. Intervjun delades upp i tre teman: 
handlingsutrymme, prioriteringar och ledarskap. Resultatet har bearbetats utifrån valda teman för 
att besvara syfte och frågeställningar och analyserades utifrån teorierna Gräsrotsbyråkratin, The 
new public management och Situationsanpassat ledarskap. Resultatet visar att enhetschefens 
handlingsutrymme upplevs relativt stort angående att ta beslut på den egna verksamheten men att 
delaktighet i beslut på högre nivå är låg. Enhetschefens ledarskap begränsas av administrativa 
uppgifter, vilket leder till att de blir mer en administratör än ledare och blir mindre synlig i 
verksamheten och slutligen det enhetschefen väljer att prioritera får oftast vänta för att 
prioriteringar från andra högre uppsatta anses viktigare i organisationen.  
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Inledning 

Att arbeta som enhetschef i dagens äldreomsorg beskrivs ofta som en invecklad uppgift. 
Enhetschefen arbetar på uppdrag av kommunens politiker och är underställda förvaltning och 
verksamhetschefer samtidigt som enhetschefen är arbetsledare med underordnad personal samt 
har ansvaret för brukarna. Denna mellanposition som enhetschefen befinner sig i kräver att de 
ska fungera väl i alla relationer och kunna vara flexibla och skifta snabbt och ofta mellan dem 
vilket kan vara komplicerat och svårt att fullfölja (Hjalmarsson, Norman & Trydegård, 2004). 
 

Enhetschefens yrkesroll präglas av variation, motstridiga krav och komplexitet. De har ansvar 
över många olika områden vilket leder till att de riskerar att hamna i etiska dilemman i deras 
yrkesutövning (Karlsson, 2006). Kunskapen om äldreomsorgens chefers arbetssituation är ganska 
begränsad men tidigare forskning har synliggjort att enhetschefens roll i äldreomsorgen är viktig 
både för vårdens och omsorgens kvalitet och för personalens trivsel och arbetsmiljö, men att 
detta arbetsförhållande på olika sätt är problematiska (Hjalmarsson et al, 2004). Under de senaste 
årtionden har kommunal äldreomsorg genomgått stora organisationsförändringar, t.ex. 
ädelreformen, som är en följd av kraven på ökad ekonomisk effektivitet, mångfald och 
konkurrens. Arbetsuppgifterna har gått från vård-och omsorgsuppgifter, via behovsutredning till 
en ren administrativ chefstjänst med ansvar över verksamheten, budget och personalen. Syftet 
med organisationsförändringarna var att stärka utvecklingen och parallellt minska kostnaderna 
som en följd av den konkurrens som uppstod av att privata företag fått i uppdrag att bedriva 
äldreomsorg i verksamheter som tidigare varit kommunala (Hjalmarsson et al., 2004). Ett 
växande problem inom äldreomsorgen idag är att den svenska befolkningen lever allt längre blir 
allt fler och är mer vårdkrävande än tidigare. Samtidigt som pensionsavgångarna för personalen 
de kommande åren är stora, enligt Sveriges kommuner och landsting (2014) kommer 15 000 av 
kommunernas 37 000 chefer att gå i pension de närmaste åren. En annan svår uppgift som 
enhetschefen har är att rekrytera vårdpersonal till äldreomsorgen på grund av att jobbet har låg 
status, det innebär att de är svårt att konkurrera om arbetskraften med låga löner och många 
deltidstjänster. Med dessa problem framför sig är utmaningarna desto större för enhetschefen 
inom äldreomsorgen i framtiden (Sveriges kommuner och landsting, 2014).  
 

Det är således viktigt att belysa enhetschefen inom äldreomsorgens komplexa situation. Speciellt 
viktigt är hur enhetschefen tolkar sitt utrymme, sina möjligheter och begränsningar att styra, leda 
och agera självständigt i verksamheten, utifrån lagar och kommunala riktlinjer. Enhetschefens 
professionella handlingsutrymme blir därför centralt. Titeln på uppsatsen beskriver enhetschefens 
varierande yrkestitel vilket kan variera från områdeschef till det äldsta uttrycket 
hemtjänstassistent. I denna studie används benämningen enhetschef som syftar till en mellanchef 
inom äldreomsorgen med ansvar över verkställighet av biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen.  
Intresset för det valda ämnet har växt fram dels genom eget intresse för yrket samt genom 
nyfikenhet att skapa en egen uppfattning av enhetschefens situation. Ämnets relevans för socialt 
arbete har också varit en del i beslutandet av ämne då det känns som att studien behandlar ett 
viktigt ämne som ligger i tiden. 
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Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Äldreomsorgen är en organisation som ofta får kritik för den vård som de äldre får idag. För att 
få en bättre förståelse vad enhetschefen gör inom den kommunala äldreomsorgen har denna 
studie fokuserat på deras handlingsutrymme och vad det innebär. Mot denna bakgrund är syftet 
att undersöka enhetschefer inom äldreomsorgens upplevelser av handlingsutrymme och vad som 
kännetecknar deras arbetssituation. Denna studie använder sig av följande frågeställningar: 
 

• Hur identifierar de intervjuade enhetscheferna sitt upplevda handlingsutrymme? 
• Vilka förutsättningar och begränsningar har de att agera, leda och styra verksamheten 

utifrån deras upplevda handlingsutrymme?  
• Vad styr de intervjuade enhetschefernas prioriteringar i organisationen?  
• Hur ser de på sin roll i organisationen, uppfattar de sin roll som ledarskap? 

Avgränsning 

Studien avgränsas till att undersöka enhetschefer som arbetar inom äldreomsorgens särskilda 
boenden. Endast en kommun valdes ut att delta i studien då tidsbrist begränsade för att göra en 
mer omfattande studie samt tillkom överväganden om vad som var praktiskt geografiskt möjligt 
att genomföra studien, vilket också bidrog till valet av att endast söka informanter i en kommun. 
Detta möjliggjorde dock att enhetschefernas förutsättningar blev lika, det vill säga att 
enhetscheferna arbetar efter samma kommunala riktlinjer. Avgränsningen mot särskilt boende 
gjordes för att specifikt belysa ett område inom äldreomsorgen och för att se vilka likheter och 
olikheter det finns mellan enhetschefernas uppfattningar inom samma område. 

Definition av centrala begrepp 

Här definieras de begrepp som använts i studien. 
 

Enhetschefens handlingsutrymme: i boken Handlingsutrymme: utmaningar i socialt arbete (2008) 
beskrivs handlingsutrymme som den formella ramen, möjligheten att utifrån beslut genomföra 
önskvärda handlingar. Handlingsutrymme innebär de utrymme enhetschefen har, att fatta beslut 
baserade på omdöme i förhållande till lagar och politiska riktlinjer samt verksamhetskrav och 
ekonomiska resurser (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).  
 

Enhetschef i äldreomsorgen: leder och planerar verksamheten, utifrån budget, lagar och riktlinjer. 
Ansvarar för att brukaren får den vård de behöver samt leda och styra personalen. Kännetecknet 
för en enhetschef är att de inte har någon ytterligare chef mellan sig och verksamheten det vill 
säga att de står i direktkontakt med medarbetarna. De har vidare en mellanställning som innebär 
en balansgång och de fungerar som en buffert mellan överordnade och underordnade nivåer. 
Enhetschefer inom äldreomsorgen är också så kallade operativa chefer i betydelsen att de 
befinner sig längst ut i chefsledet och ska driva en verksamhet där brukare, anhöriga och personal 
blir direkt berörda (Karlsson, 2006). 
 

Särskilt boende: ett boende för äldre som inte kan bo hemma och behöver tillgång till personal 
dygnet runt på grund av att deras vårdbehov är så omfattande att det inte kan tillgodoses i det 
egna hemmet. Att bo i särskilt boende innebär att man bor i en mindre lägenhet och har tillgång 
till en larmklocka så att man kan tillkalla hjälp närhelst man behöver. För att få en bostad i särskilt 
boende ansöker man om det enligt socialtjänstlagen. Det är den enskildes behov av sådant 
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boende som blir föremål för prövning. Ett bifallsbeslut om beviljat bistånd krävs för att erbjudas 
en bostad i särskilt boende (Socialstyrelsen, 2012). 
 

Ledarskap: ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som människor utövar i avsikt att 
påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Ledarskap kan definieras som en 
påverkansprocess med syftet att motivera andra människor att arbeta för att uppnå ett fastställt 
mål (Bergengren, 2003). Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) finns det olika definitioner på 
ledarskap. Vissa fokuserar på grupprocesser och betraktar ledning som en effekt av social 
samverkan, medan andra behandlar ledarskap som en fråga om personlighet eller förmåga att 
övertala och påverka. 
 

Decentralisering: innebär en fördelning eller spridning av verksamheter. Benämningen 
decentralisering används i många sammanhang och har både en verksamhetsmässig och en 
geografisk innebörd. Det kan innebära ett ansvar och beslutanderätt permanent överflyttas från 
en central myndighet till en regional eller lokal myndighet. Syftet med decentralisering är att 
kunna tillvarata lokala initiativ, minska sårbarheten i verksamheten och eventuellt få till en 
snabbare beslutsprocess. Det kan också vara ett medel till besparing, genom att en kortare 
beslutskedja förutsätts kunna fungera snabbare och därmed effektivare (Nationalencyklopedin, 
2014). 
 

Ädelreformen: en benämning på den reform som innebar att kommunerna övertog ansvaret för 
de lokala sjukhemmen för långtidssjuka och servicebostäderna för handikappade från landstingen 
år 1992. Reformen innebar också att kommunerna nuförtiden ansvarar för hemsjukvården och 
för vården av äldre sjuka, så kallade äldreboenden. Kommunen betalar därutöver till landstinget 
för medicinskt färdigbehandlade men som måste ligga kvar på sjukhus därför att kommunen inte 
kan ta över vården. De finns dock en möjlighet för kommun och landsting att komma överens 
om att landstinget behåller en viss del av vården eller att kommunen övertar större delen av 
primärvården. Reformen har medfört viss överföring av landstingsskatt till kommunal skatt 
(Nationalencyklopedin, 2014). 
 

Äldreomsorgen: äldreomsorgen erbjuder service och omvårdnad till dem som behöver stöd i det 
dagliga livet på grund av sjukdom, handikapp eller ålder. Det är en del av den kommunala 
socialtjänsten som tillhandahåller bostad, vård eller annan service till äldre personer. Genom 
ädelreformen 1992 fick kommunerna ett samlat ansvar för äldreomsorgen. I de flesta fall rör det 
sig om hemtjänst i form av städning, matlagning och personlig service eller hemsjukvård med 
hjälp av vårdbiträden eller sjuksköterskor. Det finns även dagcentraler som ger möjlighet till 
sysselsättning och kontakter med omgivningen, där det ofta erbjuds även matservering, fotvård 
och hårvård. Det kan även vid behov behövas särskilda boendeformer, såsom servicelägenhet, 
servicehus, ålderdomshem, gruppboende eller sjukhem (Nationalencyklopedin, 2014). 
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Bakgrund 

Allt fler äldre i Sverige  

Andelen äldre i Sverige ökar och utgör idag 19 procent av befolkningen, siffran ser ut att öka 
ytterligare och om 30 år tros siffran stigit till att 24 procent av befolkningen ses som äldre, 65+. 
Eftersom att medellivslängden ökat i Sverige de senaste 50 åren blir den äldre befolkningen allt 
fler. Detta beror på att dödligheten i övre medelålder har minskat och att det är främst efter 80 år 
som nedsatt hälsa blivit mer vanligt förekommande. Den äldre befolkningen har ökat men det 
har inte antalet platser inom särskilda boenden gjort. På äldreomsorgens särskilda boenden har 
antalet äldre platser minskat med 23 000 personer mellan åren 1993-2012. Det beror på att de 
äldre sjuka bor i ordinärt boende och får mer hjälp i hemmet med hemtjänst. I och med att 
antalet äldre personer ökar i Sverige krävs det mer resurser att kunna hjälpa dem, och att det 
finns ledare och chefer som kan driva personalen i rätt riktning (Socialstyrelsen, 2012).  

Den offentliga organisationen - äldreomsorgen 

Den kommunala äldreomsorgen är en offentlig organisation som syftar till att tillhandahålla 
bostad, vård eller annan likvärdig service till äldre personer inom kommunen. Det finns olika 
boendeformer inom äldreomsorgen där äldreboende används som ett samlingsnamn för dem 
samtliga. Hemtjänst innebär att bistå med hjälp åt den äldre i det egna hemmet så att den kan 
fortsätta bo kvar hemma. Insatserna kan bland annat bestå av medicinsk hjälp, städning, 
matlagning och personlig hygien. Inom kommunens äldreomsorg erbjuds även särskilda 
boendeformer, såsom servicelägenheter, servicehus och gruppboenden (Hjalmarsson et al., 2004). 
 

Äldreomsorgen styrs av bland annat politiker och tar stöd i Socialtjänstlagen (SFS 2001:453), 
hälso-och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) samt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). Där 
Socialtjänstlagen och Hälso- och Sjukvårdslagen är målinriktade ramlagar. Ramlagarna har 
tillkommit för att uppmärksamma demokratin i de båda lagarna. Helhetssynen är en 
grundläggande princip i verksamheterna och människans situation och omgivning ska beaktas 
vilket leder till krav på samordning och planering. Det som däremot skiljer lagarna åt är att 
socialtjänstlagen är en rättighetslag och hälso- och Sjukvårdslagen är en skyldighetslag.  
 

Enligt 4 kap. 1 § första stycket i socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodose sina behov, 
eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning 
(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Lagen påpekar människans eget ansvar att klara 
sin livsföring, men att samhället i vissa fall skall hjälpa till när den enskilde inte kan klara detta på 
egen hand. Meningen med rättighetsbestämmelser är att försäkra enskilda människor det stöd 
som de är i behov av i de tillfällen det inte kan tillgodoses av dem själva eller av någon annan. 
Hälso- och Sjukvårdslagen är till största del konstruerad kring sjukvårdshuvudmännens, d.v.s. 
vårdgivarnas skyldigheter. Det är på så sätt ingen rättighetslag som socialtjänstlagen, där patienten 
har en lagstadgad rätt med möjlighet att överklaga beslut (Socialstyrelsen, 2006). 
 

