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ABSTRACT 
 
Kommunal äldreomsorg har under de två senast decennierna genomgått stora organisations-
förändringar. Syftet med studien var att få insyn i hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg 
upplever sin yrkesroll och hur den har förändrats i takt med olika organisationsförändringar. 
Ledarskap och organisationsforskning har bedrivits under lång tid, och mycket litteratur finns 
på området. Dock finns det få empiriska studier om den renodlade yrkesrollen enhetschef som 
uppkom i anslutning till att beställar- och utförarmodellens infördes i svenska kommuner un-
der 1990-talet. Studien byggde på kvalitativa intervjuer med sex enhetschefer i två kommu-
ner. Genomförandet av intervjuerna har haft en fenomenologisk ansats och analysen har skett 
med ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Studien visade att yrkesrollen som enhetschef i 
äldreomsorgen har förändrats på olika sätt. Trots en efterfrågan om ett tydligt och starkt ledar-
skap i kommunernas verksamheter, har utvecklingen gått i riktning mot ett mer renodlat ad-
ministrativt chefskap. Att arbeta i en politikerstyrd organisation uppgavs kunna ge upphov till 
frustration då förutsättningarna snabbt kan förändras i takt med styrande politikers ställnings-
tagande om hur uppsatta mål för verksamheten ska uppnås. För morgondagens enhetschefer 
krävs flexibilitet för att klara de ständiga organisationsförändringar som den kommunala äld-
reomsorgens verksamheter genomgår. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: enhetschef, ledare, chef, äldreomsorg, organisation, offentlig sektor,  
kommun. 
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Inledning 

Introduktion 
De två senaste årtiondena har präglats av stora förändringar i svenska kommuner. Till de stör-
re förändringarna hör de förvaltningspolitiska reformerna i form av en decentralisering eller 
delegering av beslutsmakt, managementreformer med målstyrning och en allmän marknads-
orientering. Den sistnämnda kategorin inkluderar sådant som beställar- utförarmodeller, 
kundval, entreprenaddrift och privatisering av verksamheter. Bakgrunden till reformerna kan, 
bland annat, sökas i en allmän byråkratikritik och skepsis mot centralstyrning och i ett mer 
individualistiskt ideologiskt klimat under 1980- och 1990-talen. På lokal nivå har kanske det 
vanligast skälet dock varit en strävan att effektivisera verksamheten. Denna strävan kan sättas 
i samband med ett, under tidsperioden, kärvare ekonomiskt klimat i kommunerna (Lantto, 
2005:1).  

Wolmesjö (2005:30ff) talar om betydelsefulla förändringar på välfärdsområdet, som under 
1990-talet karakteriserades av decentralisering, omorganisering och ekonomiska neddrag-
ningar. De kommunala verksamheterna är i dag alltmer ekonomistyrda. Organisationsformer 
och besparingskrav förkommer mer eller mindre uttalat. Dessa förändringar har i stor ut-
sträckning satt sin prägel på den kommunala äldre- och handikappomsorgen. För äldreomsor-
gens chefer har förändringarna inneburit nya arbetsuppgifter i takt med ett ökat ansvar för 
verksamheten. Förändringen har gått från vård- och omsorgsuppgifter, via behovsutredningar 
till en rent administrativ chefstjänst med verksamhets-, budget och personalansvar. Omställ-
ningar i form av organisationsförändringar, ekonomiska sparåtgärder, utveckling av omsorgs-
kvaliteten och ett ökat ansvar anses leda till att nya kompetenser och ett påtagligare ledarskap 
efterfrågas i ledningsfunktionen. 

Denna förändring speglas även utanför Sverige och Norden. Øvretyeit (1997:34) beskriver 
att i mitten av 1990-talet började ett stort antal av de som var verksamma inom hälsovård och 
i verksamheter med socialt inriktade insatser i såväl Nya Zeeland som Storbritannien ifråga-
sätta kostnadseffektiviteten i de sammansatta arbetsteam, som var verksamma inom den so-
ciala sektorn och där ingen klar ansvarsfördelning fanns. Efter närmare studier av kostnader 
och resultat som åstadkoms ansåg somliga att en uppdelning av serviceinsatserna skulle ge de 
berörda brukare ett enklare val och därmed ge de nu specialiserade verksamheterna större 
möjlighet att ”sälja” sina tjänster.  

Förändringsarbetet och omorganiseringen med inriktning mot kostnadseffektivitet inom 
de svenska kommunernas äldreomsorg påtalas även av Hjalmarson, Norman och Trydegård 
(2004:160). De beskriver hur organiserandet av den kommunala äldreomsorgen under de se-
naste 10 – 15 åren har genomgått genomgripande förändringar som en följd av kraven på ökad 
ekonomisk effektivitet, konkurrens och mångfald.  

Kommunala enheter har konkurrensutsatts genom upphandling och privata företag har fått 
i uppdrag att bedriva äldreomsorg i enheter som dessförinnan varit kommunala. Det förnyel-
searbetet som gjort sig gällande under 1990-talet har innefattat förändringar med systembry-
tande karaktär, då dessa avsett marknadsorientering och överflyttning av offentlig verksamhet 
i enskild drift. Via de skilda beställar- och utförarfunktioner som införts inom flertalet kom-
muner och förvaltningar och genom marknadsorienteringen har förutsättningarna ökat för 
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intern och extern konkurrens inom den kommunala äldreomsorgen (Socialstyrelsen, 
1995:20:7ff). 

Flera organisationsförändringar har genomförts med syfte att decentralisera ansvar och be-
fogenheter på äldre- och handikappområdet. Genom Ädel-reformen, som infördes år 1992 i 
Sverige efter ett regeringsbeslut flyttades merparten av hälso- och sjukvårdsansvaret för äldre 
personer från landstinget till kommunerna. Syftet med Ädelreformen var att förse kommuner-
na med de organisationsstrukturer och finansiella förutsättningar som var erforderliga för att 
kunna erbjuda brukare inom äldreomsorgen valfrihet, rättsäkerhet och integritet. Denna om-
organisation förde med sig nya samarbetspartners och nya rutiner för dem som var anställda 
inom äldreomsorgen. Ännu ett viktigt syfte med reformen vara att främja kostnadseffektivite-
ten i nyttjandet av samhällets resurser (Norström & Thunved, 2003:99). 

Ytterligare en förändring var 1995-års psykiatrireform, som enligt Socialstyrelsen 
(www.socialstyrelsen.se, 2005-12-02) syftade till att förbättra psykiskt funktionshindrade per-
soners ställning i samhället genom att bland annat stimulera utbyggnaden av bostäder och 
utveckla dagliga verksamheter. Psykiatrireformen har i ekonomiskt avseenden medfört dels en 
omfördelning av kostnader mellan landsting och kommuner genom skatteväxling, dels en 
ambitionshöjning som finansierats med statliga stimulansbidrag. En ytterligare ambitionshöj-
ning som inte är finansierad, följer av det förtydligade ansvaret för kommunerna att svara för 
uppsökande verksamhet och samordning av insatser. Dessa nya ansvarsområden för kommu-
nen har skapat ett kompletteringsbehov av kunskaper inom psykiatrins område, det gäller så-
väl sociala villkor för de funktionshindrade som kunskap av rent medicinsk karaktär. I refor-
mens inledningsskede främjades personalutbildning som utgick från psykiatrins arbetsförut-
sättningar, begreppsvärld och förhållningssätt, dock upplevs det idag ändå otillräckligt. 

Organiseringen och ledningen av verksamheter kan sägas fungera som en reflex av sam-
hällets värderingar. Synen på människan, hennes möjligheter och begränsningar påverkar ut-
formningen av organisation och ledarskap. Ett försök till en större förståelse för ledarskaps-
frågor förutsätter därför att man även ägnar organisationsfrågorna en väsentlig uppmärksam-
het. Olika organisationsstrukturer påverkar därmed ledarskapets utformning och karaktär, 
talar man om organisationer talar man därför också om ledarskap menar Richard (1997:40ff). 

Det uttrycks i Nationell handlingsplan för äldrepolitik (proposition 1997/98:113:98) att 
enhetschefer är nyckelpersoner i dagens äldreomsorg. Enligt regeringen är enhetschefens ar-
betsuppgifter att ansvara för rekrytering, anställning, introduktion, utbildning, utveckling, 
arbetsrätt- och arbetsmiljöfrågor. Dessutom ska en enhetschef ge sina medarbetare handled-
ning och stöd. Politiska mål och riktlinjer som finns kopplade till verksamheten skall uppfyl-
las inom ramen för budgeten. Även att leda den långsiktiga planeringen och utveckla verk-
samheten, samverkan med andra vårdgivare och myndigheter blir allt viktigare arbetsuppgif-
ter.   

Det ledarskap som behandlas i denna studie är enhetschefer på mellannivå inom den kom-
munala äldreomsorgen. Med mellanchef avses i studien enhetschefer inom kommunal äldre-
omsorg som har verksamhetsansvar för olika biståndsinsatsers utförande, personalansvar för 
vård- och omsorgspersonal, verksamhets- och budgetansvar för dessa områden. De arbetar på 
uppdrag av kommunens politiker och är underställda högre chefer. 

I litteraturgenomgången har vi funnit att det finns mycket skrivet om organisationsföränd-
ringar och dess påverkan på ledarskapet, men att empiriska studier med fokus på ledarskap 
inom äldreomsorgen är ett relativt outforskat område. Detta har, tillsammans med ett sedan 
tidigare stort intresse för ledarskapsfrågor inspirerat oss till denna studie.  

 6

http://www.socialstyrelsen/


Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få insyn i hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg upplever 
sin yrkesroll och hur den har förändrats i takt med de organisationsförändringar som varit 
kännetecknande för 1980-talet och framåt. 

Från syftet har följande frågeställningar formulerats och varit vägledande för studien: 
• Hur upplever enhetschefer i kommunal äldreomsorg att organisationsförändringarna 

har påverkat deras yrkesroll? 
• Hur ser enhetscheferna på att arbeta i en politikerstyrd organisation? 
• Vad tror dagens enhetschefer kommer att krävas av morgondagens enhetschefer i 

kommunal äldreomsorg? 

Begreppsförklaring  

Chef/ledare 
Inom ledarskapsforskningen är det mycket vanligt att begreppen chef och ledare definieras 
som i princip synonyma begrepp. I vår tid förefaller ordet ledare för de flesta klinga mer posi-
tivt än ordet chef. Detta kan förklara att det blivit vanligt att tala om ledare istället för chefer i 
olika sammanhang, inte minst ute i våra kommuner. Såväl för forskningen som arbetet med 
att förändra och utveckla chefsrollen i olika organisationer innebär denna begreppsliga för-
enkling problem. Chefsbegreppet betecknar en formell ledningsposition i en organisation. 
Chef är följaktligen den som uppnått en formell position genom ett förordnande, vanligtvis 
beslut ”uppifrån” i organisationen. I normalfallet gäller att chefer har underordnade. Det fak-
tum att chefer har underordnande innebär inte automatiskt att hon även är eller ens någonsin 
blir ledare för dessa. Det är omvänt inte heller säkert att den som är ledare är eller någonsin 
blir chef. Ledare är helt enkelt den som utövar ett avgörande inflytande över andra individer, 
oavsett om hon formellt innehar en ledningsposition i en organisation eller inte. En vanlig 
definition av chef är även att vara utnämnd att ansvara för system och strukturer samt företrä-
da arbetsgivaren. Med chefsansvaret följer också kravet att leva upp till vissa arbetsrättsliga 
lagar. Ledaren är istället den som vägleder och stimulerar människor att bidra till verksamhe-
tens bästa. Ett rådande synsätt i dag är att framgång som chef i moderna organisationer med 
nödvändighet inkluderar att leda (Blom, 1994:26ff; Döös & Wilhelmson 2003:323). 

Mellanchef och övriga benämningar för yrkesrollen 

Med mellanchef menas att chefen befinner sig i så kallad mellanposition, emellan å ena sidan 
högre chefer och politiker och å andra sidan de egna medarbetarna och brukarna. Enligt Wol-
mesjö (2005:37ff) ställs krav på mellanchefen gällande effektivitet och kvalitetsuppfyllelse, 
och att hon/han skall driva sin verksamhet inom ramen för lagd budget. Medarbetare och bru-
kare efterfrågar däremot ett flexiblare arbetssätt och ett ökat inflytande och medbestämmande. 
Formellt ska enhetschefen föra de överordnade chefernas och politikernas beslut, mål samt 
visioner nedåt till sin egen verksamhet och implementera dessa i det dagliga arbetet och sam-
tidigt stödja sina medarbetare och föra brukarnas talan gentemot politiker och högre chefer. 

I forskningsgenomgången förekommer ett antal olika benämningar för mellanchefer i äld-
reomsorgen, tex hemtjänstassistent, baslinjechef, första linjens chef och arbetsledare. I vår 
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studie används dessa synonymt med varandra och syftar på enhetschefer i kommunal äldre-
omsorg och deras position i organisationen. 

Beställar- och utförarmodell 

Med beställar- och utförarmodell menas att det inom förvaltningen och/eller den politiska 
organisationen i kommunen finns skilda enheter respektive nämnder/styrelser för beställ-
ning/uppdragsgivande respektive produktion och uppdragstagande (Socialstyrelsen, 1995:20). 

Den vanligaste förändringen när det gäller alternativa verksamhetsformer inom vård och 
omsorg är att kommunen gått över från en organisation bestående av anslagsfinansierande 
produktionsenheter till en organisation med resultatenheter och någon form av köp- och sälj 
system. Ett köp- och sälj system kan utformas på många olika sätt men grundsyftet är att sepa-
rera och tydliggöra rollerna som beställare respektive utförare. Sedan år 1993 har det blivit 
möjligt för kommuner och landsting att avtala med annan part om att utföra de uppgifter som 
tillkommer dessa, denna valfrihet gäller även äldreomsorgen (Edebalk & Lindgren, 
1996:148).  

I vissa kommuner har man infört kundvalssystem inom äldreomsorgen. Det ger brukare en 
möjlighet att välja vilken utförare som skall få uppdraget. Valet står då mellan det kommunala 
alternativet och ett flertal privata aktörer.  
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Tidigare forskning 

Yrkesrollens framväxt 
Att arbeta med ledningsfunktioner i den offentliga kommunala äldreomsorgen är ett yrke med 
gamla anor. Yrkesrollen och utbildningen har ändrats fortlöpande som en avspegling av sam-
hällets förändrade syn på äldre människor och på hur god äldreomsorg bör se ut. Enhetsche-
fernas yrkesroll har under åren haft många namn. Några exempel är föreståndarinna, hem-
vårdsassistent, hemtjänstchef, områdeschef, enhetschef, biståndshandläggare och driftchef. 
Yrkesrollen har över tid genomgått olika faser. I början av 1900-talet hade dessa personer en 
kontrollerande funktion där man skulle ha en övervakande och fostrande roll. På 1930- och 
1940-talen hade man en trivselskapande funktion. Staten hade höjt ambitionsnivån och ville 
renodla ålderdomshemmen till trivsamma inackorderingshem för de äldre i samhället där fö-
reståndarinnan hade en viktig roll för att skapa karaktären av ett eget hem. Under 1950- och 
1960-talen var en av de huvudsakliga arbetsuppgifterna på ålderdomshemmet att leda verk-
samheten såväl organisatoriskt som ekonomiskt. I chefsuppgifterna ingick även att represente-
ra hemmet utåt, såväl gentemot anhöriga, myndigheter och andra institutioner. Ser vi då till 
det historiska arvet för hemtjänstens chefer har det utvecklats från relativt okomplicerad för-
medling av hemsamarithjälp på 1950- och 1960-talet till det komplexa och mångsidiga en-
hetschefsyrket som finns i dag. Vårdideologin har också förändrats så till vida att man nu 
istället för en mer omhändertagande ideologi som tidigare fanns nu ska ge ”lagom mycket” 
hjälp och stimulera till egen aktivitet (Richard, 1997:214; Trydegård, 2000: 576-590). 

Hjalmarson, Norman och Trydegård (2004:162ff) uppmärksammar att forskningen kring 
äldreomsorgens arbetsledare först under 1990-talet började ta fart. Det visade sig då att äldre-
omsorgschefernas yrkesroll präglades av variation, komplexitet och motstridighet. En mång-
sidig yrkesroll med ansvar för olika områden gjorde att de riskerade att hamna i etiska dilem-
man i sin yrkesutövning. Organisationen av äldreomsorgen var sådan att enhetscheferna skul-
le vara omsorgsorganisatörer med ansvar för de äldres vård och omsorg och samtidigt arbets-
ledare med ansvar för personalens arbetsmiljö och välbefinnande samt kommunala tjänstemän 
med budgetansvar. De har fått handha en situation med allt fler mycket hjälpbehövande äldre 
personer inom ramen för begränsade och på många håll minskade ekonomiska och personella 
resurser, något som blev särskilt påtagligt under 1990-talets krisår i de svenska kommunerna. 

Den delade organisation som uppstod i och med beställar- och utförarmodellens införande 
har inneburit att myndighetsutövningen/biståndsbedömningen särskiljs från verkställigheten. 
Rent konkret innebar det för hemtjänstassistenten att arbetsuppgifterna delades upp i två skil-
da yrkesroller: en biståndsbedömare som utreder och fattar beslut om vilka insatser brukaren 
har rätt att få och en enhetschef som ansvarar för verksamheten och tjänsten ut till brukaren. 
För den enskilde individen med hjälpbehov innebar det att han/hon ansöker hos biståndsbe-
dömare om insatser, därefter fattar biståndsbedömaren ett beslut utifrån Socialtjänstlagen och 
kommunala riktlinjer om vilka insatser som ska beviljas. Därefter överlämnas utredningen 
med tillhörande beslut till den verksamhet som ska utföra tjänsterna (Törnquist, 2004:23ff; 
Svenska kommunförbundet, 2001:18). 
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Ledarskapets stötestenar 

Det finns en föreställning både internt och externt att äldreomsorgen är ett problemområde. 
En del i den bilden handlar om ledarskapet och att det behöver utvecklas. Delvis har chefer 
och personal själva bidragit till en negativ bild genom att putsa martyrglorian: här är sämsta 
lönerna, tyngsta jobben och alltid för lite tid till det man vill. Det finns dock en annan san-
ning, till exempel, en stor frihet att själv styra jobbet, mycket glädje och gemenskap men ock-
så lugna stunder mellan de ruschiga, menar Granstedt (2003:32ff). 

