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Abstract 
 

 

Thesis title Institutional Logic - A study of first line managers in municipal 

elderly care. 

 

Authors  Deborah Granlund and Dilek Gün 

 

Research question  How is institutional logic expressed in the first line managers' 

everyday work? 

 

Purpose  The purpose of this paper is to describe the institutional logic 

based on the first line managers in municipal elderly care works. 

 

Method   The study has a deductive approach and we used a qualitative 

method for collecting data. The empirical material consists of six 

interviews with first line managers in municipal elderly care in 

Örebro. The respondents were selected through a strategic choice. 

 

Conclusion The business logic and the health care logic coexist together in the 

first line mangers everyday work. We could identify that the first 

line managers’ everyday work in municipal elderly care is not 

similar. They have space to shape and manage their own activities 

as they wish, for example, there is room for them to discuss and 

adapt the central guidelines to their own organization. This proves 

that individuals sometimes move outside their institutional logics 

that characterizes their work within a specific organizational field. 

 

Key words New Public Management, institutional logics, public sector, 

middle managers. 
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1. Inledning 

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av det valda ämnet och bakgrund till uppsatsen med 

dess problemområde. Därefter följer syftet samt uppsatsens frågeställning. Avslutningsvis 

presenteras studiens bidrag och disposition. 

1.1 New Public Management  

Den offentliga sektorn har sedan 1980-talet genomgått ett antal förändringar.  När man talar 

om de organisatoriska förändringarna som sker inom den offentliga sektorn, såväl på 

kommunal- som landsting och statlig nivå blir det aktuellt att ta hänsyn till konceptet New 

Public Management (NPM). Begreppet NPM introducerades av Christopher Hood (1991) i 

början av 1990-talet. NPM innehåller en samling av idéer som är inspirerade från näringslivet 

om hur den offentliga sektorn bör styra och organisera sin verksamhet. Det grundläggande i 

NPM är att den offentliga sektorn tillämpar näringslivsinspirerade styrformer, där fokus läggs 

på målstyrning, resultatuppföljning, marknadsorientering samt ett decentraliserat ansvar 

(Hasselbladh et al., 2008; Hagström, 2003).  

 

Styrformen NPM har sin utgångspunkt i ekonomisk effektivitet, vilket är ett nytt sätt att styra 

inom offentlig sektor (Hood, 1995). Det innebär att medborgare förvandlas till kunder i den 

offentliga sektorn och traditionella ledarskapsegenskaper som skapandet av policydokument 

ersätts mot att skapa målformulering samt uppföljning för att bedöma graden av 

måluppfyllelse (Almqvist, 2006).   Styrningsregimen förväntar att chefer och medarbetare ska 

agera med ett ekonomisktänkande och en ständig strävan att förbättra verksamhetens resultat 

(Hasselbladh et al., 2008).  

1.2 Enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen 

Decentraliseringar, nedskärningar och omorganiseringar är några förändringar som har skett 

inom den offentliga sektorn (Wolmesjö, 2005). Decentralisering av ansvar och befogenheter 

har medfört att enhetschefer
1
 fått en större betydelse, rollen har utvidgats och blivit mer 

komplex. Den platta organisationen har bidragit till att ledarskapet betonas, samtidigt som 

andra arbetsuppgifter kräver enhetschefernas engagemang som b.la. budgetarbete, samverkan 

utåt i organisationen samt utforma handlings- och utvecklingsplaner (Thylefors, 2009).   

 

Mellanchefens roll har förändrats från att vara den högsta ledningens redskap till att vara 

motorn i verksamheten. Mellanchefen erhåller fullt ansvar för verksamheten, men ansvaret 

kan dock betraktas vara större än vad befogenheterna tillåter (Drakenberg, 1997). En följd av 

ökat ansvar har gjort att enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen har bytt ut vård 

och omsorgsuppgifter mot administrativa arbetsuppgifter, med verksamhets-, budget- samt 

personalansvar. Problematiken som kan uppstå är att enhetschefer upplever att dem inte kan 

prioritera brukarnas behov (Wolmesjö, 2005).  Hagström (2003) betonar att förändringar i 

organisationen har medfört att allt fler chefer känner en mer pressad arbetssituation och 

                                                           
1
 En enhetschef har direkt ansvar för verksamheten (Wolmesjö, 2005). Enhetschefer definieras i denna uppsats 

som mellanchefer eftersom dem befinner sig i en position mellan den politiska ledningen, överordnade chefer 

och på den andra sidan befinner sig medarbetare och brukare. 
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arbetsotillfredsställelse. Antonsson (2013) konstaterar i likhet med Hagström (2003) att 

administrativa arbetsuppgifter har ökat. Antonsson (2013) poängterar dock det faktum att 

enhetschefer inte upplever administrativa arbetsuppgifter som en huvudsaklig del i arbetet, 

utan det är något ytterligare som enhetscheferna måste ägna sin tid åt. 

 

Forskning konstaterar att enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen befinner sig i en 

sammansatt position, på ena sidan står den politiska ledningen och överordnade chefer, och på 

den andra sidan står medarbetare och brukare (Wolmesjö, 2008; Drakenberg, 1997). Politiker 

och överordnade chefer ställer krav på effektivitet och måluppfyllelse, och samtidigt ställer 

medarbetare och brukare krav på medbestämmande. Enhetschefernas position gör att de får 

agera som budbärare mellan olika parter vilket kan skapa en tvist mellan de externa kraven för 

effektivitet och de interna kraven på en fungerande verksamhet. (Drakenberg, 1997) 

1.3 Institutionell logik  

Ovanstående resonemang indikerar på att de sker en förändring i institutionell logik inom 

hälso- och sjukvården från en yrkesmässig logik till en allt mer affärsmässig logik. 

Institutionell logik kan användas för att analysera utvecklingen i den offentliga sektorn (Van 

den Broek et al., 2014). Antonsson (2013) framhäver att enhetschefernas arbete består av att 

hantera att det ekonomisk-administrativa synsättet konfronteras med omsorgslogiken. 

Forskaren Mol (2008) har ägnat sin forskning åt att studera sjukvårdens vardag och hur vård 

utförs i praktiken, understryker att vård- och omsorgsarbetet präglas av omsorgslogiken som 

är ett tankesätt att utöva god vård- och omsorg.  

Tidigare forskning inom ämnet framhäver att hälso- och sjukvården karakteriseras av 

åtskilliga logiker, det kan bland annat förekomma både yrkesmässig logik och affärsmässig 

logik (Van den Broek et al., 2014). I likhet med detta förklarar Arman et al. (2014) att det är 

vanligt att institutionella logiker samexisterar och konkurrerar med varandra inom sjukvården. 

Van den Broek et al. (2014)  menar att läkare och sjuksköterskor förväntas agera i enlighet 

med en yrkesmässig logik där utgångspunkten är vårdkvalité, medan chefer och styrelsen har 

en affärsmässig logik, där fokus läggs på ekonomisk effektivitet. Arman et al. (2014) 

forskning konstaterade att den affärsmässiga logiken dominerade den yrkesmässiga logiken. 