Den nationella handlingsplanen gällande politik som rör äldre som antagits av den svenska 
riksdagen samt Socialstyrelsens regler om kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring används också 
för att styra och vägleda utvecklingen. Den kommunala äldreomsorgen preciseras i kommunernas 
policydokument, det innebär att de valda politikerna i nämnder och styrelser har det yttersta 
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ansvaret att forma mål och riktlinjer och fatta övergripande beslut (Wolmesjö, 2005). Speciellt för 
offentliga organisationer är att de tar hand om en viss service utan direkt vinstintresse, är 
underordnad politisk kontroll och har en finansiering som utgör ett styr-och kontrollinstrument 
för politikerna (Thylefors, 2007). 
 

Äldreomsorgen är organiserad på ett hierarkiskt sätt där politiker fattar beslut och tjänstemännen 
utarbetar direktiv. Enhetscheferna är de som jobbar i så kallad mellanställning och är de som 
möter de äldre, de har även ett verksamhetsansvar som innebär att leda personalen. Längst ner i 
hierarkin jobbar vårdbiträdena/undersköterskorna den yrkesgrupp som utför det konkreta jobbet 
med de äldre (Törnquist, 2004). Utifrån det beslut som biståndshandläggaren gör om vilken form 
av hjälp den äldre ska få, lämnas handlingarna över till verkställigheten, t.ex. det särskilda 
boendet. Vid det skedet tar enhetschefen över och tillsammans med enhetens sjuksköterska 
upprättar de en genomförandeplan som ska finnas som vägledning till 
undersköterskans/vårdbiträdets arbete (Törnquist, 2004). 

Särskilt boende 

Boendeformen särskilt boende som behandlas i den här studien är ett boende för äldre som inte 
kan bo hemma och behöver tillgång till personal dygnet runt på grund av att deras vårdbehov är 
så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. När man bor i ett särskilt 
boende bor man oftast i en mindre lägenhet och har tillgång till en larmklocka så att man kan 
tillkalla hjälp när man behöver. För att få en bostad i ett särskilt boende ansöker man det med 
stöd av Socialtjänstlagen (eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Den 
enskilda personen blir sedan prövad för att se om behovet finns för ett sådant boende. För att 
sedan bli erbjuden en bostad i särskilt boende behövs ett bifallsbeslut om beviljat bistånd 
(Socialstyrelsen, 2012).  
 

Kommunen har sedan ansvar för finansiering och tilldelning av plats i särskilt boende efter 
biståndsbedömning och beslut enligt Socialtjänstlagen. Det innebär även att kommunerna anger 
mål och kvalitet för verksamheten och sluter avtal med vårdgivare. Det ständiga ökandet av den 
äldre befolkningen i Sverige resulterar i att vård-och omsorgsbehovet inom särskilt boende ökar, 
de som flyttar in är allt äldre och har mer omfattande funktionsnedsättningar än tidigare (SKL, 
2014). Omkring hälften av de som bor i särskilt boende har en demenssjukdom, det finns även 
särskilda boenden som har specialiserat sig på enbart demenssjukdomar. Orienteringshandikapp 
och omvårdnadsbehov med korta kritiska intervall är de vanligaste skälen för att beviljas bostad i 
särskilt boende eller att anhöriga inte orkar med tillsynen av den närstående (Socialstyrelsen, 
2012). 

Förändringar inom den kommunala äldreomsorgen 

De senaste tjugofem åren har den kommunala äldreomsorgen genomgått stora förändringar. 
Förändringarna har omfattat både hur verksamheten organiseras och när de gäller att möta de 
äldre hjälpmottagarnas behov. Det har skett en drastisk minskning av andelen äldre som får hjälp 
idag jämfört med hur det var förr och hemtjänsten som tidigare i stor omfattning gav olika 
serviceinsatser till relativt friska pensionärer, arbetar nu i större utsträckning med den allra äldsta 
gruppen pensionärer som ofta har omfattande och sammansatta vård och omsorgsbehov 
(Hjalmarsson et al, 2004). 
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Under början av 1990-talet skedde det omfattade och betydelsefulla förändringar som påverkade 
organisering, ledarskap och det direkta vård och omsorgsarbetet inom äldreomsorgen (Wolmesjö, 
2005). Dessa förändringar både ökade och minskade den kommunala handlingsfriheten (SOU 
2001:52). Bland annat genomfördes statliga reformer som innebar att kommunerna fick nya 
verksamhetsområden som staten tidigare haft befogenhet över (Henriksen & Rosenqvist 2002). 
Denna reform som genomfördes var en följd av en stark trend som förespråkade organisationer 
med få mellanled (The new public management). Syftet med dessa organisationer var främst av 
ekonomiska skäl men kommunerna strävade också efter kortare beslutsvägar och 
decentralisering. Begreppet decentralisering beskriver en förskjutning av maktfördelning från 
högre till lägre nivåer i samhället. Dessa organisationer brukar kallas för platta organisationer, det 
vill säga att de har stora enheter men små resurser (Hjalmarsson et al., 2004). Det tre mest 
omfattande reformerna som på det formella planet medfört genomgripande 
organisationsförändringar för de offentliga organisationerna under 1990-talet var Ädelreformen 
1992, Handikappreformen 1994 och Psykiatrireformen 1995. 

Ädelreformen 

Den reform som påverkade äldreomsorgen mest var Ädelreformen som innebar att kommunerna 
övertog det största ansvaret för äldreomsorgen år 1992. Innan var det landstinget som hade 
ansvaret över patienter som var medicinskt färdigbehandlade men som fortfarande var i behov av 
vård i form av sjukhem och långvård (SOU 2001:52). Ädelreformen infördes för att styra upp 
den oklara ansvarsfördelningen och den bristande samverkan mellan kommuner och landsting 
gällande de äldres vård. En annan anledning med ädelreformen var att utveckla äldreboenden till 
en trevligare miljö med ett mer socialt präglat innehåll (Statistiska centralbyrån, 1996). Innan 
kommunerna övertog ansvaret om de äldre, tillsatte regeringen 1990 något som då kallades 
Äldreberedningen, som hade i uppgift att behandla frågor rörande de äldre. Den bakomliggande 
orsaken till att reformen genomfördes var oklar arbetsfördelning mellan kommun och landsting, 
bristande samverkan mellan huvudmännen, allt fler medicinskt behandlade patienter inom 
sjukvården samt ökade kostnader (Törnquist, 2004). 
 

I och med att ädelreformen infördes övergick drygt 55000 anställda från landstinget till 
kommunal tjänst och kommunerna runt om i landet var då tvungna att inrätta särskilda 
boendeformer. De fick även ansvaret för hälso- och sjukvården samt att bistå med tekniska 
hjälpmedel i de särskilda boendeformerna och dagverksamheterna. De som bor i dagens särskilda 
boenden jämfört med på 1980-talet är i större behov av hjälpinsatser samt har de äldre blivit mer 
vårdkrävande och sjukare, medan äldre med mindre omfattande hjälpbehov oftare ställs utanför 
det kommunala åtagandet. Det har lett till att kommunernas särskilda boenden har fått ta emot 
patienter som tidigare skulle ha vårdats inom internmedicin eller geriatrik i en utsträckning som 
inte förutsågs när Ädelreformen planerades (Hjalmarsson et al, 2004). 
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Kunskapsöversikt 

Enhetschefens handlingsutrymme 

Handlingsutrymme är ett centralt begrepp i denna studie och kan definieras på olika sätt. Detta 
kapitel fokuserar på att förklara handlingsutrymmet och den nyckelroll enhetschefen har i 
verksamheten. 
 

Handlingsutrymmet beskrivs ofta utifrån det specifika sammanhang de används i. I boken 
Handlingsutrymme i socialt arbete (Svensson, K, Johnsson, E & Laanemets, L, 2008) beskrivs 
handlingsutrymme som den formella ramen, möjligheten att utifrån beslut genomföra önskvärda 
handlingar. I avhandlingen Att leda i kommunal äldreomsorg (2006) skriven av Ingrid Karlsson 
undersöks enhetschefers handlingsutrymme och handlingsfrihet. I avhandlingen kan man läsa att 
enhetschefer har rätt goda möjligheter att kunna utforma sitt ledarskap på den egna enheten. Det 
som ändå begränsar handlingsutrymmet är lagar, riktlinjer, politiska beslut och kommunens 
ekonomi. Dessa organisationsfaktorer är ramen, alltså handlingsutrymmet. Grunden till 
handlingsutrymmet är det som anges i Socialtjänstlagen, lagen styr enhetschefernas arbete genom 
att ange olika normer (Karlsson, 2002).  
 

Hur kommunen utformar och konkretiserar dessa riktlinjer som står i socialtjänstlagen är det 
lokala politikernas ansvar. Besluten är toppstyrda då de är fattade på demokratiska grunder och 
ska spegla medborgarnas vilja. Politikerna förlitar sig i hög grad i vad förvaltningsledningen 
informerar om och har sällan direkt kontakt med verksamheten. Det är inte bara Socialtjänstlagen 
som enhetschefen måste följa, utan även hälso-och sjukvårdslagen, offentlighet- och 
sekretesslagen samt de arbetsrättsliga lagarna. De arbetsrättsliga lagarna är mer konkret styrande 
och självklara, de tolkas och används i större utsträckning på förvaltningsnivå av personalledning 
och används ofta som policy eller riktlinjer som man ska följa (Karlsson, 2002). 
 

Att jobba som enhetschef innebär att man jobbar mellan politiker och överordnade chefer på ena 
sidan och den andra sidan vård-och omsorgspersonal och brukare. Mellanpositionen som en 
enhetschef besitter är att de ska föra politikernas och överordnade chefernas talan ned och utåt i 
verksamheten, samtidigt som de ska föra medarbetarens och brukarnas talan uppåt och inåt i 
organisationen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1: Exempel på påverkansfaktorer i ledarskapet 
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Figuren visar enhetschefers situation mellan den styrande förvaltningen och aktörerna/utförarna. 
En del i denna struktur ses som tvingande på en överordnad nivå t.ex. lagstiftningen. Hur det 
påverkar en enhetschef kan också ses som en envägskommunikation då den största delen av 
kommunikationen kommer från ett håll, se pilarna. Varför den överordnande chefen finns mellan 
struktur och aktör är för att de anses som en transportör av strukturen ut till enhetschefen och en 
överordnad chef kan ses som en enskild aktör (Karlsson, 2006).   

Enhetschefens komplexa yrkesroll 

Enhetschefens yrkestitel inom äldreomsorgen är inte enhetlig och varierar både inom och mellan 
kommunerna. Deras yrkestitel kan kallas för enhetschef, områdeschef, resultatchef, mellanchef, 
verksamhetschef, förste chef och vårdchef (Hjalmarsson et al., 2004). Begreppet chef innehåller 
diverse arbetsuppgifter inom den tilldelade verksamheten och med ledarskap över ett antal 
medarbetare (Wolmesjö, 2005). Enhetschefer har varierande utbildningsbakgrund och idag finns 
det även enhetschefer som saknar högskoleutbildning. Det var först i början av 80-talet som 
utbildningen till arbetsledare inom äldreomsorgen blev en högskoleutbildning, drygt 80 procent 
av enhetscheferna idag är utbildade. Vanligaste utbildningarna för enhetschefer är någon form av 
social högskoleutbildning, vilket inkluderar sociala omsorgsprogrammet, socionomprogrammet 
eller personalvetarprogrammet. Nästan lika vanlig grundutbildning är motsvarande äldre 
gymnasialform, som ålderdomshemsföreståndare. Det finns dessutom sjuksköterskor, 
undersköterskor och mentalvårdare på tjänsterna, men också personer som ”gått den långa 
vägen” och skaffat sig erfarenheter genom sitt arbete i äldreomsorgen (Hjalmarsson et al., 2004). 
 

Mellanpositionen som enhetschefen befinner sig i innebär att de står mellan att följa politiska 
beslut och lednings-och organisations krav uppifrån och nedifrån genom att bistå krav och 
önskemål från medarbetare och brukare. Vilket innebär att enhetschefen ska föra talan både 
uppåt och nedåt och föra fram åsikter, krav och behov i båda leden. Denna situation kan vara 
komplicerad eftersom det kan leda till en lojalitetskonflikt då det kan finnas motsägelsefulla krav, 
och det kan vara svårt att bemöta krav från olika håll samtidigt (Wolmesjö, 2005). Enhetschefen 
befinner sig i direktkontakt med medarbetare och verksamheten som de driver berör brukare och 
även deras anhöriga i vardagen. Därefter berörs de av alla de politiska och administrativa beslut 
som de ska verkställa samt lagar som ska följas. Budgetansvaret ingår också i enhetschefens 
yrkesroll samt verkställighet av beslut som en myndighetshandläggare har beslutat om och att 
genomföra detta med hjälp av den personal som arbetar på enheten (Karlsson, 2006). I Statens 
offentliga utredning (SOU 2000:114) benämner de att enhetschefens olika arbetsuppgifter är att 
ansvara för rekrytering, anställning, introduktion, utveckling, utbildning, arbetsrätt och 
miljöfrågor. De ska även leda och ge stöd till vårdpersonalen samt se till att riktlinjer och politiska 
mål genomförs och verkställa beslut enligt mål och riktlinjer inom budgetens ramar. 