Att ledarskapet inom offentliga verksamheter skulle vara ett problem fyllt område är även 
något som Holmberg (2003:7ff) påtalar. Hon menar att det finnas en utbredd uppfattning om 
att ledarskapet i stat och kommun är otillfredsställande. Många av de problem som har ur-
skiljts inom offentlig sektor under de senaste åren har ansetts hänga samman med brist på 
ledarskap och bristande ledarskap. Brist på ledarskap syftar på situationer och verksamheter 
där ledarskapet uteblir helt, medan bristande ledarskap handlar om ett ledarskap som är un-
dermåligt eller otillräckligt. Det finns flera skäl till att diskussionen om ledarskap har hamnat 
högt på agendan i offentlig sektor. En anledning är givetvis att offentlig sektor har fått en kris-
stämpel, och i situationer av kris efterfrågas alltid någon form av vägledning, vilket ofta om-
formuleras till en efterfrågan på ett starkt eller tydligt ledarskap. En annan viktig orsak är som 
tidigare nämnts att offentlig sektor har varit föremål för genomgripande förändringar när det 
gäller styrande principer och ledningsideal. Holmberg påtalar också informationsteknologins 
genombrott och framväxten av det nya kunskapsintensiva samhället, nätverkssamhället, det 
tillfälliga samhället etc. I kölvattnet av konkreta ekonomiska problem och nya framtidsscena-
rier har ledande politiker och tjänstemän efterfrågat en omprövning av befintliga lednings-
strukturer, arbetsformer och arbetsuppgifter.  

Det bristfälliga ledarskapet och hur det tar sig uttryck är även något som beskrivs av Soci-
alstyrelsen (2003:8) som i en rapport menar att chefer inom vård och omsorg kritiseras av sin 
personal, anhöriga och politiker för brister i sitt ledarskap. Dessa brister anses leda till dålig 
vård av patienter och vårdtagare samt utbrändhet och sjukskrivningar bland personalen. De 
ideal som styr hur en chef inom offentlig verksamhet bör tänka, agera och leda sina under-
ställda förändras över tiden. Förändringstakten såväl när det gäller idealen, som de organisato-
riska förutsättningarna för att vara chef inom vård och omsorg, har varit snabb under 1990-
talet och inledningen av 2000-talet. Det decentraliserade ansvaret och ett nytt ekonomiskt 
tänkande är förändringar som haft konsekvenser för ledarskapet. 

Tullberg (2003:31) talar om offentligt ledarskap och menar att medarbetare inom privat 
sektor är mera positivt inställda till sin ledning och sina chefer än de inom offentlig verksam-
het. Det vanligaste förhållningssättet inom högre ledning och bland utvecklingsansvariga lik-
som bland de fackliga organisationerna är att uppfatta dessa olika rapporter som bevis på att 
cheferna inom offentlig sektor är sämre ledare än de inom privat näringsliv. Inom forskning 
behandlas också ledarskap inom offentlig sektor ofta som något annorlunda, väsentligt avvi-
kande från ledarskap inom det privata näringslivet. Det avvikande är oftast också förknippat 
med problem eller nackdelar. De skillnader som konstateras gör inte det offentliga ledarskapet 
till något bättre, enklare eller till någon förebild för det privata näringslivet. Normen för ledar-
skap bland både teoretiker och praktiker utgår fortfarande i hög grad från ledning av det tradi-
tionella industriföretaget trots att det varken är den vanligaste verksamheten idag eller någon 
ursprungs modell för ledarskap i ett historiskt perspektiv.  
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Att det är skillnad att leda en offentligt styrd verksamhet och en privat verksamhet är de flesta 
överens om. Enligt Holmberg (2003:13) finns det en stark övertygelse om att villkoren och 
förutsättningarna skiljer sig väsentligt mellan att leda en offentlig verksamhet och en privat. 
Särskiljande drag avser motiven bakom organisationernas uppkomst och existens, att verk-
samheten innehåller både myndighetsutövning och servicefunktioner, att målet är att tjäna 
allmänhetens intressen etc. Det leder fram till slutsatsen att ledarskap i offentliga organisatio-
ner är förenade med betydande konflikter och en oklar rollfördelning. Trots denna övertygelse 
om offentlig sektors särart fungerar det privata näringslivet överraskande ofta som en central 
referenspunkt. De genomförda och nu pågående reformeringarna av offentlig sektor kan ses 
som ett uttryck för detta.  

Det goda ledarskapet 
Att utöva ett gott ledarskap kräver ett stort engagemang och är också tidskrävande för chefen. 
Som arbetssituationen ser ut med hög arbetsbelastning och många aktiviteter utanför den egna 
verksamheten, möten med högre chefer och externa samarbetspartners, tvivlar dock arbetsle-
dare på att de kan vara närvarande arbetsledare. Att bygga upp goda relationer till personalen 
är som tidigare nämnts tidskrävande dessutom är relationerna i ständigt behov av underhåll. 
De svårigheter som upplevs i den nuvarande situationen inom verksamheten är att det inte 
finns utrymme att vara ute bland personalen och på så sätt skapa goda relationer. Många che-
fer har i praktiken endast en liten möjlighet att ge regelrätt arbetsledning. De som ansvarar för 
stora enheter känner inte till förhållandena hos de enskilda vårdtagarna och personalen blir i 
hög utsträckning hänvisad att arbeta självständigt utan tillgång till stöd (Hagström & Jönsson, 
2002:56; Hjalmarson, Norman & Trydegård, 2004:77).  

Den personalansvariga chefens inflytande över arbetsplatsens klimat och de anställdas 
trivsel är väl dokumenterad. Dock har inte något centralt tema inom arbetsmiljöforskningen 
varit studier av hur chefen själv mår och upplever sitt arbetsklimat. Chefer som inte trivs och 
som själva är utsatta för destruktiv stress kan inte förväntas tillföra mycket positivt till verk-
samheten. Att ständigt utsättas för stress påverkar prestationsförmåga, problemlösningsför-
måga samt förmåga att bearbeta information då individen fungerar annorlunda i stressituatio-
ner jämfört med under lugna förhållanden. En kombination av rimlig kravnivå, bra beslutsut-
rymme och gott socialt klimat medverkar till att individers cooping-strategier förbättras. En 
viktig målgrupp för förbättringsarbete avseende kravnivåer, beslutsutrymme och socialt stöd 
är chefer. I takt med den arbetsrelaterade psykosociala ohälsans alarmerande ökning kommer 
det organisatoriska ledarskapet att framstå som en av de viktigaste enskilda framgångsfakto-
rerna för ett hållbart arbetsliv. Dagens personalintensiva och sjukfrånvarodrabbade offentlig 
sektor omfattas inte minst av detta, varför chef- och ledarskapets betydelse för arbetsmiljön 
framhålls i många olika sammanhang (Socialstyrelsen, 2003:23; Hagström 2003:311). 

Personalansvar och personalhandledning är även något som Törnquist (2004:183) talar om 
i sin avhandling. Hon menar att mycket tid går åt till att få personalen att jobba mot samma 
mål, samt att få dem att bli självständiga arbetsgrupper. För att ändå försöka stödja sin perso-
nal arbetar enhetschefer med som de uttrycker ”öppen dörr”. 

Granstedt (2003:32ff) beskriver resultatet av en studie om kommunalt ledarskap, han me-
nar att chefens egen syn på ett gott ledarskap är att lyssna, delegera och ge ansvar samt se till 
att det finns resurser och sätta normer för verksamheten.  
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Ledarskapet inom äldreomsorgen kan innebära många tvära kast och nya beslut då den offent-
liga sektorn är en politikerstyrd organisation. Det vill säga valda politiker i nämnder och sty-
relser har det yttersta ansvaret för att forma mål och riktlinjer samt fatta övergripande beslut. 
De förtroendevalda politikerna väljs för en fyra års period, vilket innebär att den politiska 
majoriteten och därmed mål och riktlinjer snabbt kan förändras. Enhetschefer kan ha svårig-
heter med att arbeta efter många gånger kortsiktiga politiska beslut. De försvårar och i vissa 
fall omöjliggör en mer långsiktig planering. Problemet blir att omorganisationer bidrar till att 
det blir svårt att arbeta ifred, ofta sker förändringar i verksamheterna som omkullkastar de 
långsiktiga planerna, skriver Hjalmarson, Norman & Trydegård, 2004:37ff; Volmesjö, 
2005:28.  

En förändrad organisationsstruktur 
VabØ (2003:64) menar att det finns en strävan att begreppsfästa den offentliga omsorgsverk-
samheten med hjälp av ett företags- eller managementspråk som måste ses mot bakgrund av 
den marknadsideologiska reformvåg som idag sköljer över de flesta välfärdsstater i Europa. 
Reformvågen – som kommit att få beteckningen ”New Public Management” (NPM) – drivs 
av en föreställning om att den offentliga sektorn är för trög, för dyr och för lite lyhörd mot de 
grupper som den är avsedd att tillhandahålla service åt. NPM har ansetts vara en universalme-
dicin som oavsett organisationens form, storlek, personal etc. bidrar till att göra den offentliga 
sektorn mer kostnadseffektiv och bättre anpassad till människors önskemål och behov. 

Det tidigare sagda bekräftas även av Schartau (2003: 218) som anser att NPM främst syf-
tar till att öka prestationsgraden och kostnadseffektiviteten. Viktiga ingredienser är kommer-
sialisering, konkurrens, privatisering, kontroll, tydliga normer för servicens utförande, en be-
toning av marknadsmekanismerna, en ökad lyhördhet för kundernas behov, en högre grad av 
finansiell styrning och decentralisering av beslut till lägre nivåer. Förebilden är näringslivet, 
de offentliga ledarna bör på olika sätt söka efterlikna sina kollegor inom den privata sektorn 
genom att tillägna sig olika styrningstekniker härifrån. Många anser att konkurrens leder till 
högre kvalitet därför att producenterna tvingas till att intensifiera sitt arbete och detta till ett 
lägre pris för att få vara med i tävlingen. Uppdelningen i beställar- och utförarorganisationer 
är ett försök att förmå de offentliga organisationerna att hålla kostnaderna nere samtidigt som 
kvaliteten bibehålls eller t.o.m. höjs. 

Moisio (2005) beskriver i sin rapport Ledarskap som social konstruktion och relation, hur 
den nya beställar- och utförarmodellen har medfört att nya tjänster införts i den kommunala 
äldreomsorgen och hur det påverkat enhetschefens yrkesroll. Hon anser att den nya modellen 
förutsätter ett vertikalt chefstänkande i organisationen. Resultatenheterna förväntas inte sam-
verka med varandra utan konkurrera och att cheferna förväntas hämta stöd och direktiv från 
förvaltningsnivån. Dock visar hennes studie att det gamla myndighetstänkandet där enhets-
cheferna snarare samverkar horisontellt än med förvaltningsledningen fortfarande är det rå-
dande. Det gamla sociala nätverket tycktes starkare än konkurrensviljan hos de informanter 
hon talat med. Kundbegreppet och konkurrenstänkandet sågs som svåra och främmande ord 
att identifiera sig med. Enhetschefens lojalitet tycktes härledas mer från klient- och medarbe-
tarperspektiv än från förvaltnings- och ledningshåll. 

Wolmesjö (2005:223) har funnit i sin studie att framtidens ledare inom offentlig sektor 
kommer att ha ett antal generella krav på sig. De måste kunna följa generella direktiv, sätta 
upp delmål, ha visioner för den verksamhet de arbetar i och bidra till medarbetarnas utveck-
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ling. De ska dessutom ha förmåga att agera, fatta beslut och handla effektivt i alla situationer. 
Ytterligare förväntningar och anspråk som ställs på morgondagens arbetsledare är att de ska 
vara tydliga när de delegerar arbetsuppgifter till sina medarbetare samt skapa ett förtroende-
fullt samarbete med politiker och medarbetare.  

Mellanposition 
Enhetschefernas svåra mellanposition i organisationen med krav och förväntningar från 
många skilda håll har framhållits. De arbetar på uppdrag av kommunens politiker och är un-
derställda förvaltnings- och avdelningschefer. Samtidigt är de arbetsledare med underordnad 
personal, och skall dessutom fungera i det nätverk som finns av kollegor och andra samver-
kans grupper. Enhetschefer ska fungera väl i alla relationer och kunna skifta snabbt och ofta 
mellan dessa relationer. Denna integration kan vara svår att förverkliga – det krävs förmåga 
att balansera konflikterna mellan förväntningar, önskemål och krav (Moisio, 2005). 

Drakenberg (1997:9) beskriver mellanchefens roll som starkt förändrad under 1990-talet. 
Hon anser dock att chefen, från att ha varit den hösta ledningens redskap nu har förvandlats 
till motorn i verksamheten. Beroende av den decentralisering som påbörjades under 1980-talet 
i de flesta offentliga organisationer menar Drakenberg i motsats till andra forskare att mellan-
chefens roll stärktes väsentligt med vidgad makt och ökade befogenheter.  

Richard (1997:291) menar att ett typiskt problem för första linjens chefer är att de inte 
upplever sig vara med i chefssystemet, deras roll är oklar, de är i en mellanställning och har 
ofta en buffertposition. De känner en brist av samhörighet med övriga chefer högre upp i hie-
rarkin. De förväntas vara lojala mot ledningens krav och samtidigt vara lyhörda för persona-
lens intressen. Arbetsledarna har att balansera mellan olika kraftfällt. Placeringen tycks ofrån-
komligt leda till att arbetsledare blir stötdämpare, balanskonstnärer och koordinatorer. Dessa 
arbetsledare hamnar i ett ingenmansland. 

Socialstyrelsen (1995:20:39) talar om att minskningen av mellannivåer har lett till en av-
saknad av administrativa stödpersoner för enhetscheferna i arbetet på enheterna. Gruppledar-
befattningar avvecklades på många ställen samtidigt som personalgrupperna blev större.  

Detta stöds av Torp (2004:14) som skriver att verksamheterna har organiserats om uppre-
pade gånger och personalen minskats. Det har medfört att mellancheferna fått mer på sitt 
bord. Samtidigt som arbetsuppgifterna blivit mer kvalificerade har antalet underställda blivit 
flera.  

Även Törnquist (2004:183) påtalar i sin avhandling, att de administrativa arbetsuppgifter-
na har ökat för enhetschefer inom de kommunal äldreboendena. Hon beskriver även fenome-
net ”husansvaret”, med vilket hon avser det yttersta ansvaret för fastigheten då vaktmästar-
tjänster i stor utsträckning flyttats till fastighetsägaren och då kommit att vara svårtillgängliga. 
Fastighetsförvaltning anses vara en arbetsuppgift som kräver mycket tid och engagemang från 
enhetschefernas sida.  

Det glöms ofta bort att enhetschefer inom kommunal äldreomsorg inte enbart är någons 
chef, de är även någons medarbetare. Likaså uppstår hos arbetsledare ett behov av stöd i svåra 
situationer. Att vara mentor och handledare åt de egna medarbetarna är en självklarhet för 
enhetschefer, dock saknar de i stor utsträckning egen handledning från överordnade chefer 
(Wolmesjö, 2005:224).  
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Rollkonflikter 
Thylefors (1991:161) redogör för några av de resultat som framkommit ur Clipo-studien, en 
studie genomförd med stöd av socialvetenskapliga forskningsrådet. Clipo står för: chefer och 
ledarskap inom professionella organisationer. En fråga till studiens chefer var vad som var 
den största stötestenen i chefsarbetet, det som framkom var att cheferna upplevde en stor tids-
brist och överbelastning som det största problemet. Rollkonflikter uppstår när enhetschefen 
tvingas prioritera mellan renodlat administrativt chefsarbete och ledarskapsarbete i form av 
tex handledning för personalen. När chefer uppåt klagar över överbelastningen ges de ofta 
rådet ”Du måste lära dig delegera”. Delegering är bra men ska det utgöra en lösning krävs att 
det finns några att delegera till. Ibland finns det men definitivt inte alltid. Medarbetarna är 
eller bör vara – fullt upptagna med sitt arbete med att sköta sjuka, undervisa barn, städa hos 
åldringar, vaka och vakta. Brukarnas behov är många gånger omättliga. Detta innebär att che-
fer och arbetsledare kan uppleva att de tar tid från dem som behöver den bättre, när de delege-
rar. I stället för att göra ledningsfunktionerna till gemensamma angelägenheter försöker 
många chefer tänja sig till bristningsgränsen för att hinna med allt. 

Även Schartau (2003:19) menar att det råder delade meningar på fältet om värdet av dele-
gering. De som är negativa hävdar att alltför omfattande decentralisering skapar ojämlikheter 
och konflikter. De som är positiva pekar på möjligheterna att engagera medarbetarna och få 
dem att känna sig ansvariga. Dock bör delegering ses i sitt sammanhang och inte bara något 
som är positivt i största allmänhet. Det är en väsentlig skillnad mellan att delegera sådant man 
inte hinner med själv eller tycker illa om och att delegera för att medarbetarna ska växa med 
uppgiften.  

För mellanchefer kan rollkonflikter också uppstå när det ges motstridiga budskap t.ex. när 
högre chefer förväntar sig något medan personalen förväntar sig något annat. Inom vård och 
omsorg kan motstridigheterna vara stora då det finns ett flertal intressenter t.ex. politiker, 
medborgare, personal och vårdtagare. Rollkonflikter skapar otillfredsställelse, högre anspän-
ning och ibland sämre prestationer. Rolloklarhet innebär att man är osäker på hur den roll man 
har ska utföras och hur målen ska nås. Om förväntningarna som finns inte förklaras tillräckligt 
tydligt kan detta ligga till grund för rolloklarheten. Rolloklarhet kan leda till negativa effekter 
hos individen när det gäller arbetstillfredsställelse och prestation, menar Hagström och Jöns-
son (2002:18). 

Många hemtjänstassistenter i kommuner där man inte har delat upp äldreomsorgen i bes-
tällar- och utförarmodell har dubbla roller när det gäller beslutsprocessen för bistånd till bru-
kare. Dels ska hon representera organisationen och följa de uppsatta regler som gäller och 
representera brukare, som ibland inte själv ser vad hon behöver hjälp med. Balansgången i det 
indirekta omsorgsarbetet att dels uppfylla organisationens krav och dels uppfylla brukarnas 
behov av hjälp kan leda till en rad konflikter då dessa intressen ibland strider mot varandra 
(Gustafsson, 1999:88). 