Tidigare forskning inom sjukvården har fastställt att när en ny institutionell logik introduceras 

behöver det inte innebära att gamla logiker elimineras, istället kan det öka komplexiteten 

bland logiker (Arman et al, 2014). Forskarna menar att implementeringen av en ny styrform 

kan påverkas om de råder flera logiker i en verksamhet. Det finns ofta ett samband mellan 

logiken och sedvanor i en verksamhet. Rutiner inom organisationen uppfattas vara ett uttryck 

för institutionella logiker. Institutionell logik förväntas även påverka beslutsfattande inom 

organisationen, vilket innebär att institutionell logik styr när beslutsfattaren tar beslut.  Van 

den Broek et al. (2014) förklarar att när en logik är dominant så koncentrerar sig 

beslutsfattaren på frågor och metoder som överensstämmer med den logiken (Van den Broek 

et al., 2014).  
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1.4 Problemformulering  

Ovanstående problematik illustrerar att NPM reformen har medfört att den offentliga sektorn 

tillämpat andra regler och rutiner än vad den tidigare gjort. Reformen har sin utgångspunkt i 

ekonomisk effektivitet, vilket har betingat nya eller förändrade 

styrningsprinciper.  Förändringarna som sker inom den offentliga sektorn kan förklaras 

genom konceptet NPM, men i denna uppsats har vi valt att ta en utgångspunkt från ett 

institutionellt perspektiv. NPM har präglat den kontexten vi undersöker, den kommunala 

äldreomsorgen. Dock har vi ingen avsikt att sätta fokus på NPM fenomenet i sig utan vi vill få 

en ökad förståelse hur enhetschefer förhåller sig till kraven NPM har medfört.  När man talar 

om krav är det relevant att uppmärksamma regler och rutiner i en organisation. Regler innebär 

hur saker bör utföras och rutiner omfattar hur saker faktiskt blir utförda. Regler är formellt 

uttalande, medan rutiner är hur individer agerar i praktiken. (Burns & Scapens, 2000). Genom 

att följa regler finns det en tendens att organisationer bli likformiga, vilket DiMaggio & 

Powell (1983)  förklarar genom begreppet isomorfism. Isomorfism är en del i hur institutionell 

logik tar sig i uttryck i praktiken vilket omfattar hur individer pratar om regler och rutiner 

samt hur individer agerar. I den empiriska kontexten vi undersöker har NPM präglat 

styrningen, men varför gör enhetschefer så som dem gör?  Därmed blir institutionell logik 

relevant för denna uppsats. 

 

Tidigare forskning inom ämnet har fokuserat på institutionell logik har fokuserat på hur 

logiker kan styra organisationens beslutsfattare samt hur en dominerande logik förändras i en 

organisation. I en verksamhet där flera logiker sammanträder har forskning inom ämnet 

fokuserat på att kartlägga hur organisationer bemöter och hanterar konkurrerande 

logiker (Van den Broek et al., 2014).   Den tidigare forskningen inom ämnet tar främst upp 

aspekten om institutionell logik inom sjukvården och inte i relation till äldreomsorgen. 

Forskningen har främst fokuserat på att redogöra hur den yrkesmässiga logiken kan bli 

påverkad eller försummad inom sjukvården.  

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att beskriva utifrån institutionell logik hur enhetschefer inom den 

kommunala äldreomsorgen arbetar, ”vad är det enhetschefer gör och varför?”.  För att kunna 

uppnå syftet med uppsatsen har följande frågeställning formulerats: 

 

 Hur tar sig institutionell logik uttryck i enhetschefernas vardagliga arbete? 

 

1.6 Bidrag  

Resonemanget som framförs i problemformuleringen visar att tidigare forskning inom ämnet 

har främst fokuserat på att studera institutionell logik inom sjukvården. Tidigare forskning 

framställer att sjukvården är en verksamhet där institutionella logiker samexisterar och 

konkurrerar med varandra. Äldreomsorgen är en verksamhet som är beroende av olika aktörer 

och yrkesgrupper, enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen befinner sig även i en 

sammansatt position. Logiker är inbäddade i praktiken, därmed bör man studera hur dem tar 

sig i utryck i praktiken (Mol, 2008). I och med detta blir det följaktligen intressant att beskriva 
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hur institutionell logik präglar enhetschefers arbete inom den kommunala äldreomsorgen. 

Genom att utgå från institutionell logik, som är uppsatsens teoretiska utgångspunkt, är vår 

ambition att bidra med kunskap om hur institutionell logik ger uttryck i mellanchefers arbete 

inom ett organisationsfält. 

1.7 Disposition 

 

 
 

Kapitel 1  Inledning: Inledningskapitel beskriver uppsatsens bakgrund, 

problemformulering, syfte och frågeställning. Avsikten med inledningskapitlet 

är att förmedla varför uppsatsen skrivs.  

 

Kapitel 2  Teori: Detta avsnitt omfattar teorier och tidigare forskning som ligger till grund 

för att besvara uppsatsens syfte och frågeställning. 

 

Kapitel 3  Metod: Här redogörs uppsatsens tillvägagångssätt, vilken metod som har 

använts i uppsatsen för att besvara uppsatsens frågeställning.  

 

Kapitel 4  Empiri: Här redovisas uppsatsens insamlade material.  

 

Kapitel 5  Analys: I detta avsnitt kommer det insamlade materialet att analyseras utifrån 

den teoretiska referensramen och den framtagna analysmodellen. 

 

Kapitel 6 Slutsats: I detta avsnitt presenteras en slutsats, slutsatsen syftar till att besvara 

uppsatsens forskningsfråga. 

Kapitel 7  Vidare forskning: I detta avsnitt presenteras förslag till vidare forskning inom 

ämnet. Här lyfts det fram intressanta områden som skulle kunna studeras inom 

institutionell logik. 
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2. Teoretisk referensram  

I detta avsnitt presenteras det analytiska verktyget som sedan kommer att användas vid 

analysen. Först presenteras Institutionell teori som mynnar ut i institutionell logik och 

isomorfism. Därefter redogörs New Public Management vilket omfattar två hörnstenar inom 

teoribildningen: marknad och kund samt decentralisering. Sedan presenteras enhetschefens 

position. Avslutningsvis i detta avsnitt presenteras uppsatsens analysmodell. 

2.1 Institutionell teori  

För att förankra mellanchefernas sammansatta position in i en teoretisk kontext kommer 

följande kapitel att presentera den institutionella teorins innebörd som är uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt. Institutionell omvärld syftar på de värderingar, förväntningar och normer i 

omvärlden som har betydelse för hur organisationen uppfattas i den. Begreppen ”institution” 

och ”institutionell” som används i detta sammanhang har en annan betydelse än när de 

används i vardagsspråket om exempelvis en skola eller sjukhus. Den institutionella omvärlden 

består av kulturella förhållanden i omvärlden. Den externa kulturen är viktig eftersom det 

påverkar organisationens legitimitet som innebär hur organisationen uppfattas och accepteras 

av sin omvärld som även påverkar organisationens fortlevnad. (Jacobsen & Thorsvik, 2014). 

Institutioner växer fram genom att individer skapar en gemensam uppfattning av den sociala 

verkligheten. Dessa handlingsmönster är omedvetet utformade, regler och procedurer som blir 

förgiventagna av individer. (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre; 2012).  

2.1.1 Institutionell Logik  

Institutionell logik är ett central koncept inom den institutionella teorin. Scott (1991, ur 

Hinings 2012), definieras ett fält som en gemensam uppsättning av organisationer som delar 

en gemensam innebörd av ett specifikt system, vars medverkande individer interagerar mer 

frekvent med varandra än med aktörer utanför fältet. Med andra ord, är ett fält en uppsättning 

av strukturerade relationer mellan organisationer och individer som är hopbundna genom ett 

gemensamt symbolsystem. (Hinings, 2012) Institutionell logik är ett metodiskt ramverk för att 

analysera relationen mellan institutioner, individer och organisationer. Institutionell logik 

beskriver hur individer och organisationer blir påverkade och formade av omgivningen genom 

familj, religion, staten och marknader. Forskarna påstår att man inte kan förstå beteende, det 

individuella och det organisatoriska beteendet utan att applicera det i ett socialt sammanhang. 

(Friedland & Alford 1991; Thornton & Ocasio, 2008). 