 

Antal enhetschefer i Sverige beräknades år 2003 till 9100 enhetschefer enligt Svenska 
Kommunförbundet årtal (Sveriges kommuner och landsting, 2014). För drygt 50 år sedan gick 
det ungefär fyra stycken anställda per enhetschef och idag kan en enhetschef på särskilda 
boenden nästan ha uppemot 100 anställda. Under 1990-talet fick enhetscheferna allt större makt 
och ökade befogenheter vilket ledde till ett större ansvar samt ett mer tidskrävande arbete 
(Thylefors, 2007). Det finns ofta flera chefsled i kommunala verksamheter där socialdirektören är 
den som benämns som högste chef. De har mestadels uppgifter av en övergripande karaktär och 
deras ansvar är att planera, integrera och samordna verksamheten i ett långsiktigt perspektiv, det 
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kan innebära så långt in i framtiden som 10-20 år. Den som är under socialdirektören är 
verksamhetscheferna och de ansvarar över det mänskliga samarbetet inom organisationen, även 
de har ett mer långsiktigt perspektiv med ett spann på ca 2-10 år. Enhetscheferna är dem som ska 
behärska det konkreta arbetet och har ett planeringsspann på mellan 3 månader till 2 år. Det 
innebär att enhetscheferna behöver ha en detaljkunskap som inte krävs av de cheferna som sitter 
på högre nivåer (Thylefors, 2007). 
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Metod 

Datainsamling 

Målet med studien var att öka kunskapen om vad enhetschefen inom äldreomsorgen anser sig ha 
för möjligheter att leda, styra och bestämma i verksamheten utifrån dess upplevda 
handlingsutrymme. Studien genomfördes med en kvalitativ metod och studiens datainsamling har 
skett genom fyra stycken intervjuer. Den kvalitativa forskningen syftar till att ta reda på 
respondentens upplevelser och från deras synvinkel skapa en mening som återberättar en 
situation eller något respondenten varit med om, samtidigt som den kvalitativa 
forskningsintervjun bygger upp kunskap om det valda ämnet (Kvale, 2009). Intervjuerna 
genomfördes med en semistrukturerad intervjumetod, metoden är flexibel och de underlättar att 
ställa följdfrågor eftersom frågorna som ställdes endast var ett exempel och kunde ställas olika 
beroende på vem som intervjuades och vad respondenten svarade. Intervjuerna analyserades 
sedan genom en innehållsanalys. 
 

Fördelen med att använda intervjuer möjliggör att få ett djup i forskningsfrågan om hur de 
intervjuade upplever sin situation. En annan fördel är att intervjuer underlättar för 
intervjupersonen att fråga upp vid intervjutillfället om de missförstått en fråga, det försäkrade att 
intervjupersonen uppfattat frågan korrekt. Nackdelen med intervjuer är att de tar lång tid att 
genomföra, transkribera och analysera materialet samt att tolka svaren rätt, det begränsade antalet 
deltagare i denna studie och det kan därför bli svårare att generalisera resultatet till en annan 
verksamhet eller kommun då antalet intervjupersoner är få. En annan nackdel med intervjuer är 
att respondenten kan påverkas i sina svar i den ömsesidiga situation som uppstår i samtalet 
(Lantz, 1993). Under intervjuerna undveks att ställa ledande frågor för att inte styra 
intervjupersonens svar.  

Urvalsförfarandet 

Målpopulationen för studien består av personer med yrkestiteln enhetschef och som jobbar inom 
den kommunala äldreomsorgen med inriktning mot särskilda boenden. Studiens urval styrs inom 
kvalitativa studier av studiens syfte. Urvalet sker oftast inte slumpmässigt eller med hjälp av 
någon annan av de konventionella urvalsmetoderna. Målet med denna form av kvalitativa studier 
är istället att få ett urval som leder till så stor förståelse som möjligt i det studerade fenomenet 
eller företeelsen. På grund av detta kan resultatet av dessa kvalitativa studier inte sägas ha någon 
statistisk representativitet (Kvale, 2009). Ett subjektivt urval kan göras då forskaren har en viss 
kännedom om det ämne han eller hon valt att studera. Forskaren väljer ut personer på grund av 
deras kvalitéer samt att de anses relevanta för studien och kan ge den information forskaren är 
ute efter (Denscombe, 2009). Enhetscheferna valdes ut eftersom att studien specifikt riktar sig 
mot enhetschefer inom äldreomsorgen och en bedömning gjordes att endast de kan ge den 
information som svarar på studiens syfte: hur enhetschefen uppfattar sitt handlingsutrymme och 
vad som kännetecknar deras arbetssituation. 
 

Enhetschefernas mailadresser söktes på den utvalda kommunens hemsida. Totalt kontaktades 15 
stycken enhetschefer via mail där studiens informationsbrev bifogades. Brevet innehöll 
information om följande: en beskrivning av studiens syfte, att det är helt frivilligt att delta och att 
man när som helst kan avbryta medverkan, information om inspelning, beräknad intervjutid samt 
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att allt som sägs kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet (se bilaga 1). Via 
mailkontakten tackade två enhetschefer ja till att ställa upp på en intervju och de andra två 
enhetschefer tackade ja efter telefonkontakt.  

Intervjupersonerna 

De enhetschefer som intervjuades har olika utbildningsbakgrunder, två är utbildade 
personalvetare, en sjuksköterska och en socionom. Tre av de fyra intervjupersonerna har även en 
undersköterskeutbildning i grunden. De har olika lång erfarenhet av att arbeta som enhetschef 
där spannet ligger mellan 2,5 - 15 års erfarenhet. Antal boende de ansvarar över i sin verksamhet 
varierar mellan ca 30-50 boenden och antalet anställd personal varierar mellan 30-40 stycken. De 
anställda arbetar varierande skift, dag, kväll och natt. Utöver detta har enhetscheferna ytterligare 
ett antal vikarier som de ansvarar över. Enhetscheferna som intervjuades har alla samma 
överordnade chef. Samtliga enhetschefer påpekade att omväxlingen av arbetsuppgifter, kontakten 
med brukare och personal och att kunna påverka på ett annat plan låg till grund till varför de valt 
att arbeta som enhetschef.  

Genomförande 

Inför intervjuerna konstruerades en intervjuguide med tre olika teman med relevans för studiens 
syfte och frågeställningar. Dessa teman var, handlingsutrymme, prioriteringar och ledarskap. 
Handlingsutrymme valdes eftersom det är ett centralt begrepp genom hela studien och det fanns 
därför ett stort antal frågor som var kopplade till just handlingsutrymme. Temat prioriteringar 
valdes för att det hänger samman med handlingsutrymme utifrån vad man är tvungen att 
prioritera i den styrande organisationen. Sista temat ledarskap ansågs relevant för 
enhetschefsyrket som innebär ett stort ansvar att styra och leda personalen. Under varje tema 
fanns det ett antal frågor och följdfrågor.  Intervjuerna var semistrukturerade vilket innebär att 
intervjuguiden endast är ett förslag till frågor och att frågorna kunde ställas i olika ordning varje 
gång, beroende på hur intervjun utvecklade sig (Kvale, 2009).  
 

Tiderna för intervjuerna bokades in och genomfördes på samtliga enhetschefers arbetsplatser. 
Varje intervju tog mellan 30-50 minuter beroende på hur mycket informanterna hade att säga. 
Intervjuerna spelades in med ett inspelningsprogram för att lättare kunna analysera och återge 
data korrekt genom transkribering. Transkriberingen skedde direkt efter avslutad intervju för att 
ha all information färskt i minnet, det gjordes med noggrannhet för att fånga upp helheten.  

Innehållsanalys som analysmetod 

Analysmetoden i denna uppsats är innehållsanalys i dess två huvudsakliga former, en 
konventionell innehållsanalys och en riktad innehållsanalys. En konventionell innehållsanalys 
avser en förutsättningslös analys av det empiriska materialet och i detta fall, materialet från 
intervjuer om hur enhetschefer upplever sitt handlingsutrymme (Kvale, 2009). En riktad 
innehållsanalys präglas utav en mer strukturerad process där den inledande kodningen styrs av 
teman som forskaren skapar utifrån teorier eller tidigare forskning. Den konventionella 
innehållsanalysen präglas av en induktiv ansats och den riktade mer av en deduktiv eller rentav 
hypotetiskt-deduktiv. Ett induktivt angreppssätt bygger på att genom observationer/resultat man 
fått skapar en teoretisk förståelse av det studerade fenomenet. Ett deduktivt angreppssätt börjar 
istället med en teori som man sedan testar, genom att bryta ner teorin i en uppsättning hypoteser, 
för att se om den överensstämmer med de observationer/resultat man fått (Bryman, 2011). I 
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stort sett har analysen skett genom en konventionell innehållsanalys med en induktiv ansats på 
det sättet att empirin söktes innan studiens teorier bestämdes samt att kategorierna i analysen inte 
var förutbestämda utan skapades genom analysprocessen. Resultatet av analysen har däremot 
diskuterats utifrån de olika teoretiska perspektiven som använts i studien samt har en jämförelse 
av resultatet gjorts från tidigare forskning, där av en riktad innehållsanalys. 
 

Figur 2. Figuren beskriver de olika stegen i analysprocessen.  
	  
	  

	  

 
 
 

 
 
 

 
Se bilaga nr 3 för exempel på kodningen som gjordes. 
 
Enligt Kvale (2009) innefattar en kvalitativ innehållsanalys en process att identifiera, koda, samt 
kategorisera grundläggande mönster eller teman i det empiriska materialet. Till en början 
transkriberades hela materialet genom att lyssna igenom den inspelade intervjun och återge det 
som sagts. Därefter analyserades hela texten, den lästes igenom flera gånger för att skapa en 
förståelse och få en känsla för helheten av materialet. Sedan togs meningar och fraser ut ur texten 
med relevans för studiens frågeställningar. Dessa meningar eller fraser utgör de meningsbärande 
enheterna i analysen. De meningsbärande enheterna kondenserades till koder, det innebär att 
man gör texten kortare och mer lätthanterlig, men behåller innehållet och betydelsen. Ett 
exempel av koderna som användes var budget, politikerstyrd, tillit och planering. Koderna 
grupperades sedan in i kategorier som återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna, de 
kategorier som bildades utifrån koderna var: styrning, relationer, enhetschef och kommunal 
organisation. Till sist formulerades ett omfattande tema efter det som framkommit i intervjuerna, 
namnet på temat blev komplexitet.  

Litteraturinsamling 

Litteraturinsamlingen till denna studie har skett via Umeå universitetsbibliotek där olika databaser 
har använts för att söka relevant litteratur till studiens syfte och frågeställningar. De databaser 
som använts flitigast var SwePub, Ebesco, SocIndex och Nationalencyklopedin, sökmotorn 
Google scholar har även nyttjats. Orden som använts i sökningen var, enhetschef, 
handlingsutrymme, äldreomsorg, ledarskap, handlingsfrihet, offentlig organisation och särskilt 
boende. De ord som varit mest relevanta för studien och som mest litteratur funnits av var 
enhetschef, handlingsutrymme och äldreomsorg. Samt har en del böcker använts som lånats från 
Umeå universitetsbibliotek, böckerna har mest omfattat litteratur som behandlat kvalitativ metod 
och teorierna, Gräsrotsbyråkratin, The new public management och Situationsanpassat ledarskap. 

Steg 1. 
Analyserade och läste 

hela texten. 

Steg 2. 
Identifierade 

meningsbärande 
enheter. Steg 5. 

Formulerade ett tema 
utifrån kategorierna 

Steg 3. 
Kondenserade 

meningarna till koder. 

Steg 4. 
Skapade kategorier 
och grupperade in 

koderna. 
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Till en början söktes litteratur väldigt omfattande och väldigt brett för att få en ordentlig bas att 
stå på, för att senare vid sållandet av information ta ut det som ansågs viktigt till denna studie. 
Vid sökning av litteratur har vi försökt vara så källkritiska som möjligt för att hitta litteratur som 
är vetenskapligt godkänt. 

Kvalitetskriterier 

I den kvantitativa forskningen talas de ofta om reliabilitet och validitet men i den kvalitativa 
forskningen kan man använda sig av andra infallsvinklar för att bedöma kvalitén i en studie 
(Bryman, 2011). Eftersom den kvalitativa forskningen har en mer beskrivande karaktär lämpar 
det sig bättre att använda sig av andra kvalitetskriterier. I denna studie används därför 
trovärdighet, överförbarhet och analytisk generalisering. 
 

Trovärdigheten - i en studie får man genom att forskaren undersökt det som var avsikten att 
undersöka och att det är gjort på ett sådant sätt att det är vetenskapligt godtagbart. Det gör man 
genom att redovisa de metoder som använts på ett så utförligt sätt som möjligt och att det lämpar 
sig bra till undersökningen (Fejes & Thornberg, 2009). Forskningen ska skapa en trovärdighet i 
resultatet så att det kan bekräfta att forskaren uppfattat verkligheten på rätt sätt (Bryman, 2011). 
För att säkerhetsställa trovärdighet i denna studie har tillvägagångssättet redovisats tydligt, och att 
val av teoretiska perspektiv och att andra begrepp är relevanta för studien, att resultatet ska 
avspegla det som framkommit under intervjuerna samt att syfte och frågeställningar diskuterats.  
 

Överförbarhet - innebär att det man kommit fram till kan tillämpas och användas i andra 
sammanhang (Kvale, 2009). För att överförbarheten ska bli bra är det viktigt att ge en tydlig 
beskrivning om hur man gått till väga i studien samt att resultatet tillsammans med lämpliga citat 
stärker trovärdigheten i studien och därmed ökar överförbarheten. (Johannessen & Tufte, 2003). 
Eftersom att undersökningens intervjupersoner behandlats med konfidentialitet kan det vara 
svårt för andra att göra en likadan undersökning och få samma slutsats samt att antalet 
intervjupersoner i denna studie är få. Resultatet kan ändå vara överförbar till andra studier med 
liknande syfte att undersöka enhetschefen handlingsutrymme.  
 