Det tycks som om organisationernas baslinjechefer, utifrån ledningens förväntningar och 
sin egen ambition att fullgöra sina nya och väsentligt utökade chefsuppgifter, har förlorat eller 
åtminstone tvingats minska den med ledarskapet starkt förknippade och viktiga rollen som 
arbetsledare för den operativa personalen. Inom äldreomsorgen där första linjens chefer är 
ansvariga för drygt hundratalet medarbetare framstår det som i det närmaste omöjligt att upp-
rätthålla ett kvalificerat chefskap och att samtidigt utöva rollen som närvarande och tillgänglig 
arbetsledare (Hagström, 2003:8:317). 
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Många organisationsförändringar kan leda till förvirring och osäkerhet om roller och verk-
samhetsinriktning, resultaten leder inte alltid till ökad effektivitet vilket är drivkraften bakom 
en stor del av förändringarna. Uppfattningen om vad som är ett effektivt och lönsamt ledar-
skap skiljer sig åt mellan enhetschefer inom äldreomsorgen och de politiker som finns repre-
senterade i nämnder och förvaltning. Politiker tycks föredra kortsiktiga planer för besparing 
medan enhetschefer efterfrågar långsiktiga planer för att kunna utveckla verksamheten. Om 
befogenheter inte följer ansvaret vid decentraliseringar skapas frustration och konflikter, sär-
skilt när det kommer krav på nedskärningar från central nivå, Detta gäller t.ex. vid decentrali-
sering och bolagiseringar (Lind Nilsson 2003:126; Wolmesjö, 2005:238).  

Thylefors (1991:164) talar om chefens roll som förändringsagent med rätta har lyfts fram 
under det senaste årtiondet och menar vidare att ledarskap i sig är att arbeta med förändringar. 
Uppgiften tillhör ändå den som upplevs svårast för chefer av olika skäl. Detta gäller såväl mer 
organiserade förändringar av arbetssätt som förändringsarbete med enskilda grupper och indi-
vider. Det är också en sak att själv påbörja och åstadkomma förändringar, en annan att för-
medla och verkställa förändringar som beordrats uppifrån och där chefen själv har att följa 
förändringar oavsett egen uppfattning.  

Chefernas arbetsmiljö är många gånger stressig och olika psykosomatiska symtom är van-
liga, bland annat sömnsvårigheter uppges bli följden av den stressande miljö flertalet chefer 
arbetar i. Många chefer har höga krav på sig men samtidigt ett begränsat handlingsutrymme 
och en liten påverkansmöjlighet på sitt arbete och de arbetsuppgifter det innehåller. Uppgif-
terna är många, arbetet är ryckigt och svårt att planera då olika organisationsförändringar är 
vanliga. Det breda ansvaret, den höga arbetsbelastningen och att alltid vara tillgänglig är för-
hållanden som kan bidra till stress. För många chefer saknas tid och möjlighet att arbeta med 
enheternas utveckling. De efterlyser därför övergripande visioner, mål och strategier från led-
ningen som stöd i utvecklingsarbetet. Detta framkommer i studien ”Om man ska vara stötte-
pelare åt andra måste man stå stadigt själv” (Hjalmarson, Norman, & Trydegård, 2004:72).  

De ideal som styr hur en chef inom offentlig verksamhet bör tänka, agera och leda sina 
underställda förändras över tiden. Förändringstakten såväl när det gäller idealen, som de or-
ganisatoriska förutsättningarna, för att vara chef inom vård och omsorg, har varit snabb under 
1990-talet och inledningen av 2000-talet. Det decentraliserade ansvaret och ett nytt ekono-
miskt tänkande är förändringar som medfört konsekvenser för ledarskapet (Socialstyrelsen, 
2003:8). 

Gellis (1999:7) beskriver att mycket litteratur behandlar och föreslår metoder för att se hur 
människan hanterar omorganisationer, dock menar han, har inga empiriska studier gjorts inom 
vård och omsorgssektorn. Vidare skriver Gellis att mycket litteratur om ledarskap i olika per-
spektiv finns att tillgå men att det forskats lite om de som jobbar med socialt arbete inom 
vård- och omsorgssektorn och deras upplevelser och erfarenheter.  

Den nya renodlade chefsrollen i äldreomsorgen som uppkom efter beställar- och utförar-
modellen samt Ädel -reformen år 1992 är fortfarande en tämligen vit fläck på forskningskar-
tan (Hjalmarson, Norman & Trydegård, 2004:15).  

Dock har Wolmesjö (2005) skrivit avhandlingen ”Ledningsfunktion i omvandling”, och 
Törnquist (2004) har skrivit en avhandling om b.la. enhetschefers yrkeskompetens. 
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Teoretiska utgångspunkter 
Fenomenologi och socialkonstruktivistisk teori är starkt förknippade med varandra och be-
handlar i första hand individens upplevda vardagsvärld och erfarenheter. Då syftet med studi-
en är att fånga enhetschefernas upplevelser av hur organisationsförändringar påverkat deras 
yrkesroll i det dagliga arbetet använder vi begreppet vardagsvärld från fenomenologin och 
försöker genom våra intervjufrågor fånga enhetschefernas bild av just deras individuella var-
dagsvärld. I analysen har vi utgått från begreppen institution och roll som hämtats från social-
konstruktivistisk teori. Med det perspektivet ses person och verklighet i relation till varandra.  

Fenomenologi 
Den fenomenologiska ansatsen som tillämpas i vår studie kan beskrivas med livsvärlds teori. 
Den fenomenologiska teorin utgör utgångspunkten för metodologi och empiriskt genomfö-
rande och är i studien ett genomgående förhållningssätt. Den fenomenologiska metoden inne-
bär ett förhållningssätt där krav ställs på öppenhet, följsamhet och sensibilitet för den levda 
erfarenhetsvärlden med all dess variation. Utifrån detta förhållningssätt kan fenomen temati-
seras, dess egenskaper och struktur synliggöras och beskrivas. 

Ordet fenomen är dubbeltydigt i den betydelsen att sambandet mellan framträdande och 
framträtt är väsentlig. Fenomenologin kan sägas betrakta sakerna som fenomen så som de 
visar sig för någon. Den kunskapsdimension som här fokuseras är det omedelbara förhåll-
ningssätt till världen som beskrivs i fenomenologisk filosofi av Bengtsson (1991:28ff) kallad 
erfarenhetsfilosofi. Den fenomenologi som här åsyftas är den konkreta och naturliga erfaren-
het som kan föreställas, m.a.o. den vi känner från vårat dagliga liv och från vår dagliga erfa-
renhet. Fenomenologiskt livsvärldsperspektiv beskriver en naturlig och nära kontakt med 
världen dvs., den naturliga erfarenheten och den naturliga inställningen. Denna naturliga in-
ställning karaktäriserar alla de vardagssysslor som exempelvis praktiker utför. 

Edmund Husserl´s (1859 – 1938) benämning av ordet fenomen kan förstås som ”det som 
framträder”, ”det som visar sig” och fenemenologer studerar det som framträder och visar sig 
i människans medvetande vid såväl vetenskaplig som vardaglig verksamhet. Fenemenologer 
söker göra en så ren beskrivning som möjligt av de fenomen som framträder i människans 
medvetande. Varje människas upplevelser är unika för den upplevande vilket innebär att det i 
princip inte kan generaliseras. Människor som tillhör en gemensam värld har dock likartade 
upplevelser, varför de kan samtala och sätta sig in i varandras upplevelser och tankemönster. 
En människas samlade upplevelser och erfarenheter, genomlevda förstahandserfarenheter av 
den konkreta verklighet i vilken hon dagligen lever sitt liv benämner Husserl livsvärlden. 
Livsvärlden är den verklighet människan tar för given i sina vardagsaktiviteter, den är kon-
kret, oreflekterad och förvetenskaplig. Fenomenologins uppgift är att kategorisera och abstra-
hera denna verklighet genom begrepp så den blir förståelig och gripbar. Människan existerar i 
relation till andra, hon upplever vad hon är och inte är i relation till andra. Hon är barn i rela-
tion till föräldrar, förälder i relation till barn, tjänsteman i relation till arbetare etc. Hennes 
identitet och självbild bestäms av hennes sociala nätverk och relationer till andra (Stensmo, 
1994:104). 

Fenomenologin har i forskning betydelse för kvalitativa forskningsintervjuer och dess 
möjlighet att nå förståelse för en individs upplevelse av den egna vardagsvärlden. Den stude-
rar individernas perspektiv på sin värld, försöker i detalj att beskriva innehåll och struktur hos 
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individernas medvetande, förstå den kvalitativa mångfalden hos deras upplevelse och göra 
deras väsentliga mening tydlig (Kvale, 1997:54). 

Socialkonstruktivism 

Inom sociologin har fenomenologin haft en avgörande roll för kunskapssociologins framväxt. 
Den fenomenologiska kunskapssociologins kännetecken är den dialektiska förståelsen av för-
hållandet mellan kunskap och verklighet m.a.o. ett utbytesförhållande där kunskap och social-
verklighet ömsesidigt hör samman med varandra. I det sammanhanget räknas en mångfald 
kunskapstyper och sociala verkligheter, men särskild betydelse tillskrivs vardagsförhållandet 
(Bengtsson, 1991:52).  

Centrala idéer inom socialkonstruktivistiskt perspektiv är att människan är fri, aktiv och 
kreativ. Social verklighet skapas när individer i socialt samspel utvecklar en gemensam för-
ståelse för sin värld. Den värld som människor verkar i är inte given utan den konstrueras, 
förhandlas, överlåts, reformeras och organiseras av människor i deras sociala interaktioner. 
Betydelsen och innebörden i individens förhållningssätt till sin omgivning bestäms av den 
institutionella miljö där de befinner sig och kan därför få annorlunda karaktär men även för-
ändras över tid. Social interaktion grundar sig i språkliga seder så väl som i kulturella och 
historiska kontexter. Individens uppfattning kan ändras och förändras genom interaktionspro-
cesser. Samhället består av sociala processer och inte sociala strukturer. De upplevelser och 
de olika former av kunskap som är knutna till en individ är faktiska och kan därför inte tolkas 
efter eget gottfinnande, då alla upplevelser tolkas olika utifrån den egna vardagsvärlden och 
de egna erfarenheter den enskilda individen besitter. Den sociala verkligheten kan därmed 
sägas bestå av socialt skapade tolkningar och tolkningsmönster (Harste & Mortensen, 1999: 
216; Nilsson, 2003:29; Hutchison, 1999:49). 

Konstruktivister framhåller att det förekommer flerdimensionella sociala och kulturella 
verkligheter, som utvecklas genom förändrade gestaltningar inom personen och dess omgiv-
ning. Den socialpolitiska omgivningen och dess historia spelar en viktig roll i hur vi förstår 
mänskligt beteende, speciellt om den har betydelse för individen (Hutchison, 1999:49). 

Institutionalisering uppträder där det förekommer en ömsesidig systematisering av vane-
mässiga handlingar av olika aktörer dvs., institutionen kan ses som en väl avgränsad grupp av 
sociala handlingar. Varje sådan systematisering är en institution. Genom dessa mer eller 
mindre outtalade handlingsmönster kan kommunal äldreomsorgs ses som en institution. En 
enhetschefs handlingar formas efter de värderingar som finns för just hans/hennes yrkeskår i 
den aktuella organisation denne befinner sig i och undersköterskan utför sitt arbete i linje med 
de värderingar som ligger till grund för hennes yrkesgrupp. Även den enskilda verksamheten 
är en institution i sig då de människor som arbetar där bär med sig en gemensam historia som 
format deras handlingsmönster.  

Det system av vanemässiga handlingar som utgör institutioner är alltid gemensamma, de 
är tillgängliga för alla medlemmar av just den sociala grupp som det är fråga om, institutionen 
syftar till både individuella aktörer och individuella handlingar. Institutioner förutsätter vidare 
en historia och kontroll. Institutioner har alltid en historia av vilken de är produkten. Som in-
stitution kontrollerar den enskilda verksamheten hur människor handlar genom de förutbe-
stämda handlingsmönster som finns, även om det rent teoretiskt skulle vara möjligt att handla 
på ett annorlunda sätt. Institutionen/verksamheten leder på så vis in de människor som är 
verksamma i den på det spår som den önskar och inga andra alternativ framställs som möjliga. 
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Det är även viktigt att inse att institutionaliseringen i sig själv förutsätter en viss kontroll av de 
individer som befinner sig i den och deras handlingar för att legitimera sin egen existens. In-
stitutionen ger ett mönster för handlingar och formar till och med våra förväntningar. De be-
lönar oss i samma mån som vi verkställer de handlingar vi blivit ålagda att utföra. Institutio-
nen är en konstruerad verklighet som är producerad av människor. Vi befinner oss i samhället, 
men samtidigt är vi placerade i bestämda fack av samhällsystemet, denna placering förutbe-
stämmer till stor grad allt vi gör, från språk till etikett och den religiösa tro vi omfattar (Berger 
& Luckmann 1979:71ff; Berger 2001:82; Hutchison 1999:271).  

Roller uppstår då system finns i samband med ett fastställt kunskapsförråd vilket är ge-
mensamt för en grupp av aktörer. Konstruktionen av rolltypologier är en nödvändig anknyt-
ning till institutionaliseringen av handlingar. Institutioner åskådliggörs i individuella erfaren-
heter med hjälp av roller. Rollerna, som bestäms genom språket, är en viktig faktor i varje 
samhälle. Genom att spela roller deltar individen i en social värld. Rollen skapar det mönster 
som individen ska handla efter i en bestämd situation. Samtliga roller i samhället har en för-
bestämd identitet. Om vi till exempel tänker på yrkesroller så medför rollen som städare ett 
ganska minimalt mönster medan läraren eller socionomen måste tillägna sig alla möjliga sor-
ters välavgränsade handlingssätt, tal och motoriska vanor. Man förbiser dock en viktig sida av 
rollen om man ser den som endast ett regleringsmönster för utvändigt iakttagbara handlingar. 
Roller medför såväl viss aktion som de känslor och attityder som hör samman med aktionen. 
Varje enskild individ ”spelar” ett flertal olika roller beroende av i vilken kontext han/hon be-
finner sig i. En roll kan alltså definieras som ett standardiserat gensvar på en normerad för-
väntning, samhället har i förväg utstakat den grundläggande rolltypologin. Identiteter förlänas 
av samhället, de måste också bevaras av samhället och det relativt regelbundet. Man kan inte 
vara mänsklig alldeles för sig själv och av allt att döma kan man inte hålla fast vid någon 
identitet på egen hand. Läkarens jagbild som läkare kan bibehållas bara i en social kontext där 
andra är beredda att erkänna honom i denna identitet. Om detta erkännande utan vidare skulle 
upphöra dröjer det vanligen inte länge förrän jagbilden faller itu (Berger & Luckmann, 
1979:71ff; Berger, 2001:82ff). 
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Metodavsnitt 
I följande kapitel redogör vi för vår förförståelse och val av forskningsdesign. Vidare presen-
teras och diskuteras urval, representativitet, hur insamling och bearbetning av data gått till, 
etiska ställningstaganden, studiens validitet och reliabilitet och slutligen studiens generaliser-
barhet. 

Vår förförståelse 
Vår förförståelse grundar sig i den litteraturstudie som föregått denna studie, vilken fokusera-
de på organisationsförändringar och upplevda problem för enhetschefer i kommunal äldreom-
sorg, samt den allmänna bild som produceras av massmedia om mellanchefsproblematiken. 
Vår praktiskt konkreta kunskap om ämnet är begränsad till de tio veckors praktik som ingår i 
utbildningen till socionom med inriktningen mot omsorg om äldre och funktionshindrade.  

Val av forskningsdesign 
Med utgångspunkt från studiens syfte och dess frågeställningar har vi valt att utföra studien 
enligt en kvalitativ forskningsdesign innehållande halvstrukturerade intervjuer med enhets-
chefer inom kommunal äldreomsorg.  

Den kvalitativa metoden är en användbar metod för att utröna, upptäcka, förstå, lista ut 
beskaffenhet eller egenskapen hos någonting, menar Wolmesjö (2005:71). 

De frågor som här står i fokus berör hur de studerade enhetscheferna upplever de organi-
sationsförändringar som har varit kännetecknande under de senaste två decennierna. Hur har 
det påverkat deras yrkesroll och hur påverkas de av att arbeta i en politikerstyrd organisation? 

Valet av kvalitativ forskningsdesign kom att kännas naturlig då denna ansats ger möjlighet 
att få komma nära den intervjuades upplevelser och erfarenheter och den ger möjlighet till 
nyanserade beskrivningar. Detta gör det möjligt att se den intervjuades vardagsvärld utifrån 
dennes perspektiv så som fenomenologin talar om.  

För att kunna beskriva och analysera fenomenet enhetschefens förändrade yrkesroll inom 
kommunal äldreomsorg behövs en ansats som kan möta deras vardagsvärld. Av denna anled-
ning valdes en fenomenologisk ansats på livsvärldsteoretisk grund.  

Dahlberg, Drew och Nyström (2001:95) menar att genom en fenomenologisk ansats kan 
den erfarenhetsbaserade kunskapen som ligger till grund för bedömningarna lyftas fram, syn-
liggöras och problematiseras.  

Vår intention är att på ett konkret plan kunna återge de intervjuades upplevelser och sam-
lade erfarenheter, samt att försöka förstå innebörden av intervjupersonernas egna ord.  

Urval 
”Ett strategiskt urval är sammansatt med målet att materialet ska innehålla adekvata data som 
både vad avser djup och bredd har en potential att ge relevanta svar på problemställningen”, 
säger (Malterud, 1996:56). Ur ett strategiskt lämpligt urval kan utvecklas beskrivningar, be-
grepp och teoretiska modeller som redogör för särdrag och innebörd och som har relevans för 
sammanhang utöver den kontext där studien genomförs (a.a.59). 
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Vi valde att använda oss av ett strategiskt urval av informanter som varit verksamma som 
ledare/chef under en längre tidsperiod, för att de ska kunna ge oss relevant information om sitt 
ledarskap i förhållande till de organisationsförändringar de upplevt. I vår studie ingick en stor 
kommun samt en mindre, detta för att få en bredare bild, inte bara storstadserfarenheter. Vi 
har även vid urvalet av informanter valt tre personer som är verksamma som enhetschef för 
hemtjänst och tre personer som är verksamma som enhetschef på särskilt boende. Med hem-
tjänst avses öppen hemtjänst som ger omsorg och viss vård till brukare i det egna boendet 
utifrån ett biståndsbeslut. Särskilt boende är en boendeform som kan tillgodose brukarens 
behov av tillsyn och omvårdnad under dygnets alla timmar. 