 

Termen institutionell logik definieras av Friedland & Alford (1991) för att beskriva de 

motsägelsefulla handlingar och övertygelser som en del av de institutionerna i det moderna 

västerländska samhället. Dessa är en uppsättning av materiella praktiker (konkreta handlingar) 

och symboliska konstruktioner (symbolsystem) som förutsätter att organisera principer som 

sedan utarbetas av individer och organisationer. Alla institutioner har en egen logik som 

begränsar både mål och medel för individuella beteende och som påverkar individer, 

organisationer och samhället. Trots att institutioner begränsar handlingar kan de även vara en 

källa till inverkan och förändring. (Friedland & Alford 1991; Thornton & Ocasio, 2008). 
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Det finns en tendens att flera och ibland motstridiga institutionella logiker kan förekomma 

inom samma organisation. Sjukvården är en verksamhet som är beroende av olika aktörer 

vilket leder till att det kan förekomma flera olika logiker. Sjukvården omfattar även en 

organisation med olika yrkesgrupper vilket bidrar till att organisationen konfronteras med 

flera institutionella logiker. Forskning fastställer att institutionella logiker påverkar 

beslutsfattaren. Det finns en tendens att logiken styr beslutsfattaren genom att individen tar 

beslut i linje med sin individuella logik (Van den Broek et. al., 2014). Det är vanligt 

förekommande att en chef erhåller en affärsmässig logik. Arman et al. (2014) förklarar att 

denna logik prioriterar effektivitet och kostnadsbesparingar. Dessa prioriteringar kan medföra 

ett hot mot den yrkesmässiga logiken. Detta kan resultatera i att den yrkesmässiga logiken 

konkurrerar med den affärsmässiga logiken (Arman et al., 2014). 

 

Forskare har betonat att chefer och yrkesverksamma inom olika organisationer arbetar ofta i 

skärningspunkten mellan samexisterande och ibland även konkurrerande institutionella 

logiker (Arman et al., 2014). Inom sjukvården agerar yrkesgruppen läkare och sjuksköterskor 

i enlighet med en yrkesmässig logik medan chefer handlar enligt en affärsmässig logik (Van 

den Broek et. al., 2014). Tidigare studier framhäver att chefer antingen undviker att hantera 

konkurrensen mellan de institutionella logiker som existerar eller försöker finna en lösning att 

hantera konflikten som uppstår mellan logikerna (Arman et al., 2014).  

 

Mol (2008) skisserar i sin forskning två typer av logiker som genomsyrar vård och omsorgen i 

dagsläget, vallogiken och omsorgslogiken. Logik som term kan användas nära praktiker och 

enligt Mol (2008) finns det en risk att individer kan tro att praktiker är sammanhängande och 

att allt inom praktiker är väl och fast definierat. Men i förankringen mellan logik och praktik 

kan logik översättas till diskurs som innebär hur ord, materiella praktiker och handlingar 

hänger samman på ett specifikt, kulturellt och historiskt placerat sätt (Mol 2008).  

 

Vidare förklarar Antonsson (2013) att enhetschefers arbete inom äldreomsorgen innebär att 

hantera det ekonomisk-administrativa synsättet
2
 och omsorgslogiken. Att ett ekonomisk-

administrativt synsätt präglar enhetschefernas arbete inom äldreomsorgen beror på att 

enhetscheferna har fått ett utökat ansvar för verksamhetens budget och verksamhetsmål 

genom New Public Management. Enhetschefers fundamentala mål i deras arbete är att utöva 

en god omsorg, dock kan detta sättas i motstridighet med verksamhetsbudgeten. Forskningen 

fastställer att enhetschefer ställs inför etiska dilemman när de ekonomiska kraven strider mot 

omsorgslogiken. (Antonsson, 2013).  

 

Van den Broek et al. (2014) forskning resonerar hur implementering av en ny praxis kan få 

för utfall inom sjukvården där flera logiker förekommer. Resultatet framhäver att 

implementeringen av en ny praxis i en organisation där flera logiker existerar leder till att det 

finns en risk att det skapas motstridiga budskap och förvirringar i organisationen. Närvaron av 

flera institutionella logiker utgör därmed en viktig roll i vilken utsträckning en ny praxis blir 

                                                           
2
 Det ekonomisk- administrativa synsättet likställer vi som den affärsmässiga logiken i denna uppsats. 
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implementerad i en organisation. Det finns även en tendens att en annan logik försummas om 

organisationen lägger fokus på en specifik logik förklarar Van den Broek et al. (2014) vilket 

leder till mindre engagemang från gruppen som delar den försummade logiken. Mol (2008) 

menar att det finns ett samband mellan logiker och praxis, vilket innebär att logiken hänger 

samman med vad individer faktiskt gör och hur de agerar i praktiken inom en verksamhet. 

När man talar om hur och varför individer agerar så som de gör är det intressant att 

uppmärksamma regler och rutiner. Eftersom regler omfattar hur saker bör utföras och rutiner 

innebär hur saker faktiskt blir utförda. Vilket innebär att regler är formella, medan rutiner är 

informella dvs. hur individer agerar i praktiken. Upprepande rutiner kan leda till att det blir 

vanor och det blir därmed naturligt för alla andra i organisationen att utföra arbetet på samma 

sätt. Regler är nödvändigt för att skapa gemenskap och samordning i medarbetarnas sätt att 

agera. Regler bidrar till att organisationer undviker svårigheter och extra kostnader till att 

utvärdera hur de bör agera vid olika tillfällen. (Burns & Scapens, 2000). 

2.1.2 Isomorfism – Likformhet 

Isomorfism är en del av det institutionella perspektivet vilket förklarar att organisationer inom 

samma fält blir likformiga (homogena). Ett organisatoriskt fält omfattar organisationer som 

verkar inom samma område som exempelvis producerar liknade tjänster eller produkter. Den 

kommunala äldreomsorgen betraktas i denna uppsats som ett organisationsfält som består av 

flera äldreboende inom en kommun. DiMaggio & Powell (1983) forskning förklarar vad som 

kan orsaka att organisationer blir likformiga. En förklaring till att organisationer blir 

likformiga är att organisationer försöker anpassar sig till sin omgivning för att öka sin 

legitimitet och framstå som en modern organisation. (DiMaggio & Powell, 1983) 

 

DiMaggio & Powell (1983) förklarar att det finns tre krafter som leder till att organisationer 

inom samma fält blir likformiga, tvingande-, imiterande- och normativ isomorfism. Den 

tvingande isomorfismen handlar om att organisationer tvingas rätta sig efter organisationer de 

är beroende av som kan påverka organisations utveckling och handlingsutrymme. Det kan 

bland annat vara lagstiftningar, policys och krav från den politiska ledningen. Genom att 

införa gemensamma lagar inom ett organisationsfält påverkas organisationens beteende och 

struktur. Ett exempel på den tvingande isomorfism är när staten kräver att organisationer inför 

ny teknologi för att bli mer miljövänliga. Den imiterande isomorfismen handlar om att 

organisationer imiterar andra organisationer i sin omgivning när det råder en osäkerhet. När 

en ny styrform inte är uppenbar finns det en tendens att en organisation väljer att observera 

andra organisationer inom samma fält som de sedan imiterar. Normativ isomorfism handlar 

om att en profession som har en gemensam utbildning kan påverka hur en organisation agerar. 