Analytisk generalisering - Vid intervjustudier ska resultaten bedömas vara rimligt tillförlitliga och 
giltiga, så återstår frågan om det bara är intressant för forskaren eller om studien kan överföras till 
andra undersökningspersoner, sammanhang och situationer. Något som ofta kommer på tal när 
det handlar om intervjustudier är om resultaten är generaliserbara (Kvale, 2009). Analytisk 
generaliserbarhet innebär att man gör bedömning utifrån de resultat man kommit fram till i en 
studie och genom det ger en anvisning för vad som skulle kunna vara giltigt inom andra områden 
eller i andra verksamheter än den studeranden. Det sker genom en noggrann bedömning om i 
vilken utsträckning resultatet från undersökningen kan ge en aning om att leda till i annan 
situation.  Utifrån intervjuundersökningen oavsett analysform kan analytisk generalisering göras 
(Kvale, 2009). Enligt Kvales beskrivning om vad analytisk generalisering är skulle denna 
undersökning kunna göra anspråk i en liknande organisation. Det är heller inte otänkbart att den 
skulle kunna genomföras i en annan kommun då de flesta kommuner har relativt lika 
organisationsstruktur. Eftersom att denna studie endast består av fyra stycken intervjupersoner är 
generaliserbarheten begränsad och mängden insamlat material blir likaså. För att denna 
undersökning skall ha större analytisk generaliserbarhet krävs fler intervjupersoner, mer 
djupgående frågor och att studien kunde ha gjorts på fler än en ort.   
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Etiska aspekter  

Att bedriva forskning är angeläget för både individen och samhället. När man ska genomföra en 
studie är det viktigt att förhålla sig till de forskningsetiska perspektiven för att skydda 
respondentens integritet. I skrivandet av en rapport speglar språket en verklighet av upplevda 
erfarenheter eller händelser och författaren skapar en syn på verkligheten utifrån vad 
intervjupersonen berättat (Kvale, 2009). Etik handlar om ansvar och att inte missbruka det 
förtroende man gett åt intervjupersonen (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Det är viktigt 
att resultatet av studien är vetenskapligt och etiskt hållbar. Man bör även överväga syftet med en 
intervjuundersökning både för det vetenskapliga värdet men inte minst efter i vilken mån den 
förbättrar den undersökta mänskliga situationen (Kvale, 2009). 
 

I denna rapport används de forskningsetiska perspektiven från Vetenskapsrådet, de beskriver hur 
forskaren ska förhålla sig till de fyra grundkraven: informationskravet, samtyckeskravet, 
nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Vid förfrågan om intresse att delta samt vid intervjuerna informerades samtliga intervjupersoner 
om studiens syfte och att deras deltagande sker på helt frivillig grund samt att de har rätt att 
lämna och avbryta intervjun när som helst. Det som sägs under intervjun kommer endast 
användas till forskningens syfte och får inte lånas ut eller användas i annat bruk. Resultatet av 
intervjuerna går inte att härleda till specifika intervjupersoner då intervjun inte har med några 
personliga frågor utan endast spekulationer om hur det uppfattar och upplever sitt 
handlingsutrymme. All information om intervjupersonerna har hanterats på ett konfidentiellt sätt 
och alla intervjupersoner garanteras konfidentialitet genom att alla personuppgifter förvaras på ett 
sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. Inga namn eller orten där de arbetar har nämnts i 
studien. I och med att studien har tagit hänsyn till dessa krav är risken att respondenterna skadas 
reducerad (Vetenskapsrådet, 2002). 
 

Det studerande ämnet har inte bedömts som känsligt på det sättet att studien riktar sig till 
enhetschefens profession och inte till någons privata liv. De etiska problem som möjligtvis kan 
uppstå i denna undersökning kan vara att frågorna i intervjuerna kan uppfattas som stötande men 
den risken har bedömts som relativt låg. Om detta skulle inträffa har intervjupersonerna 
informerats att dem inte behöver svara på alla frågor och att de har möjlighet att avbryta 
intervjun när de vill. 

Förförståelse 

Den förförståelse som fanns hos författarna var att en av dem genomfört sin 
verksamhetsförlagda utbildning inom äldreomsorgen tillsammans med en enhetschef. Det 
innebär att en viss förförståelse för verksamheten fanns och att kontakten med enhetscheferna 
var delvis lätt. Genom den verksamhetsförlagda utbildningen har kunskap bildats och ett intresse 
för området skapats. Något viktigt att tänka på är att författaren inte ska blanda in egna åsikter 
eller ställa ledande frågor utifrån förförståelsen för verksamheten. Det togs i beaktning hos 
studenten och skall inte synas i studien. Eftersom förförståelsen endast innefattade den ena 
författaren bidrar det till att förförståelsens eventuella påverkan kan uppskattas som relativt låg, 
då två olika perspektiv från författarna bidrog till att det blev en jämn balans. 
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Ansvarsfördelning 

Vi har båda medverkat på de fyra intervjuer som gjordes för att skapa en egen uppfattning av 
känslan och stämningen under intervjun samt för att få ett bättre helhetsperspektiv. 
Transkriberingen av intervjuerna delades upp lika så att arbetsbördan blev rättvis. Alla delar i 
studien har mer eller mindre genomförts gemensamt men vi har haft olika stort fokus på delarna i 
uppsatsen. Detta har skett sporadiskt och av naturliga skäl för att effektivisera arbetet, Isabelle 
har haft lite mer fokus på tidigare forskning och teorier medan Johanna haft mer fokus på 
inledning och bakgrund, de andra delarna har skrivit gemensamt. Vi har haft ett bra samarbete 
oss emellan där vi båda känt att vi vill vara delaktig så mycket som möjligt i alla delar i uppsatsen, 
för att underlätta arbetet och för att kunna vara insatt i det stora hela. Vi känner att vi haft samma 
arbetsbörda och haft ett rättvist gemensamt arbete under hela studiens gång. 
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Tidigare forskning  

Detta kapitel fokuserar på att redovisa vad tidigare forskning kommit fram till angående 
enhetschefens handlingsutrymme och komplexitet samt enhetschefens ledarskap. 
 

Vetenskapliga studier som handlar om yrkesgrupper inom äldreomsorgen var få före 1990-talet. 
Den senare delen av 1990-talet har det däremot skrivits ett antal avhandlingar som inriktar sig 
mot äldreomsorgens yrkesgrupper och deras yrkesroll. De flesta avhandlingarna har gjorts med 
yrkessamma inom hemtjänsten, däremot forskning om arbetet inom särskilt boende är begränsat 
till ett fåtal studier (Törnquist, 2004). 
 

I stort sett har tidigare forskning visat på att det finns en del brister på olika områden inom 
enhetschefens yrkesroll i äldreomsorgen. Det finns till exempel brister angående arbetssituationen 
som präglas av hög arbetsbelastning och en hög sjukfrånvaro. Otydligheten i uppdraget är också 
en av bristerna där enhetschefens mål är ganska övergripande och även i vissa fall står i motsats 
till varandra. Enhetschefen ska till exempel både värna om att vårdtagaren ska kunna bevara sin 
hemmamiljö samtidigt som de ska verka för en god arbetsmiljö för de anställda, vilket inte alltid 
är en enkel uppgift (Bergman, 2009). Enhetschefen ska balansera mellan respekten för den 
enskildes hem och vårdbiträdens krav och en god arbetsmiljö. Konflikter mellan socialtjänstlagen 
och arbetsmiljölagen gör att enhetscheferna kan ha svårt att fatta bästa möjliga beslut utifrån den 
konflikt som uppstår mellan lagarna (Törnquist, 2004). Samtidigt är det ökande vård-och 
omsorgsbehovet och minskade resurser en annan påtalad brist i enhetschefens arbetsuppgift. Där 
påpekas även vikten av ett bra chef-och ledarskap som en av de avgörande faktorerna för att 
möta de utmaningar och problem som verksamheten innebär.  De övriga medarbetarna och deras 
arbetsvillkor lyfts också fram som nödvändiga för en väl utförd äldreomsorg (Bergman, 2009). 

Enhetschefens handlingsutrymme  

I en studie gjord av Ingrid Karlsson (2006) framkom det att enhetschefer inom äldreomsorgen 
uppfattar sig ha stor frihet i det konkreta verksamhetsnära arbetet, men att arbetet begränsas av 
faktorer som de har litet eller inget inflytande över. Det handlar till stor del om olika 
tvingande/kontrollerande regler som till exempel lagstiftning och politiska beslut som ska 
verkställas. En annan slutsats är att det framträder en bild av arbetsledare inom äldreomsorgen 
som en grupp som har ett administrativt förhållningssätt till sitt uppdrag vilket troligen 
underlättar hanteringen av situationer som innebär etiska dilemman.  
 

I Karlssons studie görs en skillnad mellan handlingsutrymme och handlingsfrihet där 
handlingsutrymme definieras som den formella ramen och handlingsfriheten är det som medger 
eller skapar möjligheter att agera inom ramarna. Det framkommer att enhetschefen har stor 
handlingsfrihet i verkställandet men olika faktorer som organisationskulturen, värderingar och 
etiska grundföreställningar inom yrket sätter gränser för vad som är acceptabla beteende och 
godtagbara sätt att agera. Att arbeta som enhetschef påverkas man av styrningen och 
tillhörigheten till en organisation men styrningen kan uppfattas olika beroende hur enhetschefen 
är som person. Något annat som har en betydelse är enhetschefens relation till överordnad och 
underställda. De flesta enhetschefer har ett längre relationsmässigt avstånd till sina överordnade 
och kollegor än till sina underställda (Karlsson, 2006). 
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Enhetschefen och dess komplexitet 

Att jobba som chef innebär att man leder en grupp eller verksamhet. Chefskapet innebär ett visst 
ansvar och formell makt över ett specifikt område, en avgränsad verksamhet som oftast har en 
eller flera medarbetare (Wolmesjö, 2005). En viktig egenskap för en chef är att denne vågar vara 
chef. Den som arbetar som chef och som inte har koll på vad som händer i verksamheten eller 
kan vara tydlig i sitt ledarskap förlorar snabbt medarbetarnas förtroende (Törnquist, 2004). 
 

Törnquist (2004) studie visar att det riktas yrkesspecifika krav på äldreomsorgens enhetschefer. 
Dessa krav omfattar kunskaper om ekonomi, budget, hälsa och vård samt förmågan att utveckla 
personal och verksamheten i sig. Det finns även krav på mer personliga egenskaper som till 
exempel att man ska vara empatisk, självständig, välorganiserad, kreativ och ha en god 
samarbetsförmåga. Det är en komplex kravlista som enhetscheferna ska matcha. Enligt Törnquist 
(2004) kan listan göras ännu längre om man tittar på vad det är den moderna chefen förväntas 
göra. Några av de krav som vanligtvis ställs på denne är att chefen ska: 
 

• Planera och organisera  • Lösa problem 

• Tydliggöra ansvar och uppgifter • Sprida information 

• Följa upp och utvärdera  • Motivera medarbetare 

• Delegera   • Hushålla med ekonomi och personal 
• Vara ständigt uppdaterad  • Göra medarbetare delaktiga 

• Utveckla medarbetare  • Utveckla verksamheten i stort 
• Stödja och hjälpa  • Hantera konflikter 

• Bygga team   • Bygga nätverk 

• Belöna   • Värna om arbetsmiljön 
 

Enhetschefer som yrkesgrupp har inte haft någon chans att bilda en egen identitet och 
professionell auktoritet. Vad detta kan bero på är att yrket är omsorgsinriktat med vardagliga 
behov samt att det är ett kvinnodominerande arbete med låg status (Törnquist, 2004). I en 
rapport skriven av Ann Bergman (2009) visar att enhetschefer inom äldreomsorgen i överlag 
uppfattar att de har ett stimulerande arbete men att deras arbete präglas av en hög 
arbetsbelastning. Det saknas också en tydlighet i uppdraget och möjligheter till stöd i arbetet. För 
att förbättra arbetsmiljön föreslås i rapporten att kraven i arbetet ses över och eventuellt sänks 
och/eller att enhetscheferna erbjuds stöd för att bemöta kraven. För att enhetschefen ska kunna 
bemöta arbetskraven är möjligheten att lägga upp sitt eget arbete och kunna påverka hur arbetet 
organiseras i stort viktiga faktorer. Enhetscheferna bör dessutom ha en relevant utbildning som 
både innefattar yrkeskunskaper och ledarkunskaper. Goda möjligheter till kontinuerlig 
fortutbildning är också viktigt för lärandet och för förmåga till att själv identifiera sitt behov av 
vidareutbildning (Bergman, 2009). 
 

I projektet FoU Sjuhärad välfärd som är baserad på en grupp enhetschefer i äldreomsorgens egna 
erfarenheter skriver Rönnmark (2011) att enhetschefen måste lägga mycket tid på att hålla själva 
organisationen i bra skick. De handlar om allt i från de nära/intima relationerna, arbeta 
systematiskt med budget och budgetuppföljning, svara för det egna området i förvaltningen och 
personalen, samt att sköta relationer till organisationer runt omkring dem. Enhetschefen har ofta 
omfattande administrationsuppgifter som uppstår av regler som organisationer och system i 
omgivningen ordnat för att reglera verksamheten gällande miljö, hygien, brand/säkerhet, 
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lokalunderhåll, personal samt regler och tillsyn kopplade till service och organisation. Det visar 
sig påtagligt att pressen mot enhetschefer var mycket omfattande. Enhetschefen måste kunna 
hantera både krav och förväntningar som riktas från olika håll mot verksamheten och chefen 
själv. För att kunna hantera detta visade det sig att cheferna utvecklat egna sätt att klara av flödet 
av information och de krav på uppmärksamhet och handling som informationen innebär 
(Rönnmark, 2011). 

Enhetschefens ledarskap 

Ledarskapet har en stor betydelse för en organisation och personalens engagemang och trivsel att 
leda till ett bra arbete. I arbetet som enhetschef är man både chef och ledare samtidigt och det 
ställer krav på personen som arbetar som enhetschef. Chef-och ledarskapet har olika betydelse. 
Chefskapet är en formell position, där man jobbar för att nå resultat, man har ansvar för 
verksamhetens ekonomi och det administrativa arbetet, medan ledarskapet står för att leda och 
stimulera personalen i deras arbete. Dagens arbetsorganisationer kännetecknas av nedskärningar, 
förändringar och hög arbetsbelastning. Det skapar en grund för konflikter mellan människor i 
arbetslivet. Därför behöver verksamheten en ledare med kunskap och intresse för andra 
människor. En ledare som uppmuntrar till delaktighet av medarbetare i beslutsfattandet och allas 
ansvar för verksamheten. För att skapa ett positivt arbetsplatsklimat behövs också förmågan att 
kunna balansera mellan medarbetarnas individuella behov mot de krav verksamheten ställer 
(Bergengren, 2003). 
 