Intervjupersoner 

Intervjupersonerna har olika utbildningsbakgrund, två informanter har en sjuksköterskeexa-
men som grund, fyra har utbildat sig till ålderdomshemsföreståndarinna och en av dessa har 
sedan läst in extra universitetspoäng ibland annat ledarskap. Tre av våra informanter återfinns 
inom den öppna hemtjänsten och tre återfinns inom särskilt boende. Två arbetar i den stora 
kommunen och fyra arbetar i den lilla kommunen. Fem av våra informanter är kvinnor och en 
är man. Då det för studiens syfte och frågeställningar var av största vikt att informanterna 
varit verksamma inom området under en längre tid sträcker sig deras erfarenheter som chefer i 
äldreomsorgen från 12 till 38 år, och merparten har en erfarenhet på över 25 år. 

I den mindre kommunen är socialnämnden som består av politiker, tillika lekmän, högsta 
beslutande organ för äldreomsorgen och andra sociala verksamheter. Under nämnden är soci-
alchefen ansvarig tjänsteman för all social verksamhet i kommunen. Verksamhetschefer finns 
för de olika grenar som representeras i den sociala omsorgen, det finns således en verksam-
hetschef direkt över de intervjuade enhetscheferna.  

Enhetscheferna i den större kommunen befinner sig i en hierarki bestående av en stads-
delsnämnd och stadsdelsdirektör, en äldreomsorgschef med ansvar för både beställare och 
utförare, dvs totalansvar över äldreomsorgen inom förvaltningen, samt en utförarchef som har 
övergripande ansvar över samtliga utförare inom förvaltningen. Under utförarchefen återfinns 
de enhetschefer som ingått i studien, dessa har ansvar för ett visst geografiskt område inom 
äldreomsorgsförvaltningen. 

Den ekonomiska basen för verksamheterna skiljer sig åt i de båda kommunerna. I en av 
kommunerna bygger budgeten på de ekonomiska resultaten från föregående år, dock är vissa 
intäkter direkt knutna till prestation. Den andra kommunen ingår i ett internt köp- och säljsy-
stem, inkomsten är beroende av antalet brukare och timmar de får tilldelade för brukarinsat-
serna. 

Datainsamling 

Litteraturgenomgång 

Datorbaserad sökning har gjorts via databaserna: Libris, Substansen, Swe Med+, Social Ser-
vices Abstract, Artikelsök, Arbline, Google schoolar samt Karolinska Institutets egen databas. 
Sökning gjordes även manuellt i referenslistor och i genomgång av relevanta tidskrifter. Urva-
let av källor som använts arbetades fram genom sökningar som snävades in tills de gav i stort 
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samma litteratur i de olika databaserna. I litteraturgenomgången har använts avhandlingar, 
rapporter, artiklar samt övrig litteratur knuten till ledarskap och/eller offentlig förvaltning med 
fokus på äldre- och handikappomsorg. Litteratur som fokuserat på högre chefer har uteslutits 
då mellanchefen och dennes perspektiv är det som stått i fokus i denna studie. Tiden för ver-
kens uppkomst har även varit av betydelse vid urvalet, litteratur och studier som producerats 
före Ädel -reformens införande år 1992 har uteslutits med vissa undantag. Undantagen har 
varit den litteratur som återkommit frekvent i sökningarna och därför bedömts vara användbar 
trots de tidigare publiceringarna.  

Delar av litteraturen består av doktorsavhandlingar, vilka har bedömts vara tillförlitliga, då 
en doktorsavhandling noggrant granskas innan den godkänns. Andra källor är vetenskapliga 
artiklar och rapporter från statliga verk såsom Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket som ock-
så har bedömts vara objektiva källor. Rapporter har även hämtats från Stiftelsen Stockholms 
läns Äldrecentrum. 

Intervjuer 
Kvalitativa intervjuer valdes i avsikt att få del av enhetschefers erfarenheter och upplevelser 
av ledarskap i relation till olika organisationsförändringar. Datainsamlingen har bestått av 
personliga intervjuer. Personliga intervjuer valdes då syftet var att studera och få kunskap om 
enhetschefernas konkreta vardagssituationer med utgångspunkt i organisationsförändringars 
betydelse för denna. I uppsatsen är det enhetschefernas egna uppfattningar och upplevelser av 
deras vardagsvärld som varit intressanta och som fokus varit ställt mot och som skall belysas. 
Med tanke på studiens syfte valde vi att göra informella, kvalitativa intervjuer av halvstruktu-
rerad karaktär. Den halvstrukturerade karaktären innebar att de ämnesområden eller teman 
som skulle behandlas i intervjuerna i stort var bestämda på förhand. Huvudfrågorna fanns 
nedtecknade i en intervjuguide (bilaga 2) vilken fungerade som stöd för minnet under inter-
vjuernas gång. Denna guide var viktig för att skapa så likartade intervjuer som möjligt då vi 
var två intervjuare som genomförde dessa var för sig. Intervjuerna har haft ett visst mönster 
där de inletts med allmänna frågor om personens bakgrund och där vi sedan bett dem att be-
rätta om hur en typisk vanlig dag ser ut idag jämfört med för tio – femton år sedan. Det var 
inte förutbestämt i vilken följd frågorna sedan skulle ställas, detta avgjordes från fall till fall 
beroende på hur samtalen utvecklades. Intervjuguiden gav utrymme för följdfrågor och spon-
tana frågor som uppkom under samtalets gång. Intervjuerna har därmed blivit olika och ingen 
har varit helt lik den andra då de inledande frågorna gett trådar som sedan har följts upp.  

Genomförande 
Kontakt med enhetscheferna har tagits via telefon och tider har redan vid telefonsamtalet bo-
kats in. Ett informationsbrev angående studiens syfte, intervjuernas utformning och etiska 
överväganden har sedan skickats per post till respektive enhetschef (bilaga 1). Intervjuerna 
genomfördes sedan på de bestämda tiderna. Före intervjutillfället kontrollerades bandspelare 
och kassettband genom testintervju för att minimera risken för missöden relaterade till själva 
bandupptagningen. 

Att bandinspelning valdes framför anteckningar var att allt som då utrycks verbalt regi-
streras, det blev därför möjligt att använda intervjupersonernas egna ordval. Genom att an-
vända sig av bandinspelning kan intervjuaren dessutom koncentrera sig på själva intervjuan-
det. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum för att minska risken för störande inslag. Inter-
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vjuerna har tagit ca 1 timme och vår upplevelse var att informanterna var uppriktigt intresse-
rade av att dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser. Bandupptagningarna har efter 
intervju transkriberats, vid utskrift har olikfärgat papper använts för varje enskild intervju, ex 
respondent 1 har rött papper och respondent 2 har blått papper. 

Bearbetning och tolkning 
Analysen ska bygga en bro mellan rådata och resultat genom att det organiserade datamateria-
let tolkas och sammanfattas. Utifrån problemställningen formuleras frågor rörande materialet 
och svaren är de mönster och de kännetecken som man genom systematisk kritisk reflektion 
kan identifiera (Malterud, 1998:86). Data har transkriberats, upprepningar och grammatiska 
felsägningar har ej återgivits i utskriften då dessa har bedömts vara irrelevanta för analys och 
resultat. Enligt Malterud (a.a:91) består en fenomenologisk analys av fyra stadier, där nyckel-
orden är: helhetsintryck, meningsbärande enheter, abstraktion och sammanfattning. Detta är 
den metod vi har valt att arbeta efter. 

Vid den första fasen helhetsintryck läste vi igenom allt transkriberat material upprepade 
gånger för få ett helhetsintryck och söka teman. Det som väckte vår uppmärksamhet under 
genomläsningen antecknades i utskriftsmarginalen. Dessa anteckningar mynnade ut i 11 pre-
liminära teman som vi kunde kopplat till den litteratur vi tidigare läst och/eller till de begrepp 
vi valt att använda från den socialkonstruktivistiska teorin, institution och roll. 

Vid fas två identifierades meningsbärande enheter som kunde tänkas belysa vår problem-
ställning. Dessa meningsbärande enheter har sedan kodats, kodningsproceduren kan i prakti-
ken ske på många olika sätt, vi valde att klippa ur de meningsbärande enheter vi funnit. Då 
utskrifterna gjorts på olikfärgat papper kunde vi få en tydlig och konkret bild av informanter-
nas åsikter, fanns alla sex färger representerade under varje tema kunde det konstateras att 
allas åsikter framkommit.   

I fas tre upptäckte vi att vissa teman innehöll mycket information med olika nyanser och 
aspekter på samma tema, dessa sorterades då upp i subgrupper. Dessa subgrupper lästes ige-
nom ytterligare och det informanternas sagt gjordes om till kortare mer beskrivande meningar. 
Vi valde även ut vissa citat för att styrka det som framkom i studien, likartade upplevelse och 
erfarenhet kan sägas med skiftande ord, dock kunde vi se en samstämmighet mellan enhets-
chefernas uttalanden i många frågor. 

I fjärde och sista fasen har vi sammanställt materialet igen, vi har sammanfattat det vi har 
funnit dels i en jämförelse med tidigare forskning och dels genom analysen som genomförts. 
Detta med syfte att skapa nya beskrivningar som kan förmedlas till andra genom vår C-
uppsats.  

Etiska överväganden  

HSFR:s-Etikregler (1999) har under hela studien varit vägledande. Det har varit av särskild 
vikt att betona informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandeaspekter. Informa-
tionskravet behandlar den informationsskyldighet forskaren har gällande studiens syfte och 
villkor för informanternas eventuella deltagande, samt vilken roll de spelar i studien. Infor-
manterna har vid första kontakten via telefonsamtal informerats om studiens syfte och de 
kringliggande villkoren. Ett brev sändes därefter med ytterligare information om studiens syf-
te, hur studien skulle genomföras, det vill säga kvalitativ intervju med bandupptagning, deras 
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ångerrätt gällande medverkan i studien samt deras rätt att avbryta eller avböja vissa frågor 
under pågående intervju. I brevet lämnades institutionens, författarnas och handledarens namn 
och telefonnummer ut för att underlätta kontakt om frågor uppstod. Varje intervju inleddes 
med en ytterligare allmän information om syftet med studien, samt informationen om att re-
spondenten kunde välja att avbryta intervjun eller att inte svara på vissa frågor. Samtycke har 
behandlats på följande sätt. Då undersökningen inte bedömts vara av etiskt känslig karaktär 
har samtycke hämtats direkt hos respektive enhetschef genom den korrespondens som föregått 
intervjuerna. För att kunna behandla enhetschefernas utsagor konfidentiellt har varje respon-
dent försetts med en kod. Vid redovisning, framför allt vid citering har namn och plats ute-
lämnas för att inte avslöja någon deltagares identitet. Vissa detaljer har ändrats för att undvika 
alltför tydliga kännetecken. Kassettbanden och det transkriberade materialet har förvarats på 
ett sådant sätt att obehöriga ej kunnat ta del av det. Kassettbanden har efter transkriberingen 
raderats. Vägledande under hela studiens genomförande har varit en medvetenhet om och 
hänsyn till att respondentens upplevelse av det färdiga material kan upplevas negativt trots det 
tidigare samtycket då det är författarnas tolkningar som format slutprodukten. Respekt för 
åsikter värderingar och önskemål har varit viktiga Vi informerade även om hur och i vilken 
form materialet skulle publiceras och informanterna erbjöds ett exemplar av den färdiga stu-
dien, vilken kommer att sändas till varje enskild informant. 

Validitet och reliabilitet 

Socialkonstruktivistiskt perspektiv har betydelse för hur ledarskap studeras men det har även 
en metodologisk betydelse. I intervjusituationen skapar forskare och informanten tillsammans 
den intervju som utspelar sig utifrån de tolkningar som görs i stunden men också utifrån vad 
personerna bär med sig av tidigare förståelse. Perspektivet har också betydelse för analys och 
presentation av resultat, då det är forskaren som står för denna konstruktion (Nilsson, 
2003:29ff). Teorin bidrar till att betona aktörernas perspektiv och hur de konstruerar sin verk-
lighet. De uppfattningar som enhetschefer och andra människor har om ledarskap konstrueras 
i sociala möten både i och utanför verksamheten.  

Validitet 

Styrkan med kvalitativa metoder är validiteten, man undersöker vad som är viktigt eller har 
varit viktigt för en person i en given situation och i ett givet socialt sammanhang, i det här 
fallet enhetschefens uppfattning om sin yrkesroll inom kommunal äldreomsorg (Malterud, 
1998:11). 

Esaiasson (2005:63) talar om tre definitioner av validitet som brukar användas synonymt, 
överensstämmelse mellan teoretisk begreppsförklaring och operationellt mätinstrument, från-
varo av regelmässiga fel samt att vi undersöker det vi påstår att vi undersöker. Malterud 
(1998:26ff) talar om att vi måste gå igenom de verktyg vi använder för att vinna kunskap samt 
att vi bör ställa oss frågan i vilken omfattning metod och referensram lämpar sig för att ge 
giltiga svar på de frågor vi har formulerat För att nå god validitet vid forskning krävs att me-
toden för genomförandet av studien är väl anpassad för just det ändamålet. Vidare menar hon 
att överväganden om giltighet ska göras i planeringsfasen och i alla led av forskningsproces-
sen. Vetenskaplig kunskap kännetecknas av att forskaren i sin presentation visar medvetenhet 
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om begränsningar och brister i sin design och inte enbart försvarar sitt arbetssätt. Malterud 
(a.a:63) beskriver även att validitetsproblemet ökar med avståndet mellan den teoretiska be-
greppsförklaringen och det operationella mätinstrumentet. Följaktligen blir problemet mindre 
allvarligt när det handlar om förhållandevis enkla och okomplicerade teoretiska begrepp som 
befinner sig nära det som skall mätas på operationell nivå. Exempelvis enhetschefens yrkes-
roll. 

Vid en intervjuundersökning anser Kvale (1997:214) att validering bör användas genom 
hela processen, från tematisering till färdig rapport, för att nå en hög validitet i slutprodukten. 

Då en fenomenologisk forskningsansats tillämpas är det viktigt att intervjuaren står ”utan-
för” själva intervjun och endast öppet observerar och tar till sig information. Då intervjuaren 
står ”utanför” ger det möjlighet att sedan se nya strukturer och få ny förståelse om det feno-
men han önskar utforska (Ruth, 1991:286). 

För att nå en god validitet i studien har den föregåtts av en omfattande litteraturstudie som 
visat vägen till syfte och frågeställningar. Efter formuleringen av syfte och frågeställningar 
har kvalitativa intervjuer valts som metod, då de kan ge svar på den intervjuades upplevelser 
och erfarenheter som finns i dennes vardagsvärld. Vid genomförandet av intervjuerna har in-
tervjuaren i möjligaste mån försökt bortse från sin förförståelse och låtit informantens svar 
vara vägledande för nästkommande fråga. Vid arbetet med tematisering av det transkriberade 
materialet har validering skett då vi sökt mönster och begrepp i informanternas utsagor. Ytter-
ligare validering skedde då dessa teman jämfördes med teman från den tidigare forskningen. 
Validering av resultat och analys i vår studie har gjorts med hjälp av teorin socialkonstrukti-
vistiskt perspektiv, samt genom ytterligare jämförelse med tidigare forskning och litteratur i 
ämnet. 

Reliabilitet 
Reliabilitet är ett mått på tillförlitligheten och definieras som ett instruments förmåga att ge 
resultat som är fria från slumpmässiga fel.  

Enligt Malterud (1998:28) kännetecknas vetenskaplig kunskap av att forskaren systema-
tiskt har ifrågasatt om det finns något som kan bidra till tillfälliga fel och brister i studien. 
Tillfälliga fel kan aldrig uteslutas fullständigt, vi kan emellertid överväga betydelsen av fel 
som vi riskerar att införa genom vår design.  

Esaiasson (2003:67) anser att brister i reliabiliteten i första hand orsakas genom slump- 
och slarvfel under datainsamlingen och den efterföljande databearbetningen. Det kan handla 
om sådant som slarviga och oläsliga anteckningar och protokoll till följd av trötthet eller 
stress, tillfälliga hörfel och missförstånd i samband med intervjuer, ouppmärksamhet och 
skrivfel när det insamlade materialet förs över till en datafil samt felaktigheter i samband med 
matematiska och statistiska beräkningar.  

För att minska risken att för stora olikheter uppstod under intervjugenomförandet, arbeta-
des en intervjuguide fram, denna kom att fungera som stöd och vägledning vilket var viktigt 
då vi var två intervjuare som genomförde intervjuer var för sig. 

Före intervjutillfällena prövades bandspelarna upprepade gånger för att kontrollera funk-
tionen och på så sätt slippa störning och kanske förstörda intervjuer. Extra band medtogs vid 
varje intervjutillfälle ifall inte banden skulle räcka till eller om de olyckligt skulle gå av. 

Ingen intervju avbröts, de ställda frågorna besvarades i sin helhet och intervjusituationen 
upplevdes som avspänd. Intervjuerna genomfördes utan problem och störningsmoment. Inter-
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vjuerna skedde i avgränsade rum där intervjuare och respondent var ensamma. Telefoner 
stängdes av innan intervjun påbörjades. Vid inget tillfälle behövde intervjun avbrytas eller 
uppskjutas för att något annat kom emellan. Bandupptagningarna var av god kvalitet vilket 
förenklade transkriberingen.  

Generaliserbarhet 

I kvalitativa studier kan flera olika former av generaliserbarhet användas. Naturalistiska gene-
raliseringar vilar på personliga erfarenheter. Den framkommer ur erfarenheter och kan sägas 
vara en tyst kunskap om hur saker förhåller sig och som vidare leder till förväntningar snarare 
än till officiella förutsägelser menar Kvale (1997:209ff). 