Genom utbildningen kan en viss yrkesgrupp erhålla gemensamma normer och värderingar 

som kan påverka vad professionen betraktar vara det korrekta sättet att utföra saker. När 

professionen har gemensamma normer och värderingar leder det till att organisationer blir 

likformiga. (DiMaggio & Powell, 1983; Eriksson-Zetterquist, 2009). 
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2.2 New Public Management 

New Public Management reformen förespråkar att den offentliga sektorn ska styras på sådant 

sätt att resurser används kostnadseffektivt och rationellt. Det betyder att den offentliga 

verksamheten får typiska särdrag från näringslivet och blir mer företagslik. Hood (1991), som 

myntade begreppet, lyfter fram sju karaktärsdrag som summerar de typiska inslag i NPM som 

ett förändringsprogram för den offentliga sektorn. Det första, ”hands-on professional 

management” innebär att genom en tydlig ansvarsfördelning där inte enbart makten utan även 

ansvaret fördelas står för de konsekvenserna besluten får. Chefen får en större formell 

handlingsfrihet för att fatta egna beslut. Det andra är ett tydliggörande av standard och 

prestationsmätning där målen för verksamheten är tydliga och i sin tur ger det en indikator på 

framgång. Genom att sätta tydliga mål kan ansvarstagandet bedömas mer konkret. Det tredje 

är en ökad fokus på kontroll av outputs i verksamheten. Det innebär att fokus koncentreras 

mer på resultaten än på rutinen som används. En uppdelning av enheter är det fjärde särdraget 

och innebär att genom ett decentraliserad resultat- och kostnadsansvar delas enheter i mindre 

och mer företagsliknande enheter. Vilket kan ge effektivitetsfördelar genom att forma avtal 

mellan enheterna. Det femte står för en ökad konkurrens i den offentliga sektorn som innebär 

att organisationen blir mer kostnadsmedveten. Användningen av managementtekniker från 

den privata sektorn är det sjätte särdraget, och innebär att styrformer som har sitt fäste i den 

privata sektorn överförs till den offentliga sektorn. Det sista särdraget står för ett ökat fokus på 

disciplin och sparsamhet i resursanvändningen som kräver att organisationen får se till att 

göra mer med mindre resurser. (Hood, 1991; Hood, 1995; Hasselbladh et al., 2008)  

2.2.1 Två hörnstenar inom NPM - marknad och kund 

Inom NPM är begreppen marknad och kund centrala för att beskriva innehållet i denna 

teoribildning. Avsikten med att skapa marknader inom offentlig sektor är att 

konkurrensutsätta tjänster för att göra den offentliga sektorn kostnadseffektiv (Hall, 2012). 

Det marknadstänket som är en del av NPM teorin har förvandlat medborgaren till kunder 

inom offentlig sektor (Almqvist, 2006). Kundorientering kan betraktas som ett systemskifte 

inom styrningen av svensk sjukvård.  Kundorientering inom offentlig sektorn kan innebära 

större från valfrihet för kunden, ”mer värde för pengarna” genom effektivitet, individuell 

kundanpassning och bemötandet. Syftet med att betrakta medborgare som kunder är att 

organisationer ska erbjuda det medborgaren önskar. (Hall, 2012) 

2.2.2 Decentralisering  

Inom NPM finns det en strävan att få en bättre styrning och kontroll över organisationen och 

dess ekonomi. Vilket har lett till att införa decentralisering och målstyrning som 

administrativa styr principer i den offentliga sektorn.  Decentralisering innebär att en 

verksamhet uppdelas i mindre enheter för att skapa en bättre överblick. Målstyrning är ett 

verktyg som används för att uppnå organisationens uppsatta mål. För att uppnå 

organisationens mål är det en förutsättning att medarbetare känner till de uppsatta målen. 

Därmed bör målen vara konkreta, mätbara samt uppföljningsbara. Målen bör brytas ned 

hierarkiskt för att de ska kunna anpassas i de olika delarna i organisationen, de som styr 

formulerar vad som ska uppnås och de styrda ansvarar för hur det ska uppnås. (Almqvist, 
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2006) Numera har alla offentliga verksamheter ett decentraliserat budgetansvar jämfört hur 

det såg ut för några decennier sedan. Ledningens vardagliga arbete har fått lägga fokus och 

genomföra ekonomiska uppföljningar av verksamheten inom den offentliga sektorn. 

Kostnader blir ett föremål för kontroll och mätning i dagens offentliga verksamheter. 

(Hassselbladh et al., 2008). 

2.3 Enhetschefens position 

Chefskapet inom offentlig sektor har förändrats, en förklaring till förändringen är bland annat 

uttunningen av chefer på mellannivå.  Nedskärningen av antalet chefer på mellannivå har 

bidragit till en större arbetsbörda för enhetschefer, vilket kan bidra till en rollöverlastning. 

Vidare förklarar Thylefors (2009) att det finns en komplexitet i chefers vardagliga arbete, dem 

måste snabbt kunna byta mellan olika arbetsuppgifter allt från personalfrågor till 

budgetplanering. Det förekommer tre rollrelaterade problem som främst förekommer på 

mellanchefsnivå – rollöverlastning, rollkonflikt och rolloklarhet. Thylefors (2009) menar 

utifrån sin forskning att nya arbetsuppgifter läggs på cheferna, vissa arbetsuppgifter upplevs 

svårhanterliga att lösa. 

En omständighet enhetschefer står inför är den sammansatta positionen som de befinner sig i. 

De förväntas hantera krav från den politiska ledningen samt överordnade chefer, samtidigt ska 

de leda och styra sina medarbetare, som i sin tur skall utföra ett professionellt arbete. Den 

sammansatta positionen leder till att dem utsätts för skilda krav, kraven enhetscheferna utsätts 

för kan skapa en rollkonflikt. Positionen att hantera skilda krav kan bidra till att enhetschefer 

ständigt arbetar med att hantera och balansera olika önskemål och konflikter. (Henriksson & 

Wennberg, 2009; Wolmesjö, 2005).  

Även Thylefors (2009) poängterar att det kan förekomma motstridiga förväntningar hos 

cheferna och sådana situationer är ofrånkomliga inom den offentliga sektorn.  Denna 

problematik kan leda till att det uppstår en rolloklarhet i rollbeskrivningen. En rolloklarhet 

kan dock leda till en större frihet och handlings- och tolkningsutrymme, där cheferna kan 

välja att inte ”se” vissa krav. Ju förtydligande kraven är desto mindre är friheten att ”läsa 

mellan raderna”. Enhetschefens arbete framställs som svårt, verksamheter ställs ständigt inför 

omorganiseringar med syfte att bli mer lönsamma vilket leder till att enhetschefer upplever en 

svårighet att planera sitt arbete. (Thylefors, 2009) De politiska besluten betraktas vara 

kortsiktiga samt innefattar otydliga mål. Henriksson & Wennberg (2009)  påpekar att kraven 

kan betraktas inkonsekventa, dock omfattar enhetschefernas position att dem måste hantera 

situationen oavsett rådande organisationsform eller ledningsform.  
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2.4 Analysmodell 

 
Figur 1. Analysmodell 

 

Analysmodellen har tagits fram med utgångspunkt från uppsatsens syfte och frågeställning. 

Med denna analysmodell vill vi presentera hur den teoretiska referensramen skall bindas 

samman med det insamlade empiriska materialet. Analysmodellen bygger på uppsatsens 

centrala utgångspunkt institutionell logik. Syftet med denna uppsats är att beskriva utifrån 

institutionell logik enhetschefers vardagliga arbete inom den kommunala äldreomsorgen, vad 

är det enhetschefer gör och varför?  Utifrån enhetschefernas utsagor om vad som styr deras 

vardagliga arbete kommer vi att identifiera vilka logiker som präglar det vardagliga arbetet. 

Utifrån det empiriska materialet om hur enhetschefer pratar om vad dem gör kommer vi 

identifiera om den tvingade-, imiterande- och normativa isomorfismens krafter förekommer i 

deras vardagliga arbete. Enhetschefen befinner sig i ett organisatoriskt fält som präglas av ett 

antal logiker (logik X, logik Y). Den tidigare forskningen som har presenterats i vår teoretiska 

referensram framhäver att enhetschefer inom den offentliga sektorn befinner sig i en 

sammansatt position. De befinner sig i en mitten position, mellan den politiska ledningen och 

överordnade chefer och på den andra sidan befinner sig medarbetare. Enhetschefernas 

position leder till att dem får agera som budbärare mellan olika aktörer vilket kan medföra att 

flera logiker konfronteras. New Public Management präglar enhetschefernas arbete, som 

tidigare nämnt har reformen en utgångspunkt i ekonomisk effektivitet vilket leder till att den 

affärsmässiga logiken förekommer i enhetschefers vardagliga arbete.  
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3. Metod  

I detta avsnitt redogörs hur vi har gått tillväga för att samla in vår empiri samt hur den har 

bearbetats. Först redogörs studiens val av ämne följt av uppsatsens forskningsansats. I nästa 

del redogörs datainsamlingen, urval av respondenter, intervjuguidens utformning och det som 

skedde under intervjutillfällena. Dessutom lyfter vi fram de etiska överväganden, 

analysmetoden samt studiens trovärdighet. Avslutningsvis i detta avsnitt framför vi vår 

metodkritik. 