I chefskapet är det viktigt att en chef vågar vara just chef för att få respekt från personalen 
(Karlsson 2006; Wolmesjö 2005). Medan ledarrollen innebär att ha tillit till sina medarbetare, att 
kommunicera och vara tydlig med information, vägleda medarbetarna och lita på deras förmåga 
att samverka och ta beslut rörande deras arbete (Jormefeldt & Thörn, 2002). Det effektiva 
ledarskapet kännetecknas av att ha förmågan att kunna överföra idéer och visioner på ett positivt 
och inspirerande sätt till medarbetarna och att få alla i organisationen att känna sig delaktiga och 
inriktade mot samma mål (Bergengren, 2003). För att tilliten mellan ledare och medarbetare ska 
fungera är det viktigt att den är ömsesidig. Ju större personalstyrkan är desto viktigare är det för 
ledaren att kunna lita på personalens förmåga att klara av sitt arbete, för att det ska fungera måste 
ledaren själv vara trygg med vad denne gör och visa det mot sina medarbetare. Det är inte en 
enkel uppgift att vara både chef och ledare i arbetslivet idag när det förväntas så mycket av en 
enhetschef och vad denne ska klara av och räcka till för (Döös & Wilhelmson, 2003).  
 

En enhetschef inom den offentliga sektorn måste även vara beredd på att de arbetar i en 
föränderlig organisation. Det samhälle vi idag lever och arbetar i utvecklas ständigt och som chef 
och ledare måste man vara med och inte hamna på efterkälken. Enhetschefer har som tidigare 
nämnt många anställda att ansvara över vilket också leder till att de människor de leder är 
engagerade i olika handlingar och situationer, det kan vara i arbetet, mötet med de äldre eller vid 
sidan om arbetet. Det leder till att medarbetarna har olika mål i sitt arbete och i livet och 
uttrycker det på olika sätt, där är de ledarens roll att förutsättningslöst engagerar sig i personalens 
egna mål för att kunna leda i rätt riktning, det för att visa respekt och vara en bra ledare 
(Jormefeldt & Thörn, 2006).  
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Teoretiska perspektiv  

I detta avsnitt presenteras Gräsrotsbyråkratin, The new public management och 
Situationsanpassat ledarskap som teoretisk utgångspunkt. Gräsrotsbyråkratin och The new public 
management behandlar den offentliga organisationens uppbyggnad samt vilka för och nackdelar 
detta innebär. Dessa teorier har valts för att enhetschefens mellanposition kan ses utifrån 
gräsrotsbyråkratens verksamhetsnära dilemma och The new public management visar vad som 
präglat effektiviseringen av de offentliga verksamheterna de senaste decennierna. Ledarskapet kan 
se väldigt olika ut beroende på vilken situation enhetschefen befinner sig i och därför ansågs 
teorin om Situationsanpassat ledarskap som relevant för studien. 

Gräsrotsbyråkratin 

Michael Lipskys teori Street level bureaucracy (1980), eller Gräsrotsbyråkratin som det heter på 
svenska kännetecknas enligt Lipsky av en offentligt anställd tjänsteman som är i direktkontakt 
med medborgarna, till exempel en enhetschef som är i direktkontakt med brukaren 
(medborgaren) i sitt arbete, och som anses av Lipsky ha ett omfattande handlingsutrymme i sitt 
arbete. I teorins centrum sätts att förklara gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme (Lipsky, 1980). 
Gräsrotsbyråkraten anses förfoga över en stor makt över klienten som kommer i kontakt med 
organisationen, på grund av sin myndighetsutövning. De formella regler som finns inom en 
organisation blir underordnade vid mötet med klienten och där gräsrotsbyråkraten fattar många 
av sina beslut i samma ögonblick som de möter klienten, detta påverkar handlingsutrymmet. 
Gräsrotsbyråkraten måste med utgångspunkt i sitt arbete använda sitt omdöme för att bedöma 
brukarens behov och förutsättningar, det betyder att gräsrotsbyråkraten behöver handla 
oförberedd under mötet med brukaren. För att kunna agera utifrån sina bedömningar i varje unik 
situation behöver gräsrotsbyråkraten ett stort handlingsutrymme. Skulle handlingsutrymmet 
minska skulle arbetet bli svårare om näst in till omöjligt. I arbetet som gräsrotsbyråkrat ingår 
många olika arbetsuppgifter som tolkningar av regler, riktlinjer och instruktioner vilket inte skulle 
vara genomförbart utan handlingsutrymme. Byråkraternas befogenheter tilldelar medborgarna 
förmåner och sanktioner av olika slag och de spelar en stor roll för medborgarnas sätt att leva. 
De som präglar en gräsrotsbyråkrat och dess organisation är att de alltid jobbar med för lite 
resurser i förhållande till behovet av stöd och hjälp (Lipsky, 1980). 
 

Att jobba som gräsrotsbyråkrat innebär att man ständigt har krav på sig både från medborgarna 
och de offentliga myndigheterna genom sin yrkesutövning. Då en gräsrotsbyråkrat bara 
förekommer i en offentlig organisation kommer dess organisationsstruktur alltid vara uppbyggt 
på ett hierarkiskt sätt där politiker och ledning finns i det översta skiktet för att utforma policyn 
och riktlinjer. Utifrån dessa ska gräsrotsbyråkraterna uppfylla detta och skapa en interaktion till 
klienten. I och med gräsrotsbyråkratens mellanposition hamnar den ofta i intressekonflikter både 
uppifrån och underifrån och har stort ansvar för att få organisationen att fungera på alla olika 
plan. 
 

För gräsrotsbyråkraten ligger det största fokusen på mötet med klienten och deras behov medan 
ledningen lägger stor fokus på ekonomiskt effektivitet och produktivitet, men har även fokus på 
klientbehovet. Vilket kan gå emot vad gräsrotsbyråkraten tycker är viktigast. Ledningen och 
politikerna vill gärna att effekten av de offentliga tjänsterna alltid ska förbättras medan 
medborgarna vill ha en bättre kvalité vilket kan vara svårt att fullfölja. Att jobba som 
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gräsrotsbyråkrat innebär att jobba i en organisation där det ofta sker organisationsförändringar, 
en anledning är att det är en politikerstyrd organisation. Eftersom att det är skiftande politiskt 
klimat med val var fjärde år och de politiska partierna har olika ideologier om hur de vill styra så 
ser man på gräsrotsbyråkraternas jobb på olika sätt och ger de offentliga organisationerna mer 
eller mindre resurser (Lipsky, 1980). 

The New Public management 

Under 1980-talet startade en ny rörelse mot en ny syn på styrning och organisering av den 
offentliga sektorn. Denna rörelse kallas för The new public management. The new public 
management startades för att förändra det ”traditionella” sättet att utöva styrning och förvaltning 
inom offentliga organisationer och innehåller olika idéer som är lånade från näringslivet och de 
privata företagens metoder att styra sina organisationer. Ledord i The new public management är 
”bättre effektivitet”, mer värde för pengarna och bättre styrning och uppföljning med hjälp av 
framgångsrika privata företag som använts som modeller (Thylefors, 2007). The new public 
management innebar en övergång till mer företagsorienterade styr- och ledningsformer och 
bygger på att öka kostnadseffektiviteten utan att försämra mål och kvalitet. Detta ökade bland 
annat trycket på presentationer, resultat och ledde till en decentralisering, avgränsade 
resursenheter, ökad konkurrens, större löneskillnader, starkare kontroll och medborgare som 
förvandlats till kunder (Thylefors, 2007). The new public management är i allra högsta grad ett 
mångtydigt koncept som är underbyggt av en rad olika (och ibland inte helt entydiga) idéer och 
teorier om vad som bör känneteckna styrningen och förvaltningen inom offentliga 
organisationer. 
 

Regeringen har uttalat i ett pressmeddelande att de senaste decenniernas styrning som inspirerats 
av The new public management har lett till en ökad administrativ börda inom den offentliga 
sektorn och att yrkesprofessionernas roll försvagats. De har därför tagit ett första steg för att 
vända denna utveckling i budgetpropositionen 2015 genom att utveckla styrningen i offentlig 
sektor i en riktning som innebär att professionernas kunnande och yrkesetik blir mer vägledande 
än vad de är i dag och för att ska skapa större frihet för medarbetarna i offentlig sektor 
(Regeringskansliet, 2014). 
 

För att förstå innebörden av det som präglat den offentliga sektorn de senaste decennierna 
behöver man sätta sig in i The new public management som ligger till grund för hur den 
offentliga sektorn är uppbyggd idag och hur den präglar enhetschefens yrkesroll i form av ökade 
administrativa uppgifter, starkare kontroll, effektivitet och stark ekonomisk styrning. 

Situationsanpassat ledarskap 

Det finns åtskilliga modeller som försöker fånga in hur man på bästa sätt bör agera som ledare. 
En av dessa är så kallat Situationsanpassat ledarskap. Modellen utvecklades av Hersey och 
Blanchard i slutet av 1980-talet. Modellen ska hjälpa ledaren i sitt ledarskap genom att komma 
fram till vilka krav som ställs på ledarskapet vid olika tillfällen. Därigenom syftar modellen att de 
inte finns en enstaka ledarstil som är bäst under alla omständigheter utan att chefen behöver 
anpassa sin ledarstil beroende av de situationer de hamnar i (Bergengren, 2003). Ledaren måste 
därför alltid vara uppmärksam och anpassa sitt beteende utifrån den situation som uppstår. 
Teorin syftar även att förtydliga att det som passar sig för vissa medarbetare i en situation inte 
behöver ge samma resultat i förhållande till andra (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
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Det situationsanpassade ledarskapet innebär att ledaren anpassar sin ledarstil utifrån den 
mognadsnivå som medarbetarna befinner sig på. De menar att en medarbetare eller arbetsgrupp 
med låg mognadsnivå behöver högre grad av styrning än en person eller grupp med hög mognad. 
För att konstatera vilken nivå som medarbetarna eller arbetsgruppen har måste ledaren analysera 
vissa faktorer som: förmågan att sätta upp höga men uppnåeliga mål, villighet och förmåga att ta 
ansvar, och utbildning och/eller erfarenhet (Bergengren, 2003). Det innebär att ledarstilen 
förändras när mognadsnivån hos medarbetarna utvecklas. 
 

Mognaden hos de anställda har två inslag varav dessa är kompetens och vilja (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). Genom att kombinera dessa har de fått fram fyra nivåer på anställdas mognad, 
nämligen: 
 

• Den anställde är inte kompetent och inte villig att lösa uppgifterna. 
• Den anställde är kompetent men inte villig att lösa uppgiften. 
• Den anställde är inte kompetent men villig att lösa uppgifterna. 
• Den anställde är kompetent och villig av att lösa uppgifterna 
 (Jacobsen & Thorsvik, 2008 s. 475) 

 

De har även genom sin modell gjort en klassificering av ledarstilar där de har gjort en skillnad 
mellan en stödjande och en styrande ledarstil. Genom att kombinera dessa ledarstilar framträder 
fyra olika typer: 
 

• Svagt styrande och svagt stödjande, delegerande ledarstil. 
• Svagt styrande och starkt stödjande, deltagande ledarstil. 
• Starkt styrande och svagt stödjande, instruerande ledarstil 
• Starkt styrande och starkt stödjande, övertalande ledarstil  
(Jacobsen & Thorsvik, 2008 s. 475) 

 

Med hjälp av dessa kombinationer av de anställdas mognadsnivå och de olika ledarstilarna kan 
man beskriva hur medarbetarnas mognad relaterar till de olika ledarstilarna. De fyra olika 
ledarstilar är: övertalande, instruerande, delegerande och deltagande. Hersey och Blanchard har 
ytterligare delat in de anställdas mognad i tre kategorier vilka är: låg, måttlig och hög. Genom 
detta kan man sedan se hur ledarstilen bör anpassas till de anställdas mognad i arbetet. När de 
anställdas mognad är låg till exempel vid en ny-anställning bör ledaren använda en instruerande 
ledarstil och berätta vad som ska göras, när och hur. Så småningom som viljan att prestera växer 
bland de anställda som ännu inte behärskar arbetsuppgiften bör arbetsledaren försöka förstärka 
den positiva inställningen till arbetsuppgifterna genom att kombinera stark styrning med en 
stödjande ledarstil. När de anställda blivit duktiga nog att arbeta självständigt bör ledaren minska 
på styrningen och i efterhand även uppföljningen av de anställda. De antagande som gjorts är att 
anställda med hög mognad, som både är kompetenta och villiga och kan arbeta på egen hand har 
större behov av självständighet än stöd i arbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 
 

Kritik som kan ges till situationsanpassat ledarskap är att ledaren blir mycket flexibel. Detta är en 
god egenskap enligt några, men samtidigt motsatsen till konsekvent (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  
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Resultat 

Här redovisas resultatet av intervjuerna utifrån de tre teman som skapades i intervjuguiden: 
Handlingsutrymme, prioriteringar och ledarskap.  

Handlingsutrymme 

Samtliga intervjupersoner upplever sig ha relativt stort handlingsutrymme när det gäller att fatta 
beslut på den egna enheten men nästan inget handlingsutrymme eller inget alls när det gäller 
delaktighet i beslut på högre nivå. Det framkom att handlingsutrymmet kan uppfattas på olika 
sätt, där vissa av intervjupersonerna uttrycker sig att ha större möjlighet att kunna fatta beslut och 
någon uppfattar sig ha mer begränsad frihet att bestämma.  Det begränsande handlingsutrymmet 
ses både som ett problem eller helt enkelt som de ska vara. Uppfattningen om handlingsutrymme 
är individuellt och kan tolkas olika beroende vem personen är. Vissa av intervjupersonerna 
resonerade både om handlingsutrymme och handlingsfrihet och särskilde dessa från varandra, 
och beskrev handlingsutrymme som att ta beslut utifrån lagar och regler och handlingsfriheten 
som möjligheten att fatta beslut på den egna verksamheten.  
	  