Vid analytisk generalisering görs en väl genomtänkt bedömning om i vilken omfattning 
resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer att hända i en annan 
situation. Den bygger på en analys av likheter och skillnader mellan de båda situationerna. 
Genom att ange stödjande belägg och klarlägga argumenten kan forskaren genom tydlig redo-
visning av sin studie ge läsaren möjlighet att själv avgöra generaliseringen av resultatet i för-
hållande till andra liknande målgrupper (Kvale, a.a). Vi har genom vår litteraturstudie gjort en 
jämförelse med tidigare forskning för att se om det finns några likheter eller skillnader med 
denna. För att om möjligt kunna generalisera resultaten till en målgrupp liknande den vi inter-
vjuat har vi också tagit stöd utifrån socialkonstruktivistiskt perspektiv i vår analys för att kun-
na göra en viss teoretisk generalisering inom det specifika område vi genomfört vår studie.  
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Resultat  

Organisationsförändringar  
Då alla våra informanter arbetat under en längre tidsperiod som chef inom området äldreom-
sorg fanns kunskap och erfarenheter hos alla om de organisationsförändringar som genom-
förts i respektive kommun under de senaste femton till tjugo åren. Det kunde dock urskiljas en 
tydlig skiljelinje mellan vad de chefer som arbetade i storstadskommunen och de som arbeta-
de i den lilla kommunen ansåg var den största och mest betydelsefulla organisationsföränd-
ringen. För de chefer som var verksamma i den större kommunen hade Psykreformen upp-
levts som en av de förändringar som påverkat deras arbete mest. En enhetschef inom hem-
tjänst uttrycker sig så här: 

Då blev det svårare för dem som behöver psykiska insatser, hemtjänsten får klara mer och mer 
problemställningar. Det har blivit tuffare så, det är svårt att få hjälp från psykiatrin. 

 

De chefer som var verksamma i den lilla kommunen såg Ädel-reformen och beställar- och 
utförarmodellen som de stora reformerna. Ädel-reformen har påverkat synsättet på vården och 
omsorgen, tidigare arbetade enhetscheferna i stor utsträckning efter Hälso- och Sjukvårdsla-
gen idag arbetar de efter Socialtjänstlagen i större utsträckning. Arbetet efter socialtjänstla-
gens intentioner i första hand är något informanterna anser vara positivt, dock krävs det en 
ständig reflektion för de chefer som är skolade inom hälso- och sjukvården. Det fanns dock 
inga pådrivande krafter vid genomförandet av beställar- och utförarmodellen i den lilla kom-
munen. En enhetschef minns tiden så här: 

Det fanns ingen drivare här, utan det fanns följeslagare, och kommunen var en följeslagare, det var 
mycket stort, man upplevde det här som en storstadsfråga som tvingades på landet i övrigt. 

 
Uppdelningen i beställare och utförare anser idag flertalet av våra informanter som en positiv 
förändring, även de som är verksamma i den lilla kommunen. Det anses skapa en klarare roll 
för chefer i äldreomsorgen, ansvaret för personal och verksamhet kan renodlas. Det upplevs 
att handlingsutrymmet har ökat, besparingar och nedskärningar till trots. Informanterna upp-
gav också att de fick andra förutsättningar när det gäller att identifiera sig med och företräda 
personalens intressen. Enhetscheferna upplevde mindre av dubbla lojaliteter som kunde upp-
stå när enhetschefen var både biståndshandläggare och ansvarig för personalen. 

En negativ synpunkt på uppdelningen i beställar- och utförarenheter är avståndet till bi-
ståndshandläggare rent geografiskt, närheten till brukare och omsorgspersonal efterfrågas av 
enhetscheferna. Vid vårdplaneringar på sjukhus eller lasarett är det allt som oftast endast bi-
ståndshandläggaren som representerar kommunen, endast vid komplicerade eller mycket om-
fattande vård- och omsorgsärenden tillfrågas enhetschefen och deras medarbetare om de öns-
kar närvara.  

Studien visar att de genomförda omorganiseringarna till stor del bidragit till ökad arbets-
belastning för enhetscheferna. När beställar- och utförarmodellen infördes och enhetscheferna 
inte ansvarade för biståndshandläggning tillkom andra arbetsuppgifter. Större personalgrupper 
och därigenom en större budget har av många upplevts som påfrestande. En enhetschef säger: 

Jag kan tala om att nu har jag mycket, mycket mera arbetsuppgifter än när jag började, det är en 
helt annan sak. 
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Det tillgängliga ledarskapet 
Informanterna i denna studie upplevde att de idag befann sig lokalmässigt närmare sina me-
darbetare än de gjort tidigare och menar att de har ett nära ledarskap, detta trots att antalet 
medarbetare blivit flera för enhetscheferna. Trots att antalet medarbetare blivit fler så har an-
talet vårdpersonal per brukare blivit färre, framförallt inom hemtjänsten. I och med decentrali-
sering inom den kommunala äldreomsorgen sitter dagens enhetschefer närmare sina medarbe-
tare geografiskt. De ger handledning kontinuerligt, det uttrycks som att dörren alltid står öp-
pen. Personalen vet att om dörren är stängd är chefen upptagen och det respekteras också av 
personalgruppen. För de enhetschefer som var verksamma inom hemtjänsten ansågs det extra 
viktigt med ett nära ledarskap då deras medarbetare under större delen av dagen arbetar en-
samma ute i pensionärens hem. Informanterna menar att det är nödvändigt att fysiskt finnas på 
plats när medarbetarna kommer in efter besök hos olika brukare. Enhetscheferna bör finnas 
där personalen finns när de är inne i hemtjänstlokalerna. Att medarbetarna känner att de blir 
sedda upplevs vara av vikt och är något informanterna arbetar för. Det nära ledarskapet med-
för att enhetscheferna får ta mer i de vardagliga konflikterna. Då man fysiskt befinner sig på 
samma ställe är det svårt att ignorera konflikter eller andra personalsvårigheter som uppstår 
inom enheten. Det var till en viss del lättare tidigare, då det var enklare att låta medarbetarna 
lösa konflikterna själva. Det nära ledarskapet upplevs ändock positivt trots att det kräver mer 
av ledaren. En av informanterna säger om sitt ledarskap: 

Förut satt man ju någonstans bara och träffade dom någon gång ibland bara. Så visst har det för-
ändrats så, vi är mer delaktiga i personalen. 

Denna informant hade varit med under 1970- talet då hemtjänstpersonalen utgick från sitt eget 
hem och man träffade sin chef en gång i månaden.  

Det anses viktigt och önskvärt att kunna skapa tid för informella mötespunkter så som ex-
empelvis gemensamma fikastunder, detta för att bygga ett öppet klimat där man lär känna 
varandra på ett djupare plan. Dagens ökade arbetsmängd med flera medarbetare gör dock att 
det kan vara svårt att finna tiden som behövs. En informant säger: 

Jag kan ju inte heller träffa alla individer på samma sätt som man gjorde då, man visste betydligt 
mera vem som var vem på en djupare nivå. Man visste precis att nu är det den 10 december, nu 
kommer hon att lämna in sin semesteransökan och det är på grund av att hennes mor gick bort för 
femton år sen då blir hon sjuk på julen, sådana saker kunde man hålla i huvudet då. 

Det pedagogiska ledarskapet 

Det upplevs som att ledarskapet även på andra sätt ökat. Ett exempel är att det idag inte finns 
ekonomi för att vidareutbilda personalen, det får enhetschefen själv göra. Ett sätt att utveckla 
verksamheterna trots dålig ekonomi är att införa grupper eller team. I sitt ledarskap försöker 
de få personalgrupperna så självständiga som möjligt och de är måna om att försöka få med 
alla medarbetare på tåget. Att det kan ta tid och måste få ta tid är enhetscheferna medvetna 
om, att göra medarbetarna självständiga är en process. Ett sätt för att få grupperna mer själv-
ständiga har varit att återinföra gruppledare som kan planera in kortare eller längre frånvaro 
av personal och som kan se helheten i gruppen. Tidigare har enhetscheferna tillbringat mycket 
av sin tid med att ringa in vikarier, detta har man nu lagt till andra att göra, genom gruppleda-
re eller annan funktion. Enhetscheferna vill undvika att styra detaljerna då man anser det vik-
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tigt att låta grupperna styra arbetsordningen, detta bidrar till att styrka vi-känslan tror man. 
Enhetscheferna finns i bakgrunden om det skulle behövas men lägger sig endast i om det skul-
le bli problem. En informant säger om sitt ledarskap: 

Man vill ju inte ha någon hierarki så, men man måste ha ett arbetssätt så att man kan göra det en-
kelt, så att jag får tid för de uppgifter som jag är ålagd att göra. 

Samtidigt som det finns en önskan om att vara en god ledare och ha tid med att handleda per-
sonalen så spricker det många gånger då den rent administrativa delen av jobbet har ökat. En 
paradox uppstår då man rent geografiskt idag är närmare sina medarbetare men samtidigt har 
de ökade arbetsuppgifterna bidragit till att enhetscheferna fått svårare att hinna handleda per-
sonalen på det sätt de skulle önska. En enhetschef uttryckte sig på följande sätt: 

Det är svårare nu att vara ledare än chef. En ledare skall ju utveckla och se framåt på ett sätt och 
det hinns inte, och det kunde man nog göra mera förr, man hade ju mer tid till det även om man 
kanske inte riktigt insåg det.  

 
Ledarskapet har inte enbart påverkats av de organisationsförändringar som varit, betydelse-
fullt är även den personliga utvecklingen. Man menar att man också växer in i sin roll, och att 
hur man tar till sig den rollen är avgörande för vilken ledare man själv blir. Det informanterna 
upplever som positivt med jobbet är arbetet med människor. Att det finns möjligheter att på-
verka och utveckla verksamheter och förverkliga sina idéer upplevs som motiverande, yrket 
innehåller en del makt som kan utnyttjas för att åstadkomma förändringar. Att vara med och 
utveckla verksamheter betyder även att enhetscheferna utvecklas som personer. En informant 
sade om sin utveckling: 

Det är nog jag som har förändrats, tagit för mig och gjort som jag tycker att jag vill ha det, och se-
dan är det ju hur man lever, det är så individuellt, det utgår ju utifrån vilken person man är, men 
det är klart jag leder ju säkert på ett helt annat sätt nu än tidigare. 

Det finns även en viss frihet att styra över sin egen dag, att arbeta inom ett yrke som är statiskt 
lika varje dag är något informanterna uppger att de ej kan tänka sig, det positiva med jobbet är 
också att det skiljer sig från dag till dag. Att jobbet är inriktat mot äldre människor är något 
informanterna värderar högt. När enhetscheferna uppfattar att brukarna är nöjda och speciellt 
när det framförs av brukaren själv upplevs det som att man lyckats i sitt jobb som enhetschef. 
En informant sade om relationen till äldre människor följande: 

De har så mycket och det är klart att när man sitter på ljugarbänken så är det ett par farbröder som 
ljuger en full med historier, men so what? Men de har jättekul man ser glimten i ögonen det är att 
vara närvarande i livet på något vis. 

Arbetsmiljöansvar 

Ett område som kan skapa konflikt för enhetschefen och dennes medarbetar är det dubbla 
huvudmannaskapet som finns inom hemtjänsten när det gäller vårdinsatser till brukare, den 
kommunanställda undersköterskan/vårdbiträdet ska tillsammans med den landstingsanställda 
distriktsjuksköterskan utforma och ge brukaren en god och trygg vård i det egna hemmet. 
Studien visar att det till stor del är personbundet hur detta samarbete fungerar. En informant 
säger: 
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Jag blir frustrerad när det inte fungerar med primärvården och hemtjänsten och det här med hjälp-
medel och terapeuter, vi har ju tunga lyft och inga hjälpmedel, det är frustrerande för mig. Det är 
så olika i en annan del av kommunen har de en jättebra distrikta, det är personbundet tror jag, men 
det börjar i och för sig bli bättre vi har fått en ny distrikta, en jättebra tjej som vi hoppas mycket 
på.  

Att arbetsmiljöansvaret har tydliggjorts är uppenbart, att verka för en god och säker arbetsmil-
jö är en ständigt återkommande arbetsuppgift för de enhetschefer vi talat med. Kommunen har 
som arbetsgivare skyldighet att som arbetsmarknaden i övrigt tillämpa arbetsrättslig lagstift-
ning t.ex. arbetsmiljölagen, lagen om medbestämmande i arbetslivet, lagen om anställnings-
skydd och jämställdhetslagen. För de enhetschefer som ansvarar för hemtjänst är det ett di-
lemma att balansera arbetsmiljöansvaret i förhållande till självbestämmande och integritet 
utifrån ett brukarperspektiv. Alla insatser som riktar sig mot den enskilde brukaren ska bygga 
på den enskildes självbestämmande och integritet något som kan få konsekvenser då brukare 
och personal har olika åsikter om vilka tekniska hjälpmedel som det finns behov av i dennes 
hem. Personalen har rätt till en säker och trygg arbetsmiljö samtidigt som denna arbetsmiljö 
återfinns i den enskilda brukarens hem. Dock anses detta dilemma till stor delen bero på brist i 
informationen till brukare innan denne får sin hjälp beviljad. En kommentar är: 

Vi måste förbättra informationen ut till brukaren om vad hemtjänsten står för, och vad det innefat-
tar, det egna hemmet är även personalens arbetsplats, det är det, och att man kanske måste ha 
hjälpmedel en dag, att man kan inte säga nej till det för det handlar om arbetsmiljöfrågor. 

Avgränsad yrkesroll 

Dessvärre har kontakten med brukarna minskat avsevärt, detta upplevs som tråkigt. I dag blir 
de direkta mötena till stor del ersatta av telefonkontakt, direkta hembesök görs endast då pro-
blem uppstått och har därför minskat väsentligt. Denna inskränkning i den direkta brukar- 
kontakten har till viss del sin grund i beställar- och utförarmodellen. Innan denna modell infö-
randes innehöll enhetschefens yrkesroll även biståndsbedömning. En informant säger: 

I början då var man ju både biståndshandläggare och chef så då hade man ju en annan kontakt, för 
då fick man ju gå hem på varje ny, och då gjorde man ju utredningen själv, man var ju mer ute och 
träffade gamla.  

Genom att enhetschefen inte längre medverkar vid behovsbedömningarna har hon oftast inte 
personlig kännedom om de personer som hon vidarebefordrar information kring. Man upple-
ver ändock att kontakten med biståndshandläggarna fungerar mycket bra och man anser att 
det handlar om att ge och ta av varandras kunskaper. En ökning i kontakten med brukares 
anhöriga har dock skett. Enhetscheferna påtalar att anhöriga idag är mer ”på hugget”. Detta 
uppfattas som mycket positivt, dock för det med sig mer arbete för enhetscheferna då de får 
ändra den ursprungliga bemanningen när anhöriga ringer och avbeställer hemhjälpen över 
helger eller kvällar.  

Det negativa med jobbet är att pengarna inom verksamheten aldrig tycks räcka till vilket i 
sin tur har inneburit att tidigare stödfunktioner försvunnit. Detta har inneburit mycket negativt 
då man upplever det som att man står ensam med att klara alla uppgifter, trycket från ledning 
och personal har ökat. Att det finns en bild över vad man som chef skall vara kan också vara 
svårt då ingen människa kan leva upp till den idealbilden så som den framställs. Uppföljning-
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ar över vad som redan gjorts görs alltmer sällan vilket uttrycks vara synd, då man skulle kun-
na se mycket som redan är gjort. En informant sade om uppföljningar 

Vi är hela tiden så fokuserade på framtiden och vad vi ska göra bättre och glömmer det vi faktiskt 
redan gjort bra. 

En granskad yrkesroll 
Studien visar att det i dag råder en ökad press på enhetschefer än tidigare vad gäller kvalitets-
kontroller och uppföljningar. Nationella kvalitetsmål bryts ner till lokal nivå och ligger till 
grund för hur verksamheten utformas. Utvecklingsarbete och kvalitetssäkring är dock arbets-
uppgifter som på grund av en successiv ökning av övriga administrativa uppgifter ges för lite 
utrymme. Att vara utsatt för granskning och kontroll ses både som positivt och negativt, likväl 
kan pressen ibland kännas stor. En synpunkt är: 

Vi har ögonen på oss mycket, mycket mera än vad vi hade förut, ifrån media, anhöriga, överallt 
ifrån, vi har en helt annan arbetssituation idag.  

Vid genomförandet av kontroller och granskningar efterfrågas konstruktiv kritik som kan leda 
till förbättringsåtgärder. Den information som framkommer bör lyftas upp på ett högre plan 
för att ge möjlighet till ökat anslag vad gäller äldreomsorg i stort. En informant säger: 

Det här med kontrollsystem, nu har vi ju det även här äldrevården, någonstans känner jag ju då att, 
ja visst kritisera oss gärna men gör det på ett konstruktivt sätt så vi kan göra något åt det, och se till 
att det hamnar så vi får medel till det, jag tror ju att många av oss vill göra något men ges inte me-
del till det. 

Det arbete som bedrivs inom utveckling och kvalitetsarbetet skiljer sig åt avsevärt mellan de 
tillfrågade och deras respektive verksamheter. Dock finns en vilja att förbättra och utveckla 
hos var och en. En viktig del i kvalitetsarbetet är medarbetarna och deras syn på kvalitet. Kan 
enhetschefen få alla att arbeta mot samma mål är ”halva jobbet klart”. Kvalitetskriterier bör 
vara tydliga, och konkreta så de blir lätta att ta till sig och applicera i det dagliga arbetet.  

För att mäta den egna kvaliteten i omsorgsarbetet och hur anställda, brukare och deras an-
höriga upplever den hjälp de ger/får används av några enhetschefer frågeenkäter. Ambitions-
nivån ligger ofta högre hos de anställda än brukaren kräver, vilket upplevs som oerhört posi-
tivt. En informant uttrycker sig så här: 

Generellt kan man säga att profilen var den samma på våra svagheter och styrkor, bara nivån var 
annorlunda och det var ganska roligt att få redovisa att vi är mycket bättre än vi tror, vi som arbe-
tar har högre krav på oss än brukarna, och det är ganska kul att se, man ska inte gå omkring och 
vara så ledsen. 