3.1 Val av ämne 

Denna uppsats grundar sig i intresset för New Public Management (NPM) och dess inflytande 

i den offentliga sektorn. NPM reformen innehåller idéer som är inspirerade från näringslivet 

och från den privata sektorns sätt att styra verksamheten. Den privata sektorn styrs av ett 

ekonomiskt synsätt, därmed har det ständigt pågått debatter om NPM:s för- och nackdelar 

gällande implementering och styrform inom den offentliga sektorn. Förändringarna som sker 

inom offentlig sektor brukar forskare förklara genom NPM fenomenet.  Däremot fann vi ett 

intresse att få en ökad förståelse hur enhetschefer förhåller sig till kraven NPM har medfört. I 

och med detta fann vi att den institutionella teorin relevant för vår uppsats. Institutionell teori 

betraktar organisationer i en viss omgivning som likartade. När vi läste i oss på ämnet såg vi 

genast att denna teoribildning bestod av en mängd olika delar.  Vi valde att sätta fokus på den 

ny institutionella teorin som lyfter fram institutionella logiker, vilket omfattar att individer 

och organisationer inom ett organisationsfält delar samma symbolsystem och materiella 

praktiker. Den offentliga sektorn är omfattande i sin storlek, för att sätta institutionell logik i 

en empirisk kontext valde vi att studera äldreomsorgen. Äldreomsorgen består utav hemtjänst 

och äldreboende, vi har valt att avgränsa oss genom att endast fokusera på enhetschefer på 

äldreboenden i Örebro kommun.  

 

När vi satte in oss djupare inom forskningsområdet upptäckte vi att den tidigare forskningen 

inom ämnet har främst lagt fokus om institutionell logik inom sjukvården och inte i relation 

till äldreomsorgen.  Sjukvården handlar om att ge vård till alla på lika villkor, likaså omfattar 

äldreomsorgen att ge omsorgsfull vård till de äldre. Den tidigare forskning framställer att 

sjukvården är en verksamhet där flera logiker existeras. Äldreomsorgen är en verksamhet som 

är beroende av olika aktörer och yrkesgrupper, enhetschefer inom den kommunala 

äldreomsorgen befinner sig även i en sammansatt position. I och med detta blir det 

följaktligen intressant att beskriva hur institutionell logik präglar enhetschefers arbete inom 

den kommunala äldreomsorgen.  

3.2 Forskningsansats 

Denna uppsats har en deduktiv ansats eftersom den utgår från befintliga teorier och tidigare 

forskning. Det är vanligt att inom denna ansats att forskarna ställer upp hypoteser (Bryman & 
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Bell, 2005). Vi har dock valt att bortse från hypoteser eftersom syftet är att utifrån 

institutionell logik, som är uppsatsens teoretiska utgångspunkt, beskriva hur enhetschefer 

inom den kommunala äldreomsorgen arbetar. Vi vill därmed beskriva en verklighet snarare än 

bekräfta ett fenomen. Syftet med denna uppsats är att beskriva utifrån institutionell logik hur 

enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen arbetar. I och med detta har vi anammat en 

forskningsmetodik av kvalitativ karaktär. För att besvara uppsatsens frågeställningar och 

uppnå dess syfte har det genomförts kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Det innebär att i 

insamlingen och analysen av materialet kommer tyngden att ligga på förståelsen av den 

sociala verkligheten och den miljön som intervjupersonerna befinner sig i, samt hur dem 

tolkar och beskriver sin verklighet. Inom den kvalitativa forskningsmetodiken sätts fokus på 

ord och inte siffror. (Bryman & Bell, 2005). 

3.3 Datainsamling 

3.3.1 Litteratursökning 

För att kunna finna relevant teori och tidigare forskning kring ämnet har vi använt oss av 

följande databaser; Summon, ABI/Inform, Scopus och Swepub. Nyckelord som har används i 

våra utsökningar har varit; New Public Management, institutional logics, public sector och 

middle managers. När vi påbörjade litteratursökningen för att få en förståelse för den utvalda 

teoretiska utgångspunkten var vi noggranna med att använda grundkällan och dessutom tittade 

vi på vilka studier de vetenskapliga artiklarna som lästes grundade sig på och refererade till. I 

och med detta kunde finna andra intressanta artiklar skrivna inom samma ämne. Efter att vi 

hittat ett antal artiklar sorterade vi aktualitet i vår sökning utifrån hur ofta artiklarna hade 

blivit citerade. Genom denna sortering kunde vi välja relevanta artiklar som svarade till 

uppsatsens syfte och frågeställning. Vi ville få en överblick på vad den svenska forskningen 

hade studerat inom institutionell logik. Därmed sökte vi i databasen SwePub och fann 

forskning av Antonsson (2013), Arman et. al. (2014) och Mol (2008). 

3.3.2 Urval av respondenter  

Vi har genomfört ett strategiskt urval (Bryman & Bell, 2005) av respondenter då 

intervjupersonerna valdes utifrån sin arbetsbefattning, enhetschefer inom den kommunala 

äldreomsorgen. Vi besökte Örebro kommuns hemsida för att erhålla kontaktuppgifter. Vi tog 

kontakt med respondenterna via telefon för att på snabbare väg ta kontakt med samtliga 

enhetschefer.  Under telefonsamtalet presenterade vi oss och berättade syftet med uppsatsen 

samt om dem eventuellt hade tid och möjlighet att boka in en intervju med oss. För att 

presentera oss ytterligare och uppsatsens syfte mer utförligt valde vi att skicka ut ett 

informationsbrev (se bilaga 1) via mail till samtliga respondenter. Detta resulterade till att vi 

fick kontakt med sex enhetschefer som arbetar för äldreboenden inom den kommunala 

äldreomsorgen i Örebro.  

 

Samtliga enhetschefer önskade anonymitet därför har vi gett dem fiktiva namn. För att 

avidentifiera information kommer samtliga respondenterna genomgående i uppsatsen 

benämnas för; Enhetschef 1, Enhetschef 2, Enhetschef 3, Enhetschef 4, Enhetschef 5 och 

Enhetschef 6. Respondenterna som har deltagit i denna studie arbetar som enhetschefer för 
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äldreboenden inom den kommunala äldreomsorgen, samtliga respondenter var kvinnor. 

Nedan följer en tabell som beskriver enhetschefernas utbildning samt antalet medarbetare 

respondenten i fråga har i sin verksamhet. 

 

 

Respondent 

 

Utbildning 

 

Antal medarbetare 

Enhetschef 1 Personalvetare ca 50 

Enhetschef 2 Social omvårdnad ca 35 

Enhetschef 3 Socionom ca 40 

Enhetschef 4 Personalvetare ca 25 

Enhetschef 5 Social omvårdnad ca 40 

Enhetschef 6 Socionom ca 35 

Figur 2. Presentation av respondenterna 

3.3.3 Intervjuguiden 

Syftet med intervjuerna var att skapa ett samtal och för att få respondenterna att känna sig 

bekväma, fungerande intervjuguiden som en stödpelare som vi intervjuare kunde luta oss 

emot under intervjutillfällena. Intervjuguiden (se bilaga 2) är utformad så att frågorna ska 

kunna besvara uppsatsens syfte och frågeställning. Intervjuguiden har en semistrukturerad 

karaktär, vilket innebär att intervjupersonen har en stor frihet gällande utformandet av svaren 

på sitt eget vis. En semistrukturerad intervjuguide behöver inte följas till punkt och pricka, 

utan ger utrymme för att fritt utryckande och att spontana följdfrågor kan ställas (Bryman & 

Bell, 2005). 