Hur ser du på din frihet att bestämma som enhetschef? 
 

Alltså den är ju både och. Vi har sådant som man bara måste införa in den här verksamheten eller 
följa. Hur jag gör det, eller på vilket sätt är det ingen som funderar på, det är väl som en halvdelad 
handlingsfrihet. Sen har jag en budget som ska vara plus minus noll är väl de bästa men det ska 
inte vara ett minusresultat vilket är nog så komplicerat. Sen har man arbetsmiljölagar, 
arbetstidslagar, men överlag så tycker jag att jag har en del handlingsfrihet faktiskt. 

 

Handlingsutrymmet ger också begränsningar utifrån vilka beslut de ska ta. Flera påpekar 
begränsningar i att besluta om anställningar där kommunens riktlinjer styr besluten. Att göra 
större inköp inom verksamheten är en annan begränsning som flera känner att de har. I övrigt 
tycker de flesta att de har en stor frihet att bestämma och lägga upp deras arbete i vardagen men 
att de är begränsade till ekonomi, regler och lagar. Lagen om anställningsskydd gör det svårt för 
enhetschefen att fritt få bestämma över vilka som ska jobba i verksamheten. De känner sig ofta 
styrd och trängd gällande anställandet av personal och skulle gärna vilja bestämma mer över 
anställningsförfarandet. En enhetschef påpekar att Lagen om anställningsskydd är en nödvändig 
skyddslag för personalen, men begränsar enhetschefens möjlighet att anställa den personal de vill.  
 

När det gäller anställningsförfarandet kan jag känna mig styrd och trängd. Vilket beror på att 
man ingår i en stor organisation, med stort LAS-område. Det är där jag känner att jag skulle vilja 
ha mer möjlighet att styra. Jag kan önska och jag kan hoppas och lägga fram det på alla möjliga vis 
för att få behålla en vikarie till exempel men i slutändan är det inte jag som bestämmer. Men om 
jag fick bestämma hade jag sett över min personal och anställt de personer som vill och passar att 
jobba inom vården. 

 

De flesta enhetschefer anser som tidigare nämnts att de har stort handlingsutrymme i den egna 
verksamheten men att de är begränsade även där till att fatta olika beslut. Begränsningarna kan 
gälla att ta beslut i anställningsförfarandet, beslut att utöka budgeten och sådant som rör 
verksamhetens byggnad. Detta kan ses som motsägelsefullt då de anser sig ha ganska stora 
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möjligheter att bestämma i verksamheten men att de ändå är begränsade till vilka beslut de ska ta. 
En intervjuperson uppfattar sitt handlingsutrymme som relativt stort angående att kunna ta 
beslut om större inköp självständigt men påpekar även att denne aldrig skulle ta ett sådant beslut 
utan att prata med sin chef först.  
 

Jag skulle kunna fatta ett beslut om ett larm här för en halv miljon, men nu skulle jag ju aldrig göra 
det, men om jag tittar på delegationen så skulle jag kunna göra det. Där tror jag att vi nog är ganska 
försiktiga, för det är ingen som skulle fatta ett sådant beslut. Men sen är det samma sak där också 
jag vill ju bolla med min chef för att få ett okej. 

 
En annan enhetschef säger att denne inte alls kan ta beslut om större inköp själv utan tillåtelse av 
överordnad chef. Denne beskriver en liknande situation angående ett inköp av ett nytt 
larmsystem där enhetschefen önskar ett speciellt larm som skulle passa bra till verksamheten men 
där den överordnade chefen anser att verksamheten inte behöver det, troligtvis på grund av att 
det är ett dyrare larmsystem. 
 
En av intervjupersonerna vill gärna förbättra arbetsmiljön för sina anställda och har försökt få 
igenom frågan i drygt ett år utan att något har hänt. Det handlar om att köpa in mer hjälpmedel 
till en våning då denne ser att personalen sliter och får göra många tunga lyft samt för att säkra 
tryggheten för den boende. Detta begränsas dock av den strama budgeten och enhetschefens 
handlingsutrymme då denne inte kan besluta om ett sådant inköp utan att ha fått budget för det. 
  
Enhetschefernas gemensamma ledningsmöten tillsammans med de överordnade cheferna kan ses 
som en möjlighet för enhetscheferna att vara mer delaktiga i beslut som tas på högre nivå. De 
intervjuade enhetscheferna upplevde dock att deras ledningsmöten var mer som ett 
informationsmöte än ett ledningsmöte, där de anser att de sker en monolog på det sättet att de 
mer blir informerade i beslut som redan är fattade än att de får vara delaktiga i beslutsfattandet. 
Vissa uttryckte även ett missnöje över detta och önskade att de skulle få vara mer delaktiga i 
beslut som rör deras verksamheter. 
 

Som ledningsgrupp är vi inte delaktiga i beslut. Vi blir mer informerade i beslut som är fattade. Det 
är väl där man tycker att handlingsutrymmet har minskat, för jag tycker inte att vi har en 
ledningsgrupp som är ett diskussionsforum utan det är ett informationsmöte. 

 

Samtliga respondenter anser att det ekonomiska tänkandet gått ut över kvaliteten i deras kommun 
men de påpekar även att kvalitén kan uppfattas olika. Vissa påtalar att det finns risk för att det 
ekonomiska tänkande gått ut över kvalitén medan någon tycker att de redan gjort det, och att 
kvaliteten har drabbats. En enhetschef säger att politikerna måste besluta om vad det är för 
kvalité som ska levereras och sedan stå fast vid det. 
 
Tror du att det ekonomiska tänkandet gått ut över kvalitén i din kommun? 
 

Ja det tror jag, det är ju ingen hemlighet. Vi kan inte dra ner någonting mer för då finns de ingen som 
vill jobba inom äldreomsorgen, men sen hur länge vi ska vara i det här läget det är svårt att säga. Jag 
kan inte säga att de boende har det kvalitetsmässigt mycket sämre nu än för 10 år sedan. Men 
någonting måste hända och jag tror det är på gång, det finns ingen som är beredd att gå längre ner. 
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Samtliga intervjupersoner anser att de arbetar i en politikerstyrd organisation. De är politikerna 
som styr deras verksamheter och sätter deras mål och vad dem har för budgetram. Vill man ha en 
förändring är det via politikerna man ska gå och inte via enhetscheferna eftersom de inte besitter 
det mandatet. Flera intervjupersoner påpekar politikernas bristande kunskaper om 
verksamheterna, och påtalar att de endast är lekmän. Enhetscheferna uppfattar därför att 
politikerna ibland tar märkliga beslut utifrån deras synvinkel. De är därför viktigt att föra vidare 
deras budskap till politikerna för att rätt beslut ska tas. En enhetschef kommenterar politikernas 
inblick i verksamheten: 
 

Dom gör ju så gott dom kan och det är väl det man måste ta hänsyn till. Man måste beskriva väl för 
dem hur verkligheten hos verksamheten ser ut eftersom dom inte kan det vi jobbar med, och för att 
dom ska få en förståelse om hur det ser ut, den kunskapen har dom inte dom är ju inte ute i 
verksamheterna. Sen har dom det inte lätt i nämnden heller det ska man inte glömma, för dom har ju 
sin budget som dom ska förhålla sig till som dom ska fördela ut till olika verksamheter. 

 

Enhetschefen nämner att det inte är helt enkelt för politikerna att fatta rätt beslut när de inte har 
kunskap för hur det ser ut i verksamheterna. Enhetscheferna har därför ett ansvar att förmedla 
till politikerna vad som behövs och vad som är viktigt i verksamheten för att politikerna ska få en 
inblick och kunna fatta rätt beslut. Enhetscheferna påpekar dock att de borde stå på sig och bli 
bättre att tala om för politikerna angående detta. 
 
Valet att jobba som enhetschef inom den offentliga organisationen innebär att infinna sig i att 
beslut fattas på högre nivå och det är därefter enhetschefens uppgift att verkställa besluten, vilket 
en enhetschef påtalar i en intervju. 

Prioriteringar 

De flesta av intervjupersonerna känner att de måste prioritera arbetsuppgifter som egentligen inte 
är deras egen prioritet utan att högre uppsatta i organisationen beordrat vad dem ska göra. De 
kan till exempel vara olika deadlines på dokument som har skickats ut via mail och ska lämnas in 
ett visst datum. Att vara ute på våningarna bland brukarna och personalen prioriterar många 
högt, vilket de inte alltid finns tid till. Ett flertal känner att de är tvungna att lägga ner mycket tid 
på att svara och läsa igenom mailen varje dag på grund av det stora antalet mail som de får. Den 
tiden som de lägger på att läsa mail drabbar deras möjlighet att vara ute på våningarna.  
 
I stort sett är det relativt stor variation på vad enhetscheferna säger att dem prioriterar, det 
varierar mellan att prioritera det som är akut, arbetsmiljön, försöka vara tillgänglig för andra, 
dokument med deadlines, lönesystem, och vara ute på våningarna. 
 

På frågan vad de prioriterar i arbetet svarar en intervjuperson: 
 

Alltså det man måste prioritera är ju det som är akut, jag måste se till att det finns personal på varje 
pass, det är ju alltid det som går först. Sen är det väl arbetsmiljön, så att man inte glömmer bort den. 
Både den fysiska och psykiska, psykosociala, hur mår dom, hur det är i arbetsgrupperna. Så det är 
väl de jag prioriterar främst.  
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En intervjuperson beskriver att dennes personliga prioritet är någon annan och att de 
stimulerande uppgifterna som att träffa personalen och brukarna tyvärr blir lidande på grund av 
att de administrativa uppgifterna är tvungna att prioriteras före. Samt att den långsiktiga 
planeringen blir tvungen att prioriteras ned för att få den kortsiktiga och mest akuta att fungera. 
En annan respondent påpekar att schemat har låg prioritet. 
 

Kommer det en pensionär eller personal till mitt rum då släpper jag allt jag har för händerna och 
engagerar mig i det vilket gör att jag kanske ligger efter i mycket administrativt. Nä men det är väl så 
jag gör tyvärr då blir det ju dem här administrativa sakerna som får åka åt sidan. 

 

De enhetscheferna väljer att prioritera ser väldigt olika ut likaså vad de önskar att ändra på i 
verksamheten. De tog upp en önskan om att få byta ut personal som är trött och slut av att jobba 
inom vården samtidigt som det finns en önskan om att hjälpa de vidare att jobba med något 
annat. En annan önskan är att kommunen ska vara mer konkret om vad det innebär att arbeta 
inom äldreomsorgen för att tydliggöra och för att förebygga missförstånd. Enhetschefen 
beskriver på så sätt att verksamheten inte ska behöva anpassa sig efter personalens privatliv utan 
att personalen ska anpassa sig efter verksamhetens behov. Att jobba inom äldreomsorgen innebär 
att jobba sena kvällar och helger vilket inte kommunen varit tydliga med. Vilket enhetschefen 
påpekar låter hårt men anser det är nödvändigt för verksamheten. 
 
Ekonomin inom äldreomsorgen är något som måste prioriteras. De ekonomiska 
förutsättningarna beskriver många enhetschefer som en begränsning på olika vis, på frågan ställs 
du ofta inför motstridiga krav i ditt arbete svarar en enhetschef: 
 

Det är nog den här ekonomiska delen att vi ska ha god kvalité på vård och omsorg, men vi kan inte 
ha den bemanning som kanske behoven kräver och det är väldigt motstridigt. För jag kan se att 
personalen är stressad och inte mår bra och det är jag som är ansvarig för arbetsmiljön och jag har 
ansvar över pensionärernas välmående och dom blir lite åsidosatta. 
 

Det finns inte nog med utrymme för enhetschefen för att tillgodose allas behov på ett 
rättvist sätt. Detta blir därför motstridigt när enhetschefen tvingas att välja mellan 
personalens arbetsmiljö och pensionärernas välmående.  

Ledarskap 

Samtliga intervjupersoner anser använda sig av ledarskap i sin profession men de upplever ibland 
att de är tvungna att vara mer administratör än ledare. En intervjuperson uttrycker en önskan om 
att få möjlighet att använda sig av mer ledarskap i arbetet än de som känns möjligt. Ledarskapet 
varierar beroende på vilken grupp enhetschefen leder. Det är lätt att leda en grupp som är “med 
på noterna” medan de är svårare att gå in i en grupp och vara mer chef än ledare då det tär 
mycket att behöva bestämma överhuvudet på personalen. Variationen i ledarskapet är samtidigt 
det roliga i arbetet beskriver en intervjuperson. Det är viktigt att ständigt reflektera över sig själv 
och vad de gör, och att vara ledare innebär att vara personalens förebild, att leda vägen för dem 
och ge dem delaktighet och möjlighet att vara motiverad i sitt arbete. Strävan att få med 
arbetsgruppen i beslutsfattandet var ibland svårt säger en enhetschef. Denne menar att gruppen 
inte var mogen för delaktigheten och det ledde därför till att enhetschefen blev tvungen att ta 
beslutet åt dem. 
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De flesta av intervjupersonerna anser att de är minst nöjda med sitt ledarskap när de har tagit 
felaktiga beslut som kan ha varit förhastade, att de inte har tänkt efter tillräckligt noga eller att de 
inte funderat över vilka negativa affekter beslutet kan innebära. En enhetschef påpekar därför att 
det är viktigt att erkänna när man tänkt fel, att man är ärlig att man gjort ett misstag eller att man 
har glömt bort något. Samtidigt som de flesta intervjupersoner känner sig mest tillfreds med sitt 
ledarskap när de lyckas få med sig personalgrupperna att sträva efter samma mål. 
 