Massmedias roll i den negativa opinionsbildningen mot äldreomsorgen och dess ledargestalter 
framkommer tydligt, att det ytterst sällan talas om det positiva som presteras utav chefer och 
medarbetare, endast negativ kritik lyfts fram, och då många gånger på individnivå, en synda-
bock ska alltid utses. Det upplevs som frustrerande. En enhetschef säger: 

Vi ser ju det här som diskuteras mycket nu, kvalitetssäkring och riskbedömning, ja vi kanske skul-
le ha haft det bättre nu om man inte i alla fall måste utse en syndabock. Idag ser man underskö-
terskan som inte har lämnat över den här tabletten, men granskar mindre att den där tabletten var 
så illa förpackad så det var nästan hopplöst att se att det var en tablett , systemfelet går man inte på 
utan man går och sätter dit undersköterskan, det bär emot. 
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Stöd från överordnad chef 

De enhetschefer som ingår i denna studie hade blandade erfarenheter av stödet från högre 
chefer. De två enhetschefer som upplevde störst stöd från sin chef arbetade i den större kom-
munen. Det upplevdes till stor del som att det var lätt att nå den högre chefen om man behöv-
de inhämta stöd. Stödet från överordnad chef var inte heller något man uppfattade hade för-
ändrats över tid. Möten med högre chefer förekom på regelbundna tider och var något som 
uppskattades. En av informanterna uttryckte sig om stöd från högre chef på följande sätt: 

Mina chefer har jag rätt lätt att få tag i om jag skulle behöva och vi har ju regelbundna möten och 
nästa chef träffar jag en gång i månaden, men hon finns säkert också tillgänglig om jag skulle be-
höva. 

De enhetschefer som arbetade i den mindre kommunen upplevde tvärtemot att stödet från 
högre chefer var mycket begränsat. Det stöd man upplevde sig ha var genom kolleger och det 
nätverk man själv byggt upp under sina år som enhetschef. Stödet från högre chefer uppgavs 
vara torftigt, cheferna får själva bygga upp ett nätverk för att få stöd, detta nätverk kan vara 
såväl inom den egna yrkeskåren eller helt privat. 

Möten av informell karaktär som tidigare funnits har under förändringar i organisationen 
ersatts av större möten som har mer formen av ett formellt informationsmöte. Informella mö-
ten där det kunde talas mer fritt och diskuteras problem är något som saknas, samtidigt har de 
formella mötena tagit mer tid i anspråk varför det idag inte finns tid för de informella mötena. 
En informant beskriver dagens möten på följande sätt. 

Det har blivit en annan form på de här mötena tycker jag, för inte så himla många år sedan, så hade 
vi något som hette yrkesträffar och då träffades vi bara som kolleger och pratade igenom olika sa-
ker och ja, frågor och synpunkter och så. 

En osäkerhet om vilket stöd man skulle få från högre chefer tycks råda. Samtidigt anses det att 
i rollen som enhetschef ingår att ha eget ansvar och vara självgående, även om det är svårt. En 
informant sade om stödet från högre chefer: 

Jo, men man har ju nästan inga, man har ju en verksamhetschef och en socialchef, det är ju dom 
man har, och hur mycket de skulle kunna stötta det vet jag ju inte, man har ju också sitt chefsan-
svar det kommer man ju inte ifrån, det är roligt att vara chef när det går bra, inte så roligt om det 
inte går så bra. 

Yttre stödfunktioner 

Det som var gemensamt för samtliga informanter var erfarenheten av att stödet från andra 
enheter inom organisationen försvunnit. Mer arbete har lagts på enhetschefens bord utan att 
resurserna ökat i samma takt, det tycks snarare så att resurserna från yttre stödfunktioner för-
svunnit. Uppgifter som tidigare legat på personalbyrån har lämnats åt enhetscheferna att göra. 
Nya uppgifter har tillkommit bland annat ligger det nu på enhetschefen att upprätta rehabili-
teringsplaner och vid anställningar ligger hela anställningsförfarandet på enhetschefen något 
som tidigare personalbyrån hjälpt till med. Trots att det nu innebär mer jobb med anställningar 
kan enhetscheferna ändock se vinster med det. Nu är det de själva som bestämmer vem eller 
vilka som skall anställas. Detta gör att de har bättre kunskap om personalen redan när de an-
ställs och de kan därmed anställa personal som fungerar tillsammans och som kan tillföra den 
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befintliga gruppen kunskap. Riktlinjer för arbetsmiljön skall nu upprättas av enhetschefen 
vilket även det var något personalbyrån tidigare hjälpt till med. De administrativa uppgifterna 
har blivit fler samtidigt som det administrativa stödet nästan helt försvunnit.  

Trots en ökad andel kvalificerade arbetsuppgifter finns idag ingen befattningsbeskrivning 
för våra informanter, detta är något som de inte heller efterfrågar. De anser att de arbetsupp-
gifter som en enhetschef har är något de utför oavsett om de har en befattningsbeskrivning 
eller inte. En åsikt är:  

Jag måste ju gör det verksamheten kräver ändå på något sätt om man ska få det att gå runt, se till 
att personalen trivs och har det ganska bra. 

Uppdelningen av kommunens och landstingets ansvar genom psykiatrireformen fick konse-
kvenser för omsorgen om de psykiskt sjuka äldre människorna, de personer som tidigare fick 
hjälp av psykiatrin lämnas idag till hemtjänsten att hjälpa. Stödet och samarbetet med psykiat-
rin upplevs ha försämrats och det är för hemtjänsten många gånger svårt att bemöta och hjälpa 
de människor som är i behov av psykiatrisk hjälp. Samarbetet med primärvården upplevs även 
det ha försämrats efter Ädelreformen, det tidigare stödet och samarbetet med primärvård har 
försvårats då man kommit allt längre ifrån varandra. De informella och personbundna mötena 
mellan enhetschef och representant från primärvård har skiftat karaktär till att möten hålls mer 
sällan och de möten som hålls är av formell karaktär. Det upplevs som att den tidigare hjälpen 
och samarbetet har varit beroende av om man känt folk eller inte, det har varit lättare att sam-
arbeta om personkemin och kontakten fungerat bra. En informant säger om hur förhållandet 
med primärvården förändrats: 

Det var nog mer direktkontakt med hemsjukvården förr, det var det, tätare möten och mer spontana 
möten. 

Åtstramad ekonomi 
Att budgetarbetet fått en mer central roll i arbetet som enhetschef är flertalet av våra infor-
manter eniga om. För några har ansvaret för budgeten tillkommit som en arbetsuppgift medan 
andra har haft det ansvaret under hela sin yrkesverksamma tid När Ädel-reformen infördes 
tycktes det ekonomiska läget ha varit mer gynnsamt inom äldreomsorgen. En enhetschef sä-
ger: 

Ekonomin fluktuerar. För 10 till 15 år sedan var det ingen som brydde sig. Då behövde man inte 
bry sig om någon budget., gick man minus med 500.000 så inte gjorde det något, inte vet jag var 
pengarna kom ifrån med det gjorde ingenting. 

 
I takt med försämrade ekonomiska villkor för landets kommuner stramas handlingsfriheten åt 
och kraven blir större på den enskilda enhetschefen. Arbete av rent ekonomisk karaktär tar en 
stor del av deras tid idag, och upplevs ofta som stressande. Den dåliga ekonomin är även en 
av enhetschefernas stötestenar. En synpunkt är: 

Vi har ju mycket mindre pengar än vi hade förut att röra oss med, man har en hårdare press. 

Problem uppstår främst för hemtjänstens enhetschefer när budgeten läggs med utgångspunkt 
från föregående resultat, medan svängningar i antalet brukare och deras omsorgsnivå påverkar 
personalbehovet. För att få det dagliga arbetet krävs att timvikarier ”byggs in i systemet”. 
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Detta krävs för att parera toppar och dalar i verksamheten, vilket påverkar kontinuiteten ut 
mot brukaren i negativ riktning. En enhetschef säger:  

Ja, det är både på gott och ont så klart, hos oss har vi många timanställda som återkommer så det 
är ju samma personer, men det är ju inte bra för kontinuiteten ändå, och det är ju inte bra för kon-
taktmannaskapet att man har vikarier. 

Att informera sina medarbetare om det ekonomiska läge som verksamheten befinner sig i an-
ses av flertalet som viktigt, det ska dock inte läggas något ansvar ut till personalgruppen gäl-
lande ekonomiskt tänkande. En delaktighet i budgetarbetet innebär att informera ”i stora drag” 
om viktiga åtgärder eller glädjande besked gällande ekonomin. Medarbetare bör veta hur t.ex. 
uttag av ”komptimmar” påverkar personalkostnaderna. En enhetschef säger: 

Jag jobbar väldigt mycket med att få delaktighet i budget, alla detaljer kan man inte ta men jag går 
igenom rapporten varje arbetsplatsträff, en gång i månaden, och det står nedskrivet att så här ligger 
vi plus eller minus. Det vore förödande om alla skulle gå till arbetet i dag och tänka idag ska vi 
spara! 

Närhet eller distans till politiker 

Kontakten med politiker i respektive förvaltning skiljer sig väsentligt mellan den stora kom-
munen och den lilla kommunen. I den stora kommunen upplevs ett glapp mellan verksamhet 
och politiker, verksamheten påverkas negativt då politikerstyret innebär mycket svängningar 
och förändrade förutsättningar vilket i sin tur leder till bristande arbetsro. Det upplevs som att 
många timmars arbeten många gånger varit förgäves, då det arbete man utfört med att utveck-
la verksamheten kastas bort då nya beslut och direktiv förändrar förutsättningarna. Trots en 
decentralisering genom stadsdelsreformen som gjort att avståndet rent geografiskt har krympt 
mellan enhetschefer och politiker finns det ändå en bristande tilltro till politikernas kunskap 
om verksamhetens organisation och vilket arbete det krävs för att få organisationen att funge-
ra. En åsikt är: 

Det kan bli lite ryckigt ibland, besluten går lite så och så, man tycker det verkar lite konstigt, men 
det påverkar en rätt mycket. Det blir så mycket nycker hit och dit, det går så mycket mode i vad 
politiker tycker och tänker.  

I den lilla kommunen upplevs en förändring under de senaste åren som har resulterat i en när-
mare relation, där ett visst samarbete ryms. De svängningar som beskrivs inom den stora 
kommunen är inget som nämnts eller beskrivits av dessa informanter. I motsats anser man här 
att det finns en påverkansmöjlighet och att man blir lyssnad på, genom en nära kontakt som 
upprätthålls genom politikers besök ute i verksamheterna då de samtalar med enhetschefer 
och medarbetare, samt genom olika former av möten. En enhetschef säger om kontakten med 
politiker så här: 

De senaste åren så har vi fått besök från politiker och det har varit ett flertal tillfällen och sist var 
det förra veckan så var socialnämndens vice ordförande här och intervjuade mig och vår fackliga 
representant, så det var väldigt bra tycker jag. 

De personliga besök den mindre kommunens enhetschefer och deras medarbetare får från 
politiker främjar en mer spontan kontakt, som kan ske även utanför ”maktens korridorer”. En 
enhetschef säger: 
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Man träffar ju beslutande politiker på stan och på Domus och så vidare, man kan ju slänga åt dom 
ett ”fiskben” eller diskutera eller fråga något så där, kontakten har ju blivit lättare, kortare inte så 
omständlig. 

Att arbeta i en politikerstyrd organisation kan ibland upplevas som svårt och osäkert. Förut-
sättningarna kan förändras snabbt utifrån vilka mål och verksamhetsområden som prioriteras 
för stunden. De riktigt stora förändringarna sker i regel vid maktskifte, som t.ex. konkurrens-
utsättning av äldreomsorgen, dock förändras enhetschefernas arbetsvillkor även under en 
mandatperiod. Skillnaden att arbeta i en socialdemokaratiskt- eller en borgerligtstyrd kommun 
eller stadsdel tycks dock inte vara så stor, de övergripande mål som verksamheten arbetar 
utifrån förändras inte, det som kan skilja är hur nämnden anser att dessa mål ska uppnås. En 
enhetschef säger: 

Jag brukar säga att jag har nog jobbat med både röda, gröna och blå, och det är ingen större skill-
nad. 

Framtidens ledare 

Yrkesrollen för framtidens enhetschefer i kommunal äldreomsorg ansågs enligt vår studie 
innefatta ett brett spektrum av personliga såväl som teoretiska färdigheter. Detta för att klara 
den balansgång det innebär att vara den politiska nämndens och verksamhetsledningens för-
längda arm i arbetet med de uppställda kvalitetsmål och budgetramar som finns för verksam-
heten. Ytterligare uppgifter kommer att bestå av att företräda och leda medarbetare i det dag-
liga arbetet. Det krävs en ständig utveckling av arbetsgrupper då det är de som ytterst repre-
senterar verksamheten i sin kontakt med brukare och deras anhöriga. Relationen till medarbe-
tarna bör genomsyras av en vilja att lyssna på deras åsikter och kunskaper som de erfar i det 
dagliga omvårdnadsarbetet, kunskaper som sedermera kan ge upphov till konstruktiva lös-
ningar och förändringar som främjar både den egna, medarbetarnas och verksamhetens ut-
veckling Det anses viktigt att ge möjligheter att skapa ett gott arbetsklimat och en positiv at-
mosfär. För att höja statusen för omsorgsarbetet så att fler unga människor kan lockas till des-
sa arbeten krävs en vilja att förändra dagens arbetsrutiner och utveckla de rutiner som i dag 
fungerar väl. Att ändra den negativa attityd som finns till omvårdnadsyrket kommer att vara 
en viktig arbetsuppgift för att kunna garantera en framtida vård- och omsorgskvalité. En in-
formant säger: 

Jag tror att leda gruppen, se gruppen och utveckla gruppen, alltså att skapa duktiga medarbetare för 
det är ju de som är fronten och närmast de boende. Skapa sig ett gott rykte att det är fint att arbeta 
med människor och inte datorer, att försöka skapa en positiv atmosfär, våra ungdomar som kom-
mer in de vill kunna påverka, ta ansvar och utvecklas. 

Att de organisationsförändringar som varit kännetecknade för kommunal äldreomsorg de se-
naste två decennierna ska upphöra är inget som vår studie pekar på. Att det som är sanning i 
dag inte är användbart i morgondagens organisation framkommer, vilka förändringar som 
tycks stå för dörren råder det dock delade meningar om. Förändringar som lyfter en del av 
arbetsbördan från enhetschefens axlar anses av några informanter som en nödvändighet för att 
locka nya yngre chefer till äldreomsorgen, ingen kommer att vilja arbeta under de villkor som 
dagens enhetschefer befinner sig i, menar de. Att kräva mer av morgondagens enhetschefer 
anses som en omöjlighet. Samtidigt som arbetsbördan anses för stor finns en framtidstro som 
dock innehåller ett visst mått av skepsis. För att rusta morgondagens enhetschefer inför den 
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verklighet de ställs inför, anses det viktigt med mycket praktik, att uppleva verksamheten i det 
dagliga arbetet är något som inte går att lära sig genom att läsa litteratur. Att få ett helhetsper-
spektiv och se hela omsorgskedjan är något som anses viktigt. En form av lärlingssystem ef-
terfrågas, att ge de nyutexaminerade socionomerna en möjlighet att under ett års tid bygga 
upp sin egen identitet och yrkesroll som chef i nära samarbete med en mer erfaren kollega kan 
stärka ledarskapet i kommunal äldreomsorg på sikt. En ytterligare sak som de kommande en-
hetscheferna bör försöka ändra på är administrationen, att minska den delen av yrket skulle 
innebära stora vinningar, då mycket tid istället kunde läggas till personalrelaterade frågor. En 
enhetschef säger: 

Jag tror på att man får vara lärling, skönast är ju att få gå bredvid ett år eller så, men det är väl en 
utopi. Man kan ju även jobba ett tag som biståndshandläggare ett tag innan man ger sig ut, jag tror 
att det är en bra kunskap att ha med sig.  

 
Vid förändringsarbete bör man ”skynda långsamt”, mycket konkret information och tydliga 
mål underlättar i arbetet ut mot personalgrupper och anhörig. Samtidigt finns det beslut som 
måste genomföras och inte alltid mottas med positiva omdömen. Det är i dessa situationer 
extra viktigt med ett gott och nära samarbete med de övriga kollegorna och högre chefer inom 
förvaltningen. För att orka med rollen som enhetschef inom kommunal äldreomsorg måste de 
nya cheferna vara beredda på och i förväg vara insatta i att det är en mycket föränderlig verk-
samhet. Det utrycks som att det inte är något nio till fem jobb, är det ett sådant jobb som öns-
kas är inte enhetschefsyrket något bra val. Att låta yrkesrollen få ta lite tid för att utvecklas är 
en viktig del då det enligt informanterna tar tid innan allt det jobbet innebär faller på plats. En 
informant utrycker sig på följande sätt om att låta sig själv få tid: 

Det här är ett lärande under en lång tid man landar ju till slut, det är hela tiden något nytt, du måste 
hela tiden vara öppen för saker och ting, jag tycker att det tog flera år och jag kan säga att idag 
börjar jag känna att jag har landat. 

De personliga egenskaper som kommer att värderas högt hos framtidens enhetschef inom äld-
reomsorgen är lika många och skiftande som antalet informanter i vår studie. Förmåga att 
”stänga av” efter arbetsdagens slut och ge sig själv tid till avkoppling och återhämtning samt 
ett visst mått av distans till sig själv och sitt ledarskap kan vara färdigheter som hjälper mor-
gondagens enhetschefer till ett sundare arbetssätt. Att ha en trygghet i sig själv och veta vad 
man själv är kommer att vara nödvändigt då yrkesrollen är tuff med många krav.  

Det som ändock har framhållits som det absolut viktigaste för kommande chefer är att det 
finns ett stort och genuint intresse för människor. Har man bara det klarar man många situa-
tioner man inte annars kommer att orka med.  
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Analys 
Syfte med studien var att ta reda på hur enhetschefer upplever sin yrkesroll och om den för-
ändrats på grund av de tidigare nämnda organisationsförändringarna. I den kommande analy-
sen utgår vi ifrån tidigare forskning och ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Analysen följer 
i stort de olika temana i resultatdelen. 