 

En semistrukturerad intervju används när specifika teman skall beröras (Bryman & Bell, 

2005).  Utifrån uppsatsens teoretiska referensram utformades en intervjuguide som är 

uppdelad i två teman: vardagliga arbetet och direktiv från omgivningen. Vi kunde inte fråga 

intervjupersonerna om institutionell logik och om isomorfismens krafter, eftersom det är svårt 

att få korrekta utsagor från samtliga respondenter angående deras logik om vi exempelvis 

hade frågat ”Vad är det du gör på arbetet?”. Denna fråga öppnar en beskrivning vilket inte 

kommer att leda till vårt syfte med denna studie. I och med detta har vi operationaliserat 

intervjufrågorna utifrån vår teoretiska referensram till frågor som ” Vad är det som styr det du 

gör på jobbet? och ”Hur prioriterar Du ditt arbete? hur prioriterar Du ditt arbete i 

förhållande till andra?” Dessa frågor ger en mer detaljerad skildring vilket medför att vi kan 

analysera respondenternas logiker.  För att erhålla en bättre bild av respondenten inleddes 

intervjuguiden med bakgrundsfrågor med syftet att kunna placera in respondenternas svar i ett 

sammanhang (Bryman & Bell, 2005). Bakgrundsfrågorna ställdes för att få en uppfattning om 

hur länge respondenterna har arbetet som enhetschef, vilken utbildning respondenten har samt 

ställdes frågor kring hur många medarbetare enhetschefen har. Efter bakgrundsfrågorna lät vi 

respondenten beskriva deras vardagliga arbete och hur de upplever direktiv från omgivningen.  

3.3.4 Under intervjutillfället  

Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetskontor utan några störningar från 

omgivningen. Vi båda var närvarande på intervjun och för att finna en struktur under 
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intervjutillfället valde vi att sätta in oss i två roller. Där den ena av oss ledde intervju genom 

att ställa frågor från intervjuguiden (se bilaga 2) samt följdfrågor medan den andra var mer 

lyssnade och uppmärksam att anteckna. Anteckningarna användes som ett hjälpmedel för att 

notera om det var något uttalande som vi ville att respondenten skulle förtydliga senare under 

intervjun eller att vi skulle komma ihåg att ställa eventuella följdfrågor. Intervjuerna tog 

mellan 35 minuter till 95 minuter att genomföra.  

 

Inledningsvis vid varje intervjutillfälle presenterade vi oss ytterligare, vilka vi är och syftet 

med uppsatsen.  Vi lyfte även fram vilka etiska riktlinjer vi förhåller oss till, samt informerade 

vi om möjligheten att vara anonyma. Innan intervjuerna påbörjades frågade vi om vi fick lov 

att spela in intervjun, vi förklarade att inspelningen skulle raderas när uppsatsen är 

genomförd. Samtliga enhetschefer godkände inspelningen och önskade anonymitet.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Vi har valt att ta hänsyn till fyra etiska aspekter i vår studie; informationskravet, 

samtyckeskravet, kondidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman & Bell; 2005). 

Informationskravet innebär att informerar respondenterna om uppsatsens syfte och 

tillvägagångsätt. Alla respondenter har i samband med informationsbrevet (se bilaga 1) och 

under intervjutillfället informerats kring uppsatsens syfte och hur vi skulle använda det 

inspelade materiellt samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande om så önskas.  

Respondenterna har i detta sammanhang gett sitt samtycke till medverkan. Detta går i hand 

med samtyckeskravet som innebär att deltagarna ska godkänna sin medverkan i studien. 

Respondenterna har utlovats anonymitet, i och med detta kommer inga personliga uppgifter 

gällande intervjupersonerna redovisas, inte heller deras verksamheters namn. Vi har valt att 

benämna respondenterna för Enhetschef 1, Enhetschef 2, Enhetschef 3, Enhetschef 4, 

Enhetschef 5 och Enhetschef 6, detta syftar till att uppfylla konfidentialitetskravet. Det sista 

kravet nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlas in om respondenterna endast får 

användas för forskningsändamål, för att uppfylla detta krav informerade vi att 

respondenternas utsagor endast ska användas till denna uppsats. 

3.5 Analysmetod - Analys och bearbetning av insamlat material 

Vid kvalitativ forskning finns det ett intresse av både det respondenterna berättar och hur dem 

berättar. Det är därför viktigt med en fullständig redogörelse av de som inträffade under 

intervjutillfället. (Bryman & Bell, 2005). Alla intervjuer vi genomförde spelades in vilket 

underlättade för oss att bearbeta det insamlade materialet. Vi var noga med att diskutera hur 

tillvägagångsättet skulle gå till vid transkriberingen, för att säkerställa att alla intervjuer 

transkriberades på likartat sätt. Vid bearbetning av det insamlade material lyssnades samtliga 

intervjuer igenom, var och en för sig samtidigt som de transkriberades. Vi var noga med att 

genomföra samma tillvägagångssätt vid samtliga transkriberingar, sådant som tvekningar eller 

skratt dokumenterades även.  Vi skrev ner respondenternas uttalande ordagrant, även allt 

talspråk som förekom. 
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Analysmetoden vi valde att använda var att transkribera alla intervjuer för att undersöka och 

sammanställa respondenternas svar. Det transkriberade materialet lästes igenom i sin helhet 

ett flertal gånger, därmed blev det enklare för oss att få en helhetsbild och en djupare 

förståelse av enhetschefernas utsagor. Efter genomläsningarna indelades det transkriberande 

materialet i två olika kategorier institutionell logik och isomorfism. Dessa två kategorier 

tilldelades varsin färg, vi båda två diskuterade tillsammans hur färgkodningen skulle ske för 

att inte gå miste om viktiga delar i materialet. Sedan läste vi det transkriberade materialet 

återigen och markerade med respektive färg. Genom färgmarkeringarna kunde vi analysera 

materialet med utgångspunkt i analysmodellen som bygger på uppsatsens teoretiska 

referensram, se figuren nedan.  

 

Figur 3. Analysmetod 

Det empiriska materialet som samlats in via kvalitativa intervjuer kan i en kvalitativ 

undersökning upplevas vara omfattande och oöverskådlig för läsaren (Bryman & Bell, 2005). 

Efter att intervjuerna transkriberades fann vi tio centrala teman i intervjumaterialet för att på 

ett enkelt sätt sammanställa empirin. Sammanställningen av empirin har koncentrerats i syfte 

att skapa ett enkelt och strukturerat upplägg för att förmedla vad som har lyfts fram under 

intervjuerna. De teman vi fann i intervjumaterialet blev empiriavsnittens rubriker. Dessa tio 

teman omfattar vad enhetscheferna gör i praktiken.  De fyra första teman faller inom 

kategorin institutionell logik - Det vardagliga arbetet, Prioriteringar i arbetet, Prioriteringar 
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i förhållande till andra och Värdegrunden präglar äldreomsorgen. Sedan redogörs tre teman 

som faller inom kategorin isomorfism - Enhetschefens position, Möten och chefsträffar och 

Tydliga och otydliga direktiv. De tre sista teman som växte fram i vårt empiriska material 

omfattar att enhetscheferna har en fri roll och ett utrymme att styra sin verksamhet som dem 

önskar - Handlingsutrymme, Implementering av centrala riktlinjer och När nya arbetsätt 

utformas i verksamheten.  