Det är väl när man fått med alla att man strävar mot samma mål, då känner man att man 
lyckats. Sen att få tilliten i gruppen är också ett mål i säg, och man ser att det blir ett resultat utåt 
mot de boende. 

 
 Arbetet som ledare innefattar många beslut och kan ibland vara beslut som är svåra att ta samt 
genomföra. Där har enhetscheferna olika strategier att lösa situationen. En enhetschef beskriver 
på följande vis:  
 

Jag försöker vrida och vända på frågan tills jag måste göra det. Det klassiska är att man 
måste dra ner på personal, och då måste man förklara för gruppen att det är så det är och 
ställa frågan hur ska vi lösa det här? Sen är det ju politikerna som bestämt och vårt uppdrag 
är ju att verkställa det här. Det är så jag hanterar det, och att dom får vara delaktig och hitta 
lösningar.  
 

Det är inte bara personalen som behöver hjälp och vägledning i sitt arbete utan även 
enhetschefen. Mellanpositionen som enhetscheferna befinner sig i utmärker sig också i 
ledarskapet. Enhetschefen är den som leder personalen i verksamheten men blir samtidigt ledd av 
sin överordnade chef.  De intervjuade har samma överordnade chef och ledarskapet från denne 
ser olika ut beroende på vilken relation de har till varandra. De intervjuade beskriver relationen 
till chefen väldigt olika där en anser att relationen till chefen endast är professionell, att de träffas 
på möten och informerar varandra om något har hänt eller om något ska göras men har ingen 
ytterligare kontakt med varandra. Det framkommer ett missnöje med relationen men uttrycker 
även att denne inte är särskilt relationsskapande själv då denne har enhetschefskollegor i samma 
verksamhet som ger mycket råd och hjälp till varandra. En annan enhetschef uttrycker en 
liknande relation till chefen och där även denne har enhetschefskollegor men önskar ibland att 
chefen skulle bry sig mer. De två andra enhetscheferna anser sig ha en mycket bra relation till 
chefen och är väldigt nöjda över den nära relationen. De beskriver chefen som väldigt framåt och 
relationsskapande vilket visar en väldigt olik relation än den som de andra enhetscheferna 
beskrev. De sistnämnda enhetscheferna har dock inga enhetschefskollegor i samma verksamhet 
utan är ensamma, vilket speglar därför en intressant vinkel på hur olika relationen kan te sig 
mellan enhetscheferna och dess överordnade chef. 
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Analys av resultatet 

Det sammanfattande resultatet av de tre temana Handlingsutrymme, prioriteringar och 
ledarskap analyseras gemensamt med hjälp av, Gräsrotsbyråkratin, The new Public 
Management och Situationsanpassat ledarskap samt görs en jämförelse av tidigare 
forskning. 
 

I de avhandlingar och den litteratur som studerats framkom att enhetschefen har omfattande 
arbetsuppgifter och ansvar i verksamheten vilket leder till en komplex arbetssituation. Främst på 
grund av den mellanposition de besitter med politiker och överordnade chefer uppifrån och 
personal och brukare och till viss del anhöriga underifrån (Karlsson, 2006). Detta framkommer 
från intervjuerna på olika sätt. I enhetschefens arbete kan situationer uppstå där man som chef 
önskar att förbättra arbetsmiljön för sina anställda men begränsas av den åtstramade budgeten 
samt deras handlingsutrymme. Det leder till en komplex situation för enhetschefen eftersom de 
ansvarar över personalens arbetsmiljö men har inte tillräckligt mycket mandat att förändra 
situationen. På grund av den bristande arbetsmiljön för personalen kan det leda till att brukarna 
inte får en säker omvårdnad vilket den kommunala äldreomsorgen ska stå för enligt 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). En god arbetsmiljö borde dock vara en självklarhet för att 
säkerhetsställa god omvårdnad för brukaren samt personalens säkerhet i sitt arbete för att inte 
drabbas av en arbetsskada vilket i slutändan även drabbar verksamheten. 
 

Intervjupersonerna bekräftar styrningen av politikerna och beskriver att det är politikerna som 
styr, sätter mål och budget för verksamheten. Detta kan kopplas till The new public management 
som kan ha influerat hur den offentliga verksamheten organiserats de senaste decennierna. 
Tanken enligt The new public management är att politikerna ska sätta målen och att 
förvaltningen ska vara handlingsinriktad och försöka uppnå dessa mål (Almqvist, 2006). 
Enhetschefens handlingsutrymme blir därför begränsat till att fatta beslut i den egna 
verksamheten och inte övergripande då politikerna är de som fattar de tyngre besluten. Det stärks 
av intervjupersonerna där samtliga uppfattar att de har relativt stort handlingsutrymme när det 
gäller att fatta beslut på den egna verksamheten men nästan inget eller inget alls när det gäller att 
fatta beslut på högre nivå. Enligt Lipskys teori om gräsrotsbyråkratin behöver gräsrotsbyråkraten 
ett stort handlingsutrymme för att kunna utföra sitt jobb (Lipsky, 1980). I vissa situationer har de 
intervjuade enhetscheferna goda förutsättningar att fatta egna beslut men i vissa fall begränsas de 
av verksamhetens uppbyggnad för att göra det bästa för brukaren och personalen.  
 
Enhetschefens mellanposition kan ses utifrån gräsrotsbyråkratens verksamhetsnära dilemma. Då 
offentliga organisationer är uppbyggt på ett hierarkiskt sätt där politiker och ledning finns i det 
översta skiktet och i det undre skiktet verksamhetens personal och brukare. Enhetschefen 
hamnar på så vis i en mellanposition som ofta innebär intressekonflikter både uppifrån och 
nedifrån i organisationen och de har även ett stort ansvar för att få organisationen att fungera på 
olika plan (Lipksy, 1980). Resultatet konstaterar att denna mellanposition inte alltid är lätt att 
hantera då enhetschefen måste förhålla sig till politikernas beslut men samtidigt inte alltid är eniga 
om det som bestämts. Eftersom enhetschefen jobbar verksamhetsnära och har ofta en nära 
kontakt med personalen och brukarna kan det kännas svårt att verkställa beslut som är fattade på 
högre nivå med politikernas bristande insyn i verksamheten. Besluten kan därför vara till nackdel 
för de som arbetar i verksamheten, t.ex. att de ska dra ner på personal. 
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Enligt Gräsrotsbyråkratin innebär jobbet som enhetschef i den offentliga sektorn att jobba med 
för lite resurser i förhållande till vad som egentligen behövs till stöd och hjälp (Lipsky, 1980). 
Enhetscheferna påpekar i intervjuerna att budgeten styr före målen och vad de kan göra i 
verksamheten utifrån de beslut som politikerna fattat. Samtliga respondenter tycker att det 
ekonomiska tänkandet gått ut över kvalitén i deras kommun, men samtidigt att de är viktigt att 
tänka på vad god kvalité är. En av de påpekade även att det är ekonomin som styr och kvalitén 
blir därefter och att det är viktigt att politikerna kan stå fast vid vilken nivå som de satt. 
 

De överensstämmer även med teorin The new public management där enhetschefens 
handlingsutrymme är strängt styrt och kontrollerat av regler och riktlinjer och makten i 
organisationen ska koncentreras till politikerna. Enligt The new public management har 
kommunal verksamhet infört idéer som är lånade från näringslivet och de privata företagens 
metoder att styra sina organisationer (Thylefors, 2007). Enligt vad som framkommer i 
intervjuerna är förvaltningen organiserad på det här sättet och enhetscheferna förväntas arbeta 
för effektivitet och lönsamhet på sin enhet, vilket inte framkommer som lätt när de har en snäv 
budget att rätta sig efter. Den långsiktiga planeringen som privata företag oftast förespråkar har 
dock inte framkommit av intervjuerna angående den organisation som studien undersöker. 
Intervjupersonerna har snarare påpekat brister i framförhållningen än en god långsiktig planering 
i organisationen. 
 

För att enhetschefen ska kunna bemöta arbetskraven är möjligheten att lägga upp sitt eget arbete 
och kunna påverka hur arbetet organiseras i stort viktiga faktorer (Bergman, 2009). I intervjuerna 
påpekade flera enhetschefer att de ansåg sig ha stora möjligheter att lägga upp sin dag själva, men 
att de fick stå för deras beslut i slutändan. Det vill säga om de valt att spendera tid på våningarna 
med personalen och boenden kände de ofta att de administrativa uppgifterna blev lidande, men 
att detta ändå kändes viktigast och valde därför att prioritera bort kontorsuppgifterna för stunden 
och istället ta itu med dem vid ett annat tillfälle. De menade att detta var ett ständigt dilemma i 
deras arbete. Med alla kraven som kommer uppifrån och deras egen vilja att vara mer bland 
brukarna och personalen gör att enhetschefen hamnar i en klämsits där de måste välja vad de ska 
göra, både medvetet och omedvetet. Intervjupersonerna menade att de kände sig ofta mer som 
en administratör/sekreterare än som chef/ledare.  
 

I Statens offentliga utredning (SOU 2000:114) benämner de att enhetschefens olika 
arbetsuppgifter är att ansvara för rekrytering, anställning, introduktion, utveckling, utbildning, 
arbetsrätt och miljöfrågor. De som framgår av intervjuerna är att de benämner att de ansvarar för 
rekrytering och anställning men att de ändå inte har de befogenheter att anställa den personal 
som de önskar, de beror på att kommunens riktlinjer och regler styr vilka personer enhetschefen 
får anställa, som till exempel lagen om anställningsskydd. De enhetschefer som intervjuades 
uppfattade detta som ett missnöje, då de inte kan bestämma vilken personal som ska jobba i 
deras verksamhet för att få en väl fungerande personalgrupp. Det är således viktigt att personalen 
har rätt kompetens och är engagerad och intresserad i de boende.  
 
Enhetscheferna som intervjuades har goda befogenheter att bestämma i verksamheten på 
pappret men i frågan om anställning av personal kan enhetschefens beslut styras av t.ex. lagen om 
anställningsskydd. Som en enhetschef påpekar är det nödvändigt med en skyddslag, men denna 
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lag kan ses från olika perspektiv. Sett utifrån arbetstagaren (personalen) är det en nödvändig 
skyddslag som skyddar vid uppsägningar och avskedande. Sett utifrån arbetsgivaren 
(enhetschefens) perspektiv kan de vara en nackdel då de ibland är tvingade att anställa personal 
som inte har rätt kompetens för jobbet samt att de kanske inte passar i arbetsgruppen. 
 

Ledarskapet är en del som ingår i rollen som enhetschef. De enhetschefer som intervjuades ansåg 
att det var en av de roligare delarna i arbetet, att få leda och vara nära personalgruppen. 
Ledarrollen innebär att ledaren måste ha tillit till sina medarbetare och för att skapa en 
framgångsrik ledare behöver man tro på personalens förmåga att kunna utföra sitt arbete 
(Jormefeldt & Thörn, 2002). När det finns en relation baserad på tillit blir gruppen lättare att leda. 
Intervjupersonerna ansåg sig vara mest nöjd över sin ledarroll när de fick med sig en 
personalgrupp på nya idéer.  
 

Utifrån intervjuerna framkom det att enhetscheferna väljer att leda på olika sätt beroende på 
vilken arbetsgrupp det är. Kopplat till situationsanpassat ledarskap menar de att ledaren måste 
anpassa sin ledarstil beroende på vilken mognadsnivå som personalgruppen befinner sig i 
(Jacobssen & Thorsvik, 2008). En enhetschef nämnde att det ledarskap som används i en 
arbetsgrupp inte fungerar i en annan. Enhetschefen kunde leda den ena gruppen utan problem 
medan i den andra gruppen fick enhetschefen gå in och vara mera chef än ledare. Det ledde till 
att enhetschefen blev tvungen att bestämma utan samförstånd för att gruppen skulle fungera 
överhuvudtaget, detta var något intervjupersonen inte kände sig lika bekväm med. Enligt 
Bergengren (2003) behöver ledaren använda högre grad av styrning när en grupp har en lägre 
mognadsnivå, vilket kan vara en orsak till att den gruppen inte går att leda lika lätt. Detta 
konstaterades av en enhetschef som påpekade att denne inte alltid var säker på om arbetsgruppen 
var mogen för delaktigheten i beslut, denne beskrev det som att arbetsgruppen gärna lutade sig 
tillbaka och lät enhetschefen ta besluten men när besluten var fattade blev dem arga över att de 
inte blev som de hade tänkt. 
 

De flesta enhetschefer har relationsmässigt längre avstånd till sin överordnade chef och kollegor 
än till sina underställda (Karlsson, 2006). Detta bekräftades av två intervjupersoner som påpekade 
att deras relation till deras överordnade chef endast är professionell eller att de inte har någon 
relation alls. De menade också att de själva inte är särskilt relationsskapande då de ansåg sig ha 
möjligheten att tillfråga och be om råd av deras närmaste kollegor istället. De andra 
enhetscheferna tyckte sig ha en väldigt god relation till deras överordnade.  Det här tycks vara 
särskilt intressant då alla fyra respondenter har samma överordnade chef. Vad detta kan bero på 
kan vara att de två enhetschefer som ansåg att de hade en mindre bra relation hade en eller flera 
arbetskollegor på samma arbetsplats, medan de andra två inte hade någon enhetschefskollega. 
Med tanke på att de enhetschefer som är själva har en bättre relation till sin överordnade chef kan 
bero på att de söker mer stöd och hjälp av chefen och det leder till en mer kontinuerlig kontakt. 
De enhetschefer som ansåg att de hade en mindre bra relation till deras chef tydde även på att de 
i vissa fall hade önskat mer kontakt.  
 