En förändrad organisation 
Enligt Berger (2001:82) uppstår en institution då det förekommer en systematisering av in-
vanda handlingar. Alla institutioner har en historia av vilken de är produkten, denna historia 
formar verksamheten och visar vägen för den enskilda personens handlande. Vi kan då likstäl-
la äldreomsorgen med en institution likväl som den enskilda verksamheten kan ses som en 
institution. Detta då det i dessa organisationer finns en gemensam historia och en tradition 
som lever vidare genom de människor som verkar i den. 

I takt med de ekonomiska neddragningarna för landets kommuner och samhällets syn på 
offentlig sektor som dyr och trög, har marknadsreformen New Public Management (NPM) 
fått fäste även i offentlig sektor. Detta är något ett flertal forskare (VabØ ,2003:64; Schartau, 
2203:218; Lantto, 2005:1; Hjalmarson, Norman & Trydegård, 2004:160) diskuterar, de menar 
att denna reform har varit dominerande i förändringsarbetet inom offentlig sektor. 

Då New Public Management (NPM) ansetts vara en mirakellösning på offentlig förvalt-
nings ekonomiska kris har institutionen på så sätt skapat ett nytt arbetssätt som har framställts 
som det enda möjliga för enhetscheferna, vilket bidragit till enhetschefens omkonstruerade 
yrkesroll.  

Berger (2001:89) menar att institutionen tillhandahåller bestämda handlingsmönster som 
leder i en riktning i motsats till andra teoretiska riktningar som vore möjliga. Införandet av 
NPM och det förändrade sätt enhetscheferna idag utför sitt yrke på kan ses som en sådan ut-
stakad väg. På detta sätt tvingar institutionen in individen på vägar som samhället anser önsk-
värda. Reformvågen har medfört att enhetschefer har fått en till viss del förändrad yrkesroll 
där ekonomi- och budgetarbete har getts ett ökat utrymme och där målen med verksamheten 
till större del uttrycks som att ”hålla budget”. Denna förändring av yrkesrollen upplevs av 
informanterna som tung, likaväl accepterar man villkoren. Denna acceptans kan möjligen för-
klaras genom institutionens kontroll över medlemmarna. Då institutionen även styr individens 
förväntningar blir detta accepterande en självklarhet och förändringarna internaliseras tämli-
gen omärkligt. Att acceptera en förändring av yrkesrollen kan även förklaras genom enhets-
chefernas vilja att bibehålla sin jagbild som just enhetschef. För att uppnå detta krävs att andra 
aktörer i verksamheten så som ex. medarbetare och högre chefer erkänner enhetschefen i den-
nes identitet något som endast kan ske om enhetschefen följer den utstakade väg som organi-
sationen påbjuder. 

Från ledare till chef 
Yrkesrollen enhetschef inom kommunal äldreomsorg har en lång historia vilket är något Try-
degård (2000: 576-590) påtalar. Hon beskriver utvecklingen från 1800-talets kommandora i 
fattighuset fram till dagens enhetschefer, vilka av vissa kommuner idag benämns med ordet 
driftchef, en titel som markerar synen på äldreomsorgen som produktion och drift. Yrkesrol-
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len har över tid genomgått förändringar fortlöpande i takt med samhällets förändrade syn på 
äldre människor och på hur god äldreomsorg bör ser ut. 

Den yrkesroll som tidigare haft sitt fokus på omvårdnadsuppgifter, samt omsorg om bru-
kare och personal har förändrats mot en tydligare administrativ chefsroll. Resultatet i studien 
talar om ett hårdare ekonomiskt klimat som en bidragande orsak till detta. Således kan ses en 
utveckling från den omsorgsgivande yrkesrollen mot en mer kontrollerande yrkesroll likt en 
driftchef.  

Wolmesjö (2005:30ff) menar att de organisationsförändringar som genomförts i svenska 
kommuner har inneburit nya arbetsuppgifter för enhetscheferna, dessa förändringar har såle-
des förändrat yrkesrollen. Den har som tidigare nämnts förändrats från att vara ledare för 
vård- och omsorgsuppgifter, där fokus låg på den medicinska kompetensen, via behovsutred-
ningar och rättsäkra beslut där individens självbestämmande och integritet var ledord till en 
mer administrativ chefsbefattning.  

Informanterna i vår studie, som arbetat under en längre tid har upplevt stora förändringar 
som Ädelreformen, Psykiatrireformen och införandet av beställar- och utförarmodellen. Den 
organisationsförändring som betytt mest för yrkesrollen har hos informanterna varit införan-
det av beställar- och utförarmodellen. I och med denna modells införande tydliggjordes rollen 
som enhetschef och chefsrollen kunde därmed renodlas. 

Enligt socialkonstruktivistisk teori grundar sig den sociala interaktionen sig till stor del på 
språkliga seder och bruk, den nya titeln enhetschef kan därför ses förknippad med tydligare 
och nya krav på just chefskap och de egenskaper som sätts i samband med detta. En roll som 
chef medför ett visst handlingssätt, genom det språk och de handlingsmönster en chef använ-
der sig av skapas bilden av denne som chef. Enligt Döös och Wilhelmson (2003:323) är en 
chef utnämnd att ha det övergripande ansvaret för verksamheten och de strukturer och system 
som finns där i, likaså ska en chef vara ledningens förlängda arm. 

I den nya yrkesrollen är ansvaret för verksamhetens budget och totala drift utökad, i denna 
kontext förefaller det vara enklare att vara chef än ledare. De rent administrativa arbetsuppgif-
terna kan ses som uppgifter för en chef, ledarskapet kommer då på en andra plats, vilket kan 
förklaras genom institutionens kontroll och förväntningar på det mänskliga handlandet. Insti-
tutionen belönar människor som är verksamma inom den, om de verkställer de handlingar de 
blivit ålagda att utföra.  

Trots en medvetenhet och en önskan hos de tillfrågade enhetscheferna om mer tid för att 
kunna utöva ledarskapet, väljer de att fullgöra sina chefsuppgifter. Då institutionen prioriterar 
de uppgifter som förknippas med chefsrollen tycks det som inget annat alternativ för enhets-
cheferna heller står till buds, varför chefsrollen prioriteras före ledarrollen. I kölvattnet av 
beställar- och utförarmodellens införande kan även ses en betydlig minskning av våra enhets-
chefers kontakt med brukare detta gäller främst enhetschefer inom hemtjänsten där man tidi-
gare även fungerade som biståndshandläggare. Dock syns i denna studie den minskade bru-
karkontakten hos både enhetschefer inom hemtjänst och särskilt boende, den tiden som tidiga-
re användes till brukarkontakt används idag till administrativa arbetsuppgifter. 

Vår undersökning visar att ett nära ledarskap trots allt är viktigt för informanterna, som 
också uppfattar att det är något de försöker utöva i möjligaste mån. Precis som Hagström 
(2003:311) och Socialstyrelsen (2003:23) framhåller de chefens betydelse för arbetsplatsen 
klimat och de anställdas trivsel.  

Att utöva ett nära och förtroendeingivande ledarskap samtidigt som det krävs ett tydligt 
chefskap upplevs ofta som ett problem. En chef bör som tidigare nämnts bevaka nutiden och 
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”hålla ställningarna” när det gäller det dagliga arbetet och hur det fungerar. En ledare bör där-
emot verka för utveckling och skapa framåtanda för sina medarbetare och sin verksamhet. 

Informanterna i vår studie talar om olika sätt att skapa mötespunkter som är mer eller 
mindre formella för att främja kontakten med medarbetarna. Bland annat säger informanterna 
att de alltid har ”dörren öppen”. Detta är något som är möjligt i dagens organisation då en-
hetschefen befinner sig nära sina medarbetare lokalmässigt sett. Medarbetarna vet att enhets-
chefen finns tillgänglig för informell handledning och stöd om de önskar. Just fenomenet 
”öppen dörr” är något som Törnquist (2004:183) beskriver i sin studie. Hon menar att detta är 
ett sätt för enhetschefen att stödja sin personal.  

Enligt en socialkonstruktivistisk tolkning kan detta ses som en lösning för att uppfylla de 
krav som ryms inom rollen enhetschef utifrån de värderingar som finns inom yrkeskåren. Yr-
kesrollen enhetschef bär sin historia, den vårdgivande och omhändertagande föreståndarinnan 
finns fortfarande som en levande förebild i dagens organisation. Denna förebild har produce-
rats genom årtionden av handlingar utförda av enhetschefer i den kommunala äldreomsorgen, 
inte enbart de iakttagbara handlingarna räknas här som en normbärare utan även de inbyggda 
förväntningar som finns hos enskilda individer i verksamheten, och de värderingar dagens 
enhetschefer bär på.  

För att lyckas med sin önskan att utöva ett nära ledarskap krävs tid och engagemang från 
enhetscheferna, vilket våra informanter är väl medvetna om. Ett nära ledarskap öppnar för ett 
tryggare arbetsklimat och ett förtroende mellan enhetschef och dennes medarbetare, något 
som anses viktigt i arbetet med att säkra kvalitet och trygghet för brukarna. Vetskap om hur 
medarbetare mår och upplever sin vardag underlättar planering av det dagliga arbetet. 

Att ett nära ledarskap kräver tid och engagemang från enhetschefen är något som även 
Hagström och Jönsson (2002:56) samt Hjalmarsson, Norman & Trydegård (2004:77) talar 
om, de menar att chefer idag endast har liten möjlighet att ge arbetsledning och de anser vida-
re att det inte ges utrymme att vara ute bland personalen och på så sätt skapa goda relationer. 

I vår studie har den rent lokalmässiga närheten till personalen bidragit till en viss möjlig-
het till ett nära ledarskap. Dock saknar informanterna stunder av planerad handledningstid. 

Den värld som människor verkar i är inte given utan den utformas och organiseras av 
människor i deras samspel. Innebörden i individens förhållningssätt till sin omgivning be-
stäms av den institutionella miljö där de befinner sig (Harste & Mortensen 1999:216; Nilsson 
2003:29; Hutchison 1999:49). I enhetschefens organisering av arbetet och i sitt förhållnings-
sätt till sina medarbetare försöker man som kompensation för den bristande tiden för handled-
ning se till att man istället är ständigt anträffbar. Enligt Berger (2001:91) har varje roll sin inre 
disciplin, denna roll formar, gestaltar och ger ett mönster för såväl aktion som aktör. Då det 
inom rollen som enhetschef ingår handledning för medarbetare försöker enhetscheferna trots 
den knappa tiden hitta sätt för tillgänglighet och på så sätt innefatta det viktiga ledarskapet i 
yrkesrollen. 

Stödfunktioner  
I den stora kommunen uppfattade informanterna att de hade stöd från högre chef, vilket in-
formanterna i den lilla kommunen var tveksamma om att de hade. En gemensam nämnare var 
dock att det i de båda kommunerna fanns fasta mötestider med den högre ledningen. Dessa 
möten torde vara av stor vikt då enhetscheferna under dessa möten har möjligheter att få sin 
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yrkesroll bekräftad och feedback på sättet att utöva yrket av dem som befinner sig över i hie-
rarkin.  
Richard (1997:291) beskriver hur arbetsledare inte känner sig delaktiga i chefssystemet, de 
känner en bristande samhörighet med högre chefer och har svårt att själva identifiera sig som 
chef i sin egen verksamhet.  

Då det krävs en ständig uppbackning för att bibehålla sin egen identitet som chef krävs ett 
gott samarbete och en bra relation till högre chefer, de kan ge stöd i svåra situationer då en-
hetschefens chefsroll sätts på prov av såväl brukare som medarbetare, saknas det stödet kan 
det resultera i en rollkonflikt hos enhetschefen, vilket i sin tur torde leda till en stressad ar-
betssituation.  

Chefer som inte trivs med sig själva och sin yrkesroll kan enligt Socialstyrelsen (2003:23) 
och Hagström (2003:311) vara utsatta för destruktiv stress och kan då inte tillföra verksamhe-
ten något positivt. Prestationsförmåga, problemlösningsförmåga samt förmåga att bearbeta 
information påverkas negativt i stressiga situationer. 

Wolmesjö (2005:224) påtalar att även enhetschefer är någons medarbetare och inte enbart 
någons chef, vilket ofta  glöms bort. Hon menar vidare att enhetschefer i stor utsträckning 
saknar handledning från överordnad chef. Stöd i yrkesrollen skapas främst genom det nätverk 
enhetscheferna själva utformat och konstruerat genom åren. Detta nätverk av kolleger och 
andra aktörer är viktiga för reflektion över yrket och rollen. 

Även Socialstyrelsen (1995:20:39) talar om ett svagt stöd i organisationen till dagens en-
hetschefer. De menar att minskningen av mellannivåer har lett till en avsaknad av administra-
tiva stödpersoner för enhetscheferna i arbetet på enheterna. Gruppledarbefattningar avveckla-
des på många ställen samtidigt som personalgrupperna blev större.  

Vår studie visade att en ökning av de administrativa uppgifterna varit en bidragande orsak 
till minskad tid för handledning och utveckling av den egna personalgruppen. Samtliga infor-
manter har en erfarenhet av förlorade stödfunktioner. Mer arbete har lagts på enhetschefernas 
bord utan att resurserna har ökat i samma takt. T.ex. har uppgifter som tidigare legat på perso-
nalbyrån nu lämnats åt enhetscheferna att göra. Informanterna i vår studie önskade att admi-
nistrativ stödpersonal fanns tillgänglig, för att då kunna avlasta enhetscheferna administrativa 
uppgifter. 

Då institutionen äldreomsorg genomgått många och stora förändringar de senaste två de-
cennierna har vissa aktörer och dess roll i institutionen ansetts mindre betydelsefull. De roller 
som inte får ständig bekräftelse kan ses oviktiga för institutionen. En administrativ hjälp arbe-
tar oftast i det tysta och utför sina arbetsuppgifter utan något egentligt erkännande från vare 
sig högre chefer eller andra medarbetare i verksamheten. En enhetschef förväntas idag göra 
det som ”krävs för verksamheten” med eller utan stöd i form av administrativ hjälp. Tidigare 
ansågs den viktigaste delen i enhetschefens yrkesroll vara att värna om vård- och omsorgs-
funktioner gentemot brukare. Den administrativa delen av enhetschefens yrkesroll har inte 
varit så omfattande, vilket kan förklara institutionens bristande förståelse för enhetschefernas 
behov av administrativ hjälp. 

Närhet eller distans till politiker 
Hos informanterna i den stora kommunen upplevdes ett glapp mellan verksamhet och politi-
ker och det fanns en tveksamhet till politikernas kunskap om den konkreta verklighet som 
enhetscheferna utövar sitt yrke inom. Det ansågs även att verksamheten påverkades negativt 
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då politikerstyret innebar mycket svängningar och förändrade förutsättningar vilket i sin tur 
uppgavs leda till bristande arbetsro för enhetschefen och dennes medarbetare. Fokus flyttas 
ibland från en viktig del i omsorgsarbetet till en annan del beroende på vad som anses vikti-
gast i samhällsdebatten och för de beslutande politikerna ”just för stunden”.  

Här kan vi se att samarbetet med två helt olika institutioner kan vara svårt. Äldreomsorgen 
har sin historia och sina värderingar som arbetats fram under en lång tid, och dessa stämmer 
inte överens med de värderingar och synsätt som finns inom institutionen politisk nämnd. 
Denna har en kortare historia, styrd av korta mandatperioder, och den påverkar hur politikerna 
ser på sitt arbete och hur det bäst bör utföras.  

Enhetschefer kan ha svårigheter med att arbeta efter många gånger kortsiktiga politiska 
beslut. De försvårar och i vissa fall omöjliggör en mer långsiktig planering. Problemet blir att 
omorganisationer bidrar till att det blir svårt att arbeta ifred, ofta sker förändringar i verksam-
heterna som omkullkastar de långsiktiga planerna (Hjalmarson, Norman & Trydegård, 
2004:37ff; Wolmesjö, 2005:28).  

Enligt Hutchison (1999:49) har den socialpolitiska omgivningen och dess historia en vik-
tig roll i hur vi förstår mänskligt handlande.  

Möjligt är att de beslutande politikerna i den stora kommunen och deras kollegor inte har 
en tradition i att besöka de enskilda enheterna som ligger under deras nämnd, har det inte tidi-
gare gjorts till en vana och en historia i deras institution ses det inte som ett alternativ eller en 
möjlighet. 

Informanterna i den mindre kommunen kände att de hade en viss påverkansmöjlighet 
gentemot politiker i beslutande nämnd i och med den nära kontakt som skapats genom enskil-
da politikers besök ute i verksamheten och det faktum att de verksamma politikerna till stor 
del bodde på samma ort som våra informanter och det således skapades möjlighet för infor-
mella möten. Den socialpolitiska omgivningen torde då vara mer gynnsam för samarbetet 
mellan den faktiska verksamheten och beslutande nämnd i den lilla kommunen, där det  ska-
pats en tradition av besök ute på enheterna och ett samarbete mellan politiker och enskilda 
enhetschefer inom äldreomsorgen. 

Framtidens yrkesroll 
Då enhetschefens yrkesroll har en lång historia med ständig utveckling kan vi se att enhets-
chefens institutionella miljö och yrkesrollens karaktär har förändrats över tid. I takt med den 
utveckling som varit har även professionaliseringen av yrkesrollen tydliggjorts med betoning 
på ordet chef. Detta har medfört ett utökat ansvarsområde, som exempelvis fullt ansvar för 
den egna enhetens budget, att verksamheten lever upp till de arbetsrättsliga lagar som finns 
föreskrivna.  

Då det ständigt sker förändringar och utveckling inom samhället kommer yrkesrollen med 
all säkerhet att fortsätta förändras kontinuerligt vilket i sin tur kräver en ständig utveckling av 
verksamheten och dess medarbetare. Åsikterna om vad som kommer att krävas av morgonda-
gens enhetschefer inom kommunal äldreomsorg var hos våra informanter mycket varierande. 
Innebörden i vad enhetschefen anser vara viktigt för morgondagens enhetschefer kan bero på 
den specifika institutionella miljö han/hon befinner sig. 