3.6  Studiens trovärdighet 

För att uppsatsen ska vara valid måste det som avses att mäta vara det som mäts. Vilket 

innebär att det är viktigt att ständig göra en återkoppling till uppsatsens syfte och 

frågeställning (Bryman & Bell, 2005). Intervjuguiden är konstruerad för att kunna besvara 

uppsatsens syfte och frågeställning. Uppsatsen har en kvalitativ forskningsmetod vilket 

innebär att vi har genomfört intervjuer för att samla in data. Vid insamlingen av data 

genomfördes det ljudupptagning under intervjuerna, för att stärka uppsatsens validitet har all 

inspelat material transkriberats omgående efter intervjutillfällen. Det gav oss möjlighet som 

forskare att minnas bättre i vilket sammanhang vissa svar gavs. Intervjuguiden som har 

används under intervjuerna har en semistrukturerad karaktär vilket gav intervjupersonerna 

möjligheten att ge unika svar och det gav även oss intervjuare möjlighet att ställa unika 

följdfrågor. För att kunna mäta det som avses mäta genomförde vi ett strategiskt urval av 

respondenter, intervjupersonerna valdes utifrån arbetsbefattningen. Därmed stärker 

intervjuerna studiens validitet eftersom intervjupersonerna sitter på rätt kunskap. 

 

Med reliabilitet är avsikten att säkerställa att forskningsresultaten är tillförlitliga (Bryman & 

Bell, 2005). För att öka tillförlitligheten har vi under intervjuerna ställt flera liknande frågor, 

fast med olika formuleringar för att pröva konsistensen i respondenternas svar. Angående 

frågan om prioritering i arbetet frågade vi exempelvis respondenterna “Hur prioriterar Du?”, 

“Det är många “måsten” säger du, men på vilket sätt prioriterar du?”, “ Det är mycket att 

göra säger du, men hur prioriterar du? Utifrån det inspelade materialet noterade vi att 

respondentens svar i sin helhet har varit densamma.  Reliabilitet handlar även om 

forskningsresultatet kan reproduceras (Bryman & Bell, 2005), tillvägagångsättet för att samla 

in data är av kvalitativ karaktär med intervjuer. Varje intervju är unik i sig därmed är det svårt 

att uttala sig om reliabiliteten. Reliabilitet i denna studie kan därmed bli svår att säkerställa 

eftersom genomförandet av studien kan skilja sig beroende på respondenter och tidpunkt Vi 

kan till exempel inte säkerställa att samtliga intervjupersoner skulle agera på samma sätt om 

intervjun skulle genomföras vid en annan tidpunkt. 

 

Generalisering innebär i vilken utsträckning vår undersökning kan gälla för andra situationer 

eller respondenter utöver vår studie (Bryman & Bell, 2005). Vår uppsats är svår att 

generalisera av olika anledningar, en av dessa är att enhetschefers utsagor utgör studiens 

empiriska data vilket innebär att analysen genomförs ur enhetschefernas perspektiv och 

uttalanden. Detta innebär att det blir svårt att generalisera vår uppsats i något större 

sammanhang till en population, däremot bringar studien mer förståelse och kan istället 

generaliseras till teorin (Bryman & Bell, 2005).  
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3.7 Metodkritik  

Vi förhåller oss kritiska till att vi endast har intervjuat sex enhetschefer. Det blir därmed svårt 

för oss att generalisera vår studie på ett större plan. Det är svårt för oss att påstå att 

intervjupersonernas uttalanden är allmängiltiga uttalande bland andra enhetschefer. En aspekt 

som kunnat bidra till att öka graden av trovärdigheten är om vi hade kompletterat vårt 

fältarbete med observationer. Dock fanns det inte utrymme för det på grund av 

enhetschefernas fullbokade arbetsschema. Vi förhåller oss även kritiska till att vi inte valde att 

skicka intervjufrågor till respondenterna i förväg, eftersom det kan ha bidragit till att 

respondenterna inte erhållit tillräckligt med tid till att reflektera över frågorna när vi ställde 

dem. Dock uteslöt vi att skicka intervjufrågor eftersom vår avsikt med intervjuerna var att 

skapa ett samtal, där vi var intresserade av att höra respondenternas uppriktiga svar. Vi 

förhåller oss också kritiska till det faktum att vi har behövt operationaliserat intervjufrågorna 

till ett mer vardagligt språk där det ligger i vårt ansvar att analysera och tolka respondenternas 

svar vilket kan ha medfört att vi har gått miste om värdefullt material.  
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4. Empiri  

Detta avsnitt presenterar vårt empiriska material, som nämnts i metodavsnittet har vi 

intervjuat sex enhetschefer på kommunala äldreboenden. Vi har valt att sammanfattningsvis 

presentera det empiriska materialet utifrån de tio centrala teman som växte fram utifrån 

intervjumaterialet. Dessa tio teman omfattar vad enhetscheferna gör i det vardagliga arbetet.  

4.1 Det vardagliga arbetet   

Samtliga enhetschefer berättade att det är mycket som styr deras arbete, allt ifrån lagar, 

riktlinjer och direktiv. Trots att det finns en fyrkantighet upplever samtliga enhetschefer att de 

själva får styra hur dem lägger upp saker i sin verksamhet. Enhetschef 2 utryckte följande;  

 

”De är mycket som styr, många ben, många infallsvinklar som är runt 

omkring. Men ändå inom det så får man hitta sitt sätt, för det är ändå 

jag som står där och säger vad jag vill säga.”  (Enhetschef 2)  

 

Enhetschef 2 berättade att det som styr hennes arbete är att driva god omsorg, det är 

verksamhetens huvudsakliga mål. I och med detta är det viktigt att alla i verksamheten gör sitt 

yttersta utifrån från sin roll. Vidare förklarar Enhetschef 2 att det är hennes ansvar att se till att 

allt funkar, att verksamheten har rätt och effektiva resurser. För att göra det möjligt måste hon 

organisera verksamheten och hitta struktur, både för hennes del och för personalens skull.  

 

Samtliga enhetschefer berättade att dem känner sig som ”spindeln i nätet”. De uttryckte att det 

är en många saker som kommer uppifrån som hamnar på deras skrivbord. Enhetschef 3 

uttryckte följande;  

 

”Det drösar in mejl, massor varje dag, uppifrån. Vi har mycket här 

”uppe”, utvecklings-, ekonomi-, förvaltningschef och min 

områdeschef, alla sitter med sitt. Det är mycket som styr över 

arbetsterapeuter och sjuksköterskor, allt det här landar hos mig. Det 

ska förmedla ut och följas upp. När vi får uppdrag måste jag se till att 

personalen sätter igång det! Att personalen gör det, sen kanske jag 

själv måste vara med för att förstå vad dem gör!”  (Enhetschef 3)  

Förutom att enhetscheferna är ekonomiansvariga, verksamhetsansvariga, arbetar dem mycket 

med utvecklingsfrågor utifrån personal och brukare enkäter. Enhetscheferna berättade att 

kontrollsystem är en central del i deras arbete, kontrollsystemen kan vara allt från enkäter som 

de måste svara på, till att samla in data som sedan ska skickas vidare till andra aktörer. 

Enhetschef 5 berättade att de kan i vissa avseenden vara svårt att motivera personalen varför 

en mätning ska genomföras och vad den ger för nytta. Enhetschef 4 uttryckte att hon vid vissa 

tillfällen kan uppleva att olika aktörer som anordnar projekt inte är medvetna om varandra 

vilket kan leda till att det känns som allt blir dubbelarbete, gällande det berättade Enhetschef 

4;  
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”Ibland så tror jag att dom (aktörerna) inte riktigt vet själva vad dom 

skickar ut […] just med all enkäter och projekt, så känner jag ibland 

att det ena projektet har ingen aning vad de andra projekten gör. Det 

kan kollidera när vi får till oss från olika håll. Det kan jag väl önska 

att det fanns en ”spindel i nätet” och hålla koll på allting innan det 

kommer till oss. (Enhetschef 4) 

Samtliga respondenter utryckte att dem upplever att mycket som måste ske på kort tid. 

Gällande detta berättade Enhetschef 2 att hon många gånger måste fundera över vad hon 

egentligen ”måste göra” och utifrån det prioritera. Enhetschef 4 upplever att det dagliga 

arbetet är roligt men de kan vara tufft i omgångar eftersom allt man gör ska redovisas, ”allting 

ska ner på papper” förklarade hon. Enhetschef 3 berättade att alla ”måsten” läggs på en rutin 

och i och med detta blir det lättare att veta vad hon ska göra och hur hon ska agera när 

liknande situationer inträffar. 

Samtliga respondenter är enade om att dem måste ägna mycket av sin arbetstid åt 

administrativa arbetsuppgifter men de anser inte att det är det centrala i deras vardagliga 

arbete. Enhetschef 3 berättade att hon upplever att den administrativa delen är enkel men det 

kräver tid eftersom man måste sätta sig in i sakerna. Stor del av hennes arbetsdag går åt 

administrationen och det uppstår mycket som hon inte har planerat för dagen. Hon uttryckte; 

”Egentligen vad gör jag? Jag gör allt och ingenting? Man formar inte 

sin dag, men man blir formad av dagen. Jag hade planerat en sak sen 

så kommer det ofta något annat. […]” (Enhetschef 3) 

4.2 Prioritering i arbetet  

Vidare under intervjun frågade vi enhetscheferna hur dem prioriterar sitt arbete. Samtliga var 

enade om att de i första hand prioriterar sin personal, brukarna och arbetsmiljön. Enhetschef 1 

berättade att hon prioriterar personalen eftersom de är ”arbetsinstrumentet” i verksamheten. 

Om personalen söker upp henne så prioriterar hon dem först. Enhetschef 5 utryckte att hon 

prioritera efter viktighetsgrad, det finns en inbyggd känsla för vad som ska prioriteras på 

arbetet.  

 

Samtliga enhetschefer berättade att de har gjort en medveten prioritering att gå runt i 

verksamheten på morgonen.  Detta gör dem för att få möjlighet att träffa personalen på 

morgonen. Samtliga enhetschefer berättade att de upplever att morgonrutinen ger en bra effekt 

eftersom dem har fått positiv feedback från sin personal att dem uppskattar att träffa sin chef 

på morgonen. I och med detta anser enhetscheferna att det även ger dem positiva effekter i 

deras arbete, eftersom de kan få arbetsro under dagen då enhetscheferna redan har hunnit 

pratat med personalen på morgonen.   

Enhetschefer berättade under intervjun att det är väldigt viktigt att synas och finnas till hands 

för sin personal. Varje morgon har samtliga enhetschefer en rutin att gå runt i verksamheten 

för att höra hur dagen kommer att disponeras. Enhetschef 2 tillägger att personalen får då 

möjlighet att ställa de små frågorna och hon kan även följa upp om allt fungerar som det ska. 

Följande uttalande gjordes under kring det; 
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“[...] mycket hinner man med på den lilla stunden som gynnar både 

mig och dem. De (personalen) upplever att dem ser mig ofta, för jag 

är ju där varje morgon samtidigt så upplever dem att jag är ganska 

närvarande. Denna stund kan räcka!” (Enhetschef 2) 

Även Enhetschef 3 berättade att hon anser sig vara en verksamhetsinriktad chef som gärna 

”tar på sig rocken” och går ut på golvet. Hon tycker det är viktigt eftersom det gör att hon får 

möjligheten att träffa sin personal och de boende som gör att hon känner igen sin verksamhet 

väldigt bra. Även Enhetschef 4 poängterade om hur viktigt hon tycker det är att ha ett nära 

ledarskap och vara en närvarande chef genom att vara ute på golvet. Enhetschef 5 berättade 

också att hon försöker vara ute på golvet men under vissa perioder blir det mer administrativt 

arbete, men när det är lugnt försöker hon prioritera att vara ute i verksamheten.  

Samtliga enhetschefer berättade att det som driver och styr deras arbete är att brukarna får den 

vård och omsorg som dem behöver. Enhetschef 4 berättade att hennes huvudsakliga mål i 

verksamheten är att driva en så bra vård och omsorg som möjligt, det är vårt uppdrag. 

Gällande detta utryckte Enhetschef 2 följande;  

”Dem som flyttar hit, avslutar sina liv här, vi ska se till att de får så 

fin resa som möjligt sista tiden och de anhöriga, såklart. Det är målet 

med vår verksamhet, då ska alla göra sitt yttersta utifrån sin roll, se 

till att de blir förverkligade.” (Enhetschef 2) 

 

Samtliga enhetschefer berättade att de i första hand prioriterat verksamheten sedan prioriterar 

dem saker efter ”sista datumet” deadlines. Enhetschef 3 berättade att hon prioriterar 

verksamheten först, sen så prioriterar hon saker efter sista datumet, deadlines vilket samtliga 

enhetschefer påpekade. Enhetschef 3 berättade att hon är en person som gärna stänger in sig 

en eftermiddag och gör alla ”måsten" då istället för att göra lite varje dag. Enhetschef 1 

berättade att hon skriver en veckoplanering med vad som ska göras dock så upplever hon att 

det är svårt att hålla den. Det kan dyka upp andra saker vilket leder till att det hon planerar 

idag kan bli något annat, hon menar att det finns en svårighet att planera en dag som chef.  

 

Något enhetscheferna prioriterar är möten, angående det berättade Enhetschef 2 att de är 

viktigt att inte prioritera in för mycket möten, eftersom varje möte kräver en förberedelse och 

efterarbete. Enhetschef 6 berättade att det är många möten, i och med detta är det viktigt att 

prioritera möten efter viktighetsgrad då det är omöjligt att delta på alla möten.  

 

Det finns möten som går att prioritera bort, förklarade Enhetschef 6. Team möten med 

personalen är ett exempel på detta eftersom dem är återkommande därför anser hon att team 

möten går att prioritera bort. Dessa möten sker på varje avdelning en gång i veckan, syftet 

med team mötena är att Enhetschef 6 ska få en uppdatering om vad som sker i verksamheten. 

Även Enhetschef 4 berättade att hon måste prioriterar bort möten;  

 

”Det är många möten vilket tar väldigt mycket tid. Inte bara möten 

här på enheten utan ute, man ska träffa områdeschefen, 
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förvaltningschefen etc. Det är mycket möten hela tiden, helt enkelt! 

Det kan kännas frustrerande att gå på alla möten […]” (Enhetschef 

4) 

4.3 Enhetschefers prioriteringar i förhållande till andra   

Enhetscheferna berättade att dem måste prioritera sitt arbete i förhållande till sina medarbetare 

och i enlighet med direktiven uppifrån. Enhetschef 1 berättade att personalen är oerhört 

självständiga, det gånger dem söker upp henne då behöver dem henne.  

 

Enhetschef 2 berättade att prioritering är en blandning, hon uttryckte sig enligt följande;  

 

”Vi får direktiv uppifrån om att ”nu ska ni jobba med det här”! Då 

måste vi göra det, om vi inte gör det blir vi ”röda”. […] allt hänger 

ihop, våra prioriteringar måste vara målen som förvaltningen sätter, 

sen så måste medarbetarna göra det! Därför så måste man prioritera 

uppifrån och nerifrån, samtidigt kan jag inte bara göra det. Om jag 

har en grupp som är trasig och mår jätte dåligt eller inte kan 

samarbeta då kan jag inte bara följa direktiven uppifrån, utan då 

måste jag prioritera personalen! Prioriteringen är en blandning, man 

måste kunna göra båda delarna samtidigt, förhoppningsvis går det 

hand i hand, men de är inte alltid de gör det! ” (Enhetschef 2) 

 

Enhetschef 1 berättade att det är mycket ”måsten” som ska prioriteras från aktörer uppifrån 

vilket kräver att hon resonerar, gällande detta utryckte hon:  

 

”Det är mycket man måste resonera. Min chef säger att man får 

göra som man vill i verksamheten men mycket ska vara lika. Vi har 

ändå ganska mycket frihet men samtidigt mycket som är fyrkantigt 

som ska in i ledet, det är både lätt och svårt! Det är lätt att det finns 

en fyrkantighet eftersom riktlinjerna säger att vi måste göra så. Det 

blir