De visade sig även att de enhetschefer som var själva på enheten och saknade 
enhetschefskollegor ansåg att det förenklade deras beslutsfattande då de inte blev påverkade av 
andra enhetschefer. Medan de två enhetschefer som hade kollegor ansåg att det var en fördel att 
ha kollegor på samma enhet för att det möjliggjorde deras beslutsfattande i vissa frågor, eftersom 
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att de kan få stöd och råd av de andra cheferna. Detta kan tolkas som att samtliga enhetschefer är 
relativt nöjda med deras situation då alla ansåg att de på olika sätt hade en fördel att ha kollegor 
samt att inte ha kollegor. 

Slutsatser 

De slutsatser som kan dras genom resultatet och analysen i den här studien är att enhetschefens 
yrke är intressant, varierande och roligt trots alla krav och förväntningar som ställs. 
Enhetscheferna upplever att de har ett relativt stort handlingsutrymme när det gäller att fatta 
beslut på den egna verksamheten men nästan inget handlingsutrymme eller inget alls när det 
gäller delaktighet i beslut på högre nivå. En annan slutsats är att studien överensstämmer med 
tidigare forskning gällande enhetschefens handlingsutrymme och mellanposition. Angående vad 
enhetschefen väljer att prioritera i sitt dagliga arbete har även tytt på att enhetschefens egna 
prioriteringar ofta får komma i andra hand från vad andra anser att dem ska prioritera, då många 
beslut kommer från överordnade positioner. Samtliga enhetschefer upplever sig använda sig av 
ledarskap i arbetet men blir ibland tvungen att vara mer administratör än ledare vilket begränsar 
dem för att vara en mer synlig ledare i verksamheten. En intressant upptäckt i denna studie är att 
de enhetschefer som har kollegor på arbetsplatsen har en mindre bra relation till sin chef än de 
som inte har någon enhetschef kollega i samma verksamhet.  
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Diskussion 

Det uppmärksammades tidigt under studiens gång att uttrycket “Kärt barn har många namn” var 
något som passade väl in att beskriva enhetschefens profession samt att uttrycket beskriver 
enhetschefens viktiga roll i verksamheten. I början av litteratursökningen märktes att de var svårt 
att definiera en konkret yrkestitel för de verksamhetsnära cheferna i äldreomsorgen. Det fanns en 
stor variation i litteraturen där det vi kallar för enhetschef benämndes som mellanchef, 
förstalinjechef, områdeschef och det äldsta uttrycket hemtjänstassistent (Karlsson, 2006). Där 
den varierande yrkestiteln även kan beskriva enhetschefens omfattande yrkesroll. 
 
Enhetschefens möjlighet att påverka beslut på högre nivå har lett till en diskussion om 
enhetschefens handlingsutrymme i större beslut borde förbättras då ett missnöje kan uppfattas 
från några intervjuer. Men att förändra handlingsutrymmet för enhetschefen är inte en lätt 
uppgift då de arbetar inom en offentlig organisation där flera olika parter är inblandade, vilket 
innebär att det är många som har synpunkter om organisationen (Hjalmarsson et al., 2004). 
Enhetschefen borde vara mer delaktig i beslut som tas på högre nivå eftersom de jobbar 
verksamhetsnära och har bäst inblick i verksamheten. Brister i verksamheten kan ses som ett 
resultat av politikernas okunskap om verksamheten (Karlsson, 2002). De vore därför till en fördel 
att de som har kunskap om verksamheten kan vara med och påverka vilka beslut som tas. Hur 
enhetschefens ökade handlingsutrymme ska tas i form är svårt att säga men det är lätt att 
konstatera att detta behövs för att inte få långa beslutsvägar och brister av insyn i verksamheten.  
 

Enhetschefen har ständiga krav på sig både från personalen, brukarna, cheferna och de offentliga 
myndigheterna genom sin yrkesutövning samt lagar och riktlinjer vilket begränsar deras 
handlingsutrymme (Wolmesjö, 2005). Trots begränsningen av handlingsutrymmet av lagar och 
riktlinjer anses det inte vara en nackdel för enhetschefen utan mer som en säkerhet och stöd i 
arbetet. Till exempel är arbetsmiljölagen en sådan lag som hjälper enhetschefen rörande 
personalens arbetsmiljö. Enhetschefen ansvarar för arbetsmiljön i verksamheten och ska se till att 
den inte brister. I lagen finns därför konkreta villkor för hur arbetsmiljön ska se ut vilket 
enhetschefen ska följa (Karlsson, 2002). Något som framkommit under studiens gång är att det 
kan vara problematiskt med lagarna som styr enhetschefens verksamhet. Där socialtjänstlagen 
och arbetsmiljölagen uppstår i en konflikt mellan varandra då enhetschefen ska till exempel både 
värna om att vårdtagaren ska kunna bevara sin hemmamiljö samtidigt som de ska verka för en 
god arbetsmiljö för de anställda, vilket inte alltid är en enkel uppgift (Törnquist, 2004). 
 
Det som kan konstateras genom att ha utfört fyra intervjuer samt inhämtning av litteratur är att 
enhetscheferna har ett omfattande ansvar över verksamheten vilket innebär personalansvar, 
budgetansvar och arbetsmiljöansvar. Ramarna för detta ansvar styrs av lagar samt av ett antal 
formella regler och riktlinjer vilket ändras kontinuerligt och ser också olika ut beroende på vilken 
kommun enhetschefen jobbar inom då regler och riktlinjer sätts utifrån de lokala politikerna. Vi 
tycker att enhetscheferna beskriver att de själva har liten makt att ändra på de formella reglerna 
när det gäller att fatta beslut rörande större kostnader och anställning av personal. Det kan vara 
ett problem för enhetschefen när de vill göra en förändring på verksamheten eftersom att budget, 
ramar och riktlinjer sätter stopp för det. Det borde vara lättare att anställa personal som skulle 
göra nytta för arbetsgruppen och det borde inte vara så invecklat att jobba i en offentlig 
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organisation. Ibland är det lika svårt att fatta ett beslut som enhetschefens jobb är komplext. En 
bra sammansatt arbetsgrupp gör ett bättre jobb och resultatet ut mot brukarna blir således också 
bra. Intervjuerna som gjorts har bekräftat mycket av vad tidigare forskning kommit fram till 
angående enhetschefens handlingsutrymme. Studierna i tidigare forskning som genomförts på 
olika ställen i landet ser väldigt lika ut oberoende i vilken stad/kommun du befinner dig i, vilket 
även denna studie kan visa på. Det är ett intressant resultat att det ser så lika ut på olika platser 
runt om i Sverige.  
 

Den kritik som kan ges till studien är att resultatet kan vara svårt att generalisera då intervjuerna 
var få, detta var heller inte syftet med studien då vi önskade att få en djupare kunskap i ämnet 
vilket möjliggjordes av att mycket tid fanns till varje intervju. Frågorna i intervjuguiden 
kategoriserades in i tre olika teman innan genomförandet av intervjun. Detta kan ha påverkat 
resultatet då vi omedvetet och medvetet sökte efter koder som passade in i de olika temana vid 
analyserandet av vårt intervjumaterial. En viss del av resultatet kan därför ha påverkats samt 
framkommit av detta då vi var intresserade av att få fram viss information under varje tema. De 
teorier som använts i studien har lett till att resultatet har speglats eller kopplats utifrån 
Gräsrotsbyråkratin, The new public management och Situationsanpassat ledarskap, detta kan ha 
sett annorlunda ut om andra teorier hade använts. Under intervjuerna kan även vi som 
intervjuare haft en inverkan på intervjupersonen vilken kan ha lett till att denne svarat på ett sätt 
som denne tror att vi vill höra. Vi hoppas att vi har varit tillräckligt neutrala för att inte påverkat 
intervjupersonernas svar på olika sätt. 
 
Trots allt, om vi ska helt ärliga med inblick i ämnet, vem vill bli gammal och hamna på ett 
ålderdomshem? Hur det ser ut om 60 år återstår att se, men med dagens kunskap om de brister i 
resurser som finns i äldreomsorgen borde något göras för att framtidens äldrevård ska fungera 
med den ökande äldre befolkningen och det omfattande omsorgsbehovet som de kräver 
(Socialstyrelsen, 2012). Det vi dock kan känna oss lugna med är att enhetscheferna gör ett bra 
jobb trots deras begränsade förutsättningar. Viktigt att påpeka är att kvalitén inom 
äldreomsorgens omvårdnad idag inte behöver vara sämre än vad den var för tio år sedan. De som 
jobbar inom vården gör de bästa de kan med de förutsättningar de har och det behöver inte alltid 
vara resurserna som styr hur kvalitén blir, utan det som räknas i slutändan är vad du gör av de 
resurser du har.  
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Bilagor 

Bilaga 1. 

Informationsbrev till intervjupersonerna 
 

Hej 
 

Vi är två studenter som läser socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Under termin 6 ska vi 
skriva en kandidatuppsats om hur det är att arbeta som enhetschef inom den offentliga 
äldreomsorgen. Vi är särskilt intresserade av att undersöka enhetschefens upplevelse av 
handlingsutrymme och förutsättningar att agera/bestämma/leda inom verksamheten. Vi behöver 
därför genomföra intervjuer med er enhetschefer. Vi har tänkt spela in intervjun så att vi kan 
koncentrera oss på vad som sägs i stället för att behöva anteckna. Hela intervjun beräknas att ta 
högst en timme. 
 
Inspelningen kommer inte visas för någon annan och materialet kommer att förvaras så att det 
bara är åtkomligt för oss. Vi garanterar att varje intervjuad person förblir fullständigt anonym. 
Resultat av analysen av intervjuerna kommer att redovisas på ett sådant sätt att enskilda 
respondenter inte kan identifieras. Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som 
helst avbryta utan närmare motivering. Undersökningens resultat kommer att presenteras som en 
kandidatuppsats och om intresse finns får du gärna ta del av den färdiga uppsatsen. 
 
Är du intresserad att delta i denna undersökning? Kontakta oss gärna enligt nedanstående: 
isabellewennberg@....., 073-024 xx xx  
Joag_89@......., 073-029 xx xx 
 

Tack på förhand, 
 

Med vänliga hälsningar, 
Isabelle Wennberg & Johanna Gunnarsson 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide 
Syftet är att undersöka enhetschefens upplevelse av deras handlingsutrymme och deras 
förutsättningar att agera/bestämma/leda inom verksamheten. 
 

• Om syftet med intervjun 
• Hur lång tid hela intervjun kommer att ta, mellan 45-60 min 
• Att data kommer att vara konfidentiell, ingen utomstående kommer ta del av det 

inspelade materialet, inga namn eller personliga uppgifter kommer avslöjas i studien 
• Fråga om det är okej att använda bandspelare eller videokamera 
• Informera om att de har rätt att avbryta intervjun 
• Att de kan fa ̊ ta del av rapporten när den är klar 
• Fråga om respondenten har frågor 
• Inkludera tid i början för att dämpa ev. oro  

 
Inledningsfrågor: 

• Utbildningsbakgrund, vad har du gjort tidigare samt varför du valt just detta?  
• Tidigare yrkeserfarenheter 
• Hur många år har du arbetat som enhetschef inom äldreomsorgen? 
• Varför enhetschef? 
• Beskriv arbetsplatsen, antal personal, boende, personalkategorier 
• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter - Beskriv en vanlig dag 

 

Handlingsutrymme:  

• Hur ser du på din frihet att bestämma i ditt arbete som enhetschef? 
• Uppfattar du att du arbetar i en politikerstyrd organisation (Och vad innebär det?)  
• Om du fick inflytande över och möjlighet att utöka din beslutanderätt, vad hade du gjort 

då? 
• Vad styr ditt arbete i praktiken? På vilket sätt är du/ni delaktiga före beslut? 
• I ditt arbete som chef, finns det något du inte kan besluta om utan din chefs tillåtelse?  
• Tänker du på Kommunens värdegrund i ditt arbete? På vilket sätt? 

 

Prioriteringar 

• Vilka uppgifter prioriterar du oftast och vilka har låg prioritet? Kan du ge exempel? 
• Ställs du ofta inför motstridiga krav i ditt arbete? Kan du ge exempel? Hur hanterar du 

det? 
• Tvingas du ofta att göra prioriteringar i ditt arbete? Vilka? 
• Beskriv en typiskt oproblematisk situation.  
• Om du fick ändra på något i verksamheten vad skulle du ändra på? 
• Tror Du det finns en risk för att det ekonomiska tänkandet har gått ut över 

äldreomsorgens kvalitet i Din kommun? 
 

Ledarskap 

• Använder du dig av ledarskap i ditt arbete som enhetschef? Kan du ge exempel? 
• Beskriv en situation när du är mest nöjd med ditt ledarskap. (Möjlighet att utföra ett gott 

ledarskap). 
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• Beskriv en situation när du är minst nöjd med ditt ledarskap. (Hinder för ett gott ledarskap) 
• Hur hanterar du beslut som är svåra att ta samt genomföra? 
• Beskriv din relation till din överordnande chef. Är det något i den som du skulle vilja 

ändra? 
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Bilaga 3. 

Exempel på kodning 
	  
	  
Intervjutext	  
	  

Öppen	  kodning	   Kondenserad	  mening	  
	  

	  
Jag tror egentligen på 
papperet att vi har ganska 
stort utrymme att bestämma 
själv, men just nu känns det 
att vi har väldigt litet för det 
kommer väldigt mycket 
uppgifter uppifrån som 
någon annan har bestämt att 
vi ska göra.  
 
 
När	  jag	  är	  ute	  i	  
verksamheten	  använder	  jag	  
mig	  av	  ledarskap	  önskar	  att	  
jag	  fick	  nyttja	  det	  mer	  och	  
inte	  vara	  lika	  mycket	  
administratör	  som	  jag	  är	  
nu,	  för	  det	  är	  den	  delen	  jag	  
tycker	  är	  roligast.	  	  

	  
Mycket	  handlingsutrymme	  
på	  papperet	  men	  begränsas	  
av	  styrning	  uppifrån.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Begränsas	  av	  
administrativa	  uppgifter	  
vilket	  leder	  till	  mindre	  
synlig	  ledare.	  	  

	  
Handlingsutrymmet	  är	  
begränsat.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Mer	  administratör	  än	  
ledare.	  

	  