Som enhetschef i morgondagens äldreomsorg bör man arbeta för att höja statusen på om-
sorgsyrket, detta för att sörja för återväxten av omsorgspersonal. Även återväxten av enhets-
chefer anses hotad, för att i framtiden kunna täcka rekryteringsbehovet av chefer måste mer 
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systematiska förändringar genomföras av de nuvarande arbetsuppgifterna. Enhetscheferna i 
dag är skeptiska till att yngre chefer kommer att acceptera dagens villkor.  
Wolmesjö (2005:223) har i sin avhandling sett vilka krav som kommer att ställas på morgon-
dagens enhetschefer. Hon uttrycker sig så här: 

Framtidens ledare inom offentlig sektor kommer att ha ett antal generella krav på sig: De måste 
kunna följa övergripande riktlinjer, sätta upp delmål, ha visioner för verksamheten och medverka 
till medarbetarnas utveckling. De ska dessutom ha förmåga att agera, fatta beslut och handla effek-
tivt i alla situationer. Andra förväntningar och krav på arbetsledare är att de ska vara tydliga när de 
delar ut ansvar och befogenheter samt skapa förtroende bland politiker, medarbetare och medbor-
gare. 

Att det kommer att krävas en stor mängd olika egenskaper och färdigheter av morgondagens 
enhetschefer tydliggörs genom det ovanstående citatet. Om och hur det kommer att accepteras 
och införlivas av den kommande generationen enhetschefer inom kommunaläldreomsorg kan 
bara spekuleras, troligt är ändock att yrkesrollen varken blir lättare eller kraven på rollen 
mindre.  
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Diskussion. 

Diskussion av vald metod  

En styrka när man använder kvalitativa intervjuer är att forskaren kommer närmare sina in-
formanter än vid en kvantitativ studie. I intervjusituationen skapar forskaren och respondenten 
tillsammans det samtal som äger rum. Genom att kvalitativ intervju har formen av ett samtal 
kan forskaren få en djupare insikt i respondentens vardagsliv. Våra intervjuer skedde också i 
en avspänd atmosfär varför intervjuerna kunde bedrivas mera som ett samtal mellan två per-
soner. Vid en kvalitativ intervju kan ändock problem uppstå genom att det personliga samtalet 
kan bidra till att det blir svårare att distansera sig från resultatet, vilket i sig kan påverka tolk-
ning, analys och slutsatser. 

En nackdel med vårt urval var att endast en man ingick i studien, hade det varit en jämna-
re fördelning mellan könen hade även en jämförelse mellan könen kunnat göras för att se om 
upplevelsen av förändringarna skiljde sig åt beroende på kön. Med den ojämna fördelning 
som rådde i studien har sådana jämförelser inte varit möjliga. Dock är äldreomsorgen av tradi-
tion en kvinnodominerad arbetsplats varför vi bedömt att resultatet speglar äldreomsorgens 
verklighet.  

Då vi inte är vana intervjuare finns en risk att vi kan ha gjort misstag som påverkat resul-
tatet. Om vi lyckats ställa de rätta frågorna är svårt för oss själva att bedöma, dock anser vi att 
vi fått rikligt med information genom nyanserade beskrivningar från våra informanter. Deras 
positiva inställning till att medverka i vår studie kan ses som en gynnande faktor för det slut-
giltiga resultatet. 

Den valda teorin hade möjligen behövts kompletterats. Under analysarbetet har vi upp-
täckt att vi kunde ha haft nytta av ytterligare en teori. Analysen av yrkesrollen och informan-
ternas upplevelse av dess förändringar kunde vi koppla till det socialkonstruktivistiska synsätt 
som varit vägledande för oss. Men för att analysera organisationen och dess förändringar på 
ett mer klargörande sätt skulle det troligen ha behövts en organisationsteori som komplement 
till vald teori. En organisationsteori kunde ha hjälpt oss att se organisationsförändringar ur 
ytterligare perspektiv som exempelvis vilka motiv förutom de redan nämnda som varit grun-
den för de ständiga förändringarna. 

En fråga man bör ställa sig vid all forskning är för vem man bedriver sin forskning. Vi an-
ser att blivande enhetschefer och i viss mån de som är enhetschefer idag kan ha nytta av att 
läsa denna studie. För de blivande enhetscheferna kan den ge en insyn i vad som kan komma 
att möta dem i arbetet, och för de nuvarande enhetscheferna kan den bidra till att teoretisera 
den vardag de befinner sig i. 

Studiens resultat i relation till dess syfte och frågeställningar 

Studiens syfte har varit att få en insyn i hur enhetschefer inom kommunal äldreomsorg upple-
ver sin yrkesroll och hur de upplever att den har förändrats i takt med de organisationsföränd-
ringar som varit kännetecknande för 1980- talet och fram till dagens yrkesroll. I likhet med 
tidigare forskning ger denna studie vid handen att betydliga förändringar av enhetschefernas 
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yrkesroll skett. Valet av uppsatstitel -Från ledare till chef- speglar enhetschefernas upplevelse 
av den tudelade yrkesroll de befinner sig i. 

Yrkesrollen och dess förändring 
Att organisationsförändringarna som genomförts under de senaste tio- tjugo åren har haft en 
påverkan på enhetschefernas yrkesroll är något som framkommer tydligt i vår studie och vi 
kan se att det inneburit både för och nackdelar. Det vi anser går som en röd tråd och som vi 
tolkar vara en grundorsak till de problem mellancheferna uppfattar och upplever sig ha, är de 
organisationsförändringar som genomförts inom den offentliga sektorn. 

Ädel-reformen innebar ett tydligare ansvar för kommunen att sörja för de äldres omsorg 
och vård medan specialistvården ansvaras av landstinget. Dock upplevdes denna uppdelning 
av ansvaret ibland skapa frustration då det tidigare samarbetet med bl.a. primärvården uppges 
ha försämrats efter Ädel-reformen. Det tycks som att ansvarsfördelningen i sig många gånger 
ger upphov till samarbetsproblem, diskussionerna om vem som är ansvarig för vad uppkom-
mer med jämna mellanrum. Ädelreformen skulle bidra till att synsättet på vård och omsorg 
om äldre förändrades från ett tidigare vårdperspektiv till en ideologi som överensstämmer 
med socialtjänstlagens intentioner. Det tidigare samarbetet med både primärvård och den psy-
kiatriska vården tycks ha försämrats då de olika huvudmännen har svårigheter med att fast-
ställa vem som har ansvar över vad. I denna ansvarstvist lämnas mer och mer över till kom-
munen att ansvara för. Ett resultat som framkommer i studien är att personliga relationer hos 
de samarbetspartner som är involverade i vård- och omsorgskedjan kring brukaren blir alltmer 
viktiga. 

Beställar- och utförarmodellens införande innebar att enhetschefernas yrkesroll kunde 
specialiseras och chefsrollen renodlas. Härigenom borde ledarskap ha haft en större möjlighet 
att utvecklas, men vi har i studien sett att den förminskats till förmån för de administrativa 
chefsuppgifterna, som istället blivit fler. Förvånande är att det accepteras av de tillfrågade 
enhetscheferna i så stor utsträckning som det faktiskt görs. Har institutionen som makt och 
kontrollinstans denna funktion att leda in enskilda aktörer på de spår den önskar eller kan det 
förklaras genom en anpassning till rollen chef? 

Enhetschefernas roll har förändrats genom att många fått större enheter att ansvara för 
samtidigt som befogenheterna inte har ökat i samma takt. Förändringen har som vi ser det 
inneburit att enhetschefen som tidigare haft mer av arbetsledarroll nu kommit närmare en ad-
ministrativ chefsroll. Detta har medfört att de hamnat längre från medarbetarna, trots att de 
idag geografiskt befinner sig närmare. Administration tar en större del av deras tid än tidigare 
och leder till tidsbrist som skapar mindre tid till direkt handledning till medarbetarna. Då fler-
talet enhetschefer är tveksamma till vilket stöd de har hos sina överordnade lämnas de en-
samma att lösa situationen. Här har vi kunnat följa yrkesrollens förändring genom påverkan 
från övriga aktörer i den kontext enhetschefen befinner sig i. Att få bekräftelse av sin jagbild 
som chef för att kunna se sin egen betydelse för verksamheten tycks som en självklarhet då 
detta i sin tur leder vidare till en trygg och stark yrkesroll. Tyvärr saknar flera av våra infor-
manter denna bekräftelse och detta stöd från ledning vilket i sin tur kan leda till en känsla av 
otillräcklighet och en inre stress. Då många även tycks sakna en befattningsbeskrivning ham-
nar de i en rollkonflikt mellan den tidigare mer arbetsledarliknande rollen och den nuvarande 
chefsrollen.  
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Litteraturgenomgången som föregick denna studie påvisade att det som efterfrågas inom 
kommunal äldreomsorg är ett starkt ledarskap. Dessvärre tycks denna uppgift hamna på efter-
kälken till förmån för andra rent chefsorienterade uppgifter. 

Ett överraskande resultat var att den minskade brukarkontakten var något som samtliga 
enhetschefer talade om. Då enhetscheferna som arbetar på särskilt boende befinner sig under 
samma tak som brukarna hade vi inte förväntat oss att se denna minskning av brukarkontakt 
hos dessa enhetschefer. Denna minskning av kontakt torde bero på att specialiseringen gav 
upphov till ett ökat ansvar med många tillkomna arbetsuppgifter även för de chefer som an-
svarar för särskilt boende. Informanterna i studien nämner arbetsmiljö ansvaret, procedurer 
runt anställningsförfarande och budgetarbete som nytillkomna arbetsuppgifter. För de enhets-
chefer som arbetar på ett särskilt boende tillkommer även ”husansvaret” som tidigare nämnts 
där enhetschefen får ta en allt större del av de arbetsuppgifter som tidigare var ålagda en 
vaktmästare. 

Politikerstyrd verksamhet 
Studien visar att det kan upplevas ryckigt att arbeta i en politikerstyrd organisation. Beslut tas 
och rivs upp, detta upplevs ibland frustrerande av informanterna då planering inte kan ske på 
lång sikt. Många timmars arbete har tidvis varit förgäves då nya direktiv utfärdats och det 
arbete enhetschefer lagt ner på något som tidigare varit av vikt, inte längre varit relevant. Till 
en viss del tycks det vara en ofrånkomlig problematik, då offentlig sektor är en politiker styrd 
organisation där politiker byts ut med jämna mellanrum. Det framkommer som vi tolkar det, 
att i rollen som enhetschef inom kommunal äldreomsorg måste man vara beredd på ständiga 
förändringar för att lyckas och trivas med sin yrkesroll.  

Förvånande var att resultaten när det gäller kontakten med politiker skilde sig så mycket 
mellan informanterna. Att det var enhetscheferna i den lilla kommunen som ansåg att de hade 
en god kontakt med politiker överraskade då vår förförståelse var sådan att vi trodde att det 
geografiska avståndet skulle ha en större betydelse för kontakten. Detta borde enligt oss ha 
bidragit till att informanterna i den större kommunen hade en bättre kontakt med politikerna 
då de sitter närmare stadsdelsnämnden rent geografiskt. Möjligt är att kontakten i den lilla 
kommunen främjas av att det där är lättare att stöta på varandra under fritiden. I en storstad är 
man troligtvis mer anonym och man bor inte alltid i samma område som man arbetar varför 
spontana möten med politiker i den förvaltning man arbetar i försvåras.  

Framtidens chefer 

Då den offentliga sektorn är bland de absolut största arbetsgivarna i landet är det förvånande 
att så lite studier gjorts om dess chefer, ett tomrum finns för forskningen att fylla. De områden 
som forskare anser viktiga och intressanta har en högre status i samhället i stort, då dessa om-
råden blir kända. En önskan från respondenterna var att framtidens enhetschefer skulle arbeta 
för att höja statusen på vård- och omsorgsyrket. Skulle forskningen om just detta område och 
de som är verksamma i det öka, skulle det kunna bidra till att höja yrkeskårens status. 

Ser vi till yrkesrollen enhetschef inom kommunal äldreomsorg och dess framväxt och hi-
storia, kan vi se att ständiga förändringar är något som karakteriserar denna yrkesroll. Mycket 
har hänt i äldreomsorgens utveckling och troligt är att utvecklingen och ständiga förändringar 
av verksamheten inte är något som kommer att upphöra. Vi kan se med tillförsikt på vår kom-
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mande yrkesroll som enhetschefer, att det finns vissa problemen är något denna studie pekat 
på, dock framkommer även en positiv anda och yrkesrollens glädjeämnen visas.  

Förslag på vidare forskning. 

Ett intressant ämne för framtidens forskning torde vara en utvärdering av det resultatinriktade 
tänkande som i dag styr offentliga verksamheter. Hur påverkar det de personer som arbetar i 
verksamheterna och de som är beroende av de tjänster som utförs? Kan man se en ökad kvali-
tet eller har det ekonomiska tänkande tagit över i den meningen att den hjälp som ges endast 
kan ses som ”konstgjord andning” och inte förebyggande eller livskvalitets höjande? Vad 
innebär det att arbeta i och leda arbetet i en äldreomsorg där kravet på effektivitet och produk-
tivitet står i första rummet, inte att ge en god omsorg till de äldre? 
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      Bilaga 1 

Hej! 

Här är brevet jag lovade skicka angående din medverkan i studien om enhetschefens yrkes-
roll. Jag som kommer att intervjua dig heter Sari Hägglund/Anna Werner. Om du skulle be-
höva ändra den tid som vi tidigare bokat för intervjun eller om du behöver kontakta mig av 
annan orsak, kan du nå mig på telefon nummer XX-XXXXXX /XXXX-XXXXX. Handledare 
för oss som genomför denna studie är: Fil. Dr. Gun-Britt Trydegård. Gun-Britts telefon num-
mer är: XX-XXXXXXX, e-post adress är: gun-britt.trydegard@socarb.su.se. 

Nedan följer lite allmän information om studien och om din medverkan i denna. 

Vi som skall göra studien heter Sari Hägglund och Anna Werner, vi går sista terminen på So-
cialhögskolans program med inriktning mot äldre och funktionshindrade i Stockholm. Under 
denna termin skall vi skriva en c- uppsats och vi har valt att skriva om enhetschefens yrkes-
roll.  

Syftet med studien är att få en inblick i hur enhetschefer i kommunal äldreomsorg upplever 
sin yrkesroll och hur/om den eventuellt har förändrats i takt med organisationsförändringar 
som varit kännetecknande för 1980- talet och framåt. 

Vi kommer att genomföra intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Intervjuerna kommer att 
spelas in på band och beräknas ta ca: en timme. De bandade intervjuerna kommer därefter att 
skrivas ut och analyseras. Intervjun genomförs av en av oss, vi kommer inte att vara två på 
intervjuplatsen. Vi kommer att behandla alla uppgifter som framkommer under intervjun med 
största möjliga konfidentialitet, materialet kommer att förvaras på ett betryggande sätt så att 
obehöriga ej kan ta del av det. Materialet kommer inte att användas i något annat syfte än till 
denna studie. 

Risk för identifiering minimeras av att vi inte kommer att delge läsarna vilka kommuner det 
handlar om. Uppgifter om Er som person, såsom namn, kön, ålder med mera kommer att ko-
das och vara fingerade i den slutgiltiga sammanställningen. Deltagandet är frivilligt och Ni 
som medverkar kan när som helst avbryta intervjun eller låta bli att svara på ställda frågor.  

Till sist vill vi rikta ett stort tack till Er för Er medverkan. 

Med vänlig hälsning 

 

Sari Hägglund     Anna Werner 
     



      Bilaga 2 

Inledning 

Det har under de senast 10 – 15 åren skett stora förändringar inom kommunerna. Detta har 
också berört äldreomsorgen i hög grad.  
I vår uppsats vill vi undersöka om ledar-/chefskapet i äldreomsorgen har påverkats av dessa 
förändringar och i så fall hur, och är tacksamma om du vill hjälpa oss med detta genom att 
dela med dig av dina erfarenheter.  

Vi intervjuar ytterligare fem enhetschefer och skall sedan sammanställa intervjusvaren i olika 
teman. I uppsatsen kommer vi inte att namnge varken Dig eller verksamheten eller kommu-
nen. Jag vill också påminna om det vi skrev i vårt brev, att du givetvis har rätt att avbryta in-
tervjun om du skulle vilja.  

Vi börjar med några frågor om din bakgrund. 

Intervjufrågor 

Bakgrundsinformation 

Hur länge har du arbetat som enhetschef/bitr enhetschef i äldreomsorgen? 

Vilka erfarenheter hade du innan Du blev chef? 

Hur kom det sig att du valde detta arbete? 

Utbildning? 

Vad gör man ”en vanlig dag”? 

Kan du berätta om en vanlig dag för dig som enhetschef, hur ser en typisk dag ut? 

Kan du se någon skillnad på innehållet i en vanlig dag nu jämfört med för ca 10-15 år sedan? 
• Skillnader i 1. arbetsuppgifter 

 2. arbetsmängd 
 3. ansvarsområde 

• Skillnader i  1. kontakten med politiker och förvaltning 
 2. kontakten med personalen 
 3. kontakten med de äldre och deras anhöriga 
 4. kontakterna med omvärlden, t ex biståndshandläggare, sjukvården… 

Hur ser du på att arbeta i en politikerstyrd verksamhet? Hur påverkas ditt arbete av eventuella 
maktskiften i den politiska ledningen i kommunen? 



Organisationsförändringar 

Vilka förändringar har genomförts i organisationen under de år du arbetat? 
• Vilka förändringar – ÄDEL? B & M? Nya organisationsmodeller? Utökade ansvars-

områden? 
• Initiativ, vem/vilka var pådrivande 

Hur har de tidigare av dig nämnda förändringarna påverkat inom din verksamhet, vad beträf-
far? 

• Chefsled- beslutsväg 
• Antal underställda 
• Antal brukare/boende 
• Ekonomi 

Finns det uttalade mål för verksamheten – i så fall vilka? Har målen ändrats under de senaste 
10-15 åren? 

• Statliga/kommunala mål 
• Lokala mål 

Finns det någon befattningsbeskrivning för dig som enhetschef/bitr enhetschef, och har den 
ändrats? 

• Innehåll 
• Ansvar/Handlingsfrihet 
• Möjlighet att påverka 
• Stämmer befattningsbeskrivningen med den faktiska verkligheten? 

Har förändringarna inneburit att chefs-/ledarrollen förändrats? 
• Stöd chefsroll/ledarroll 
• Positivt 
• Arbetsglädje 
• Trivsel 
• Negativt 

Vad tror du kommer att krävas av morgondagens enhetschefer i äldreomsorgen? 

Är det något mer du vill tillägga som inte har kommit upp i vårt samtal? 
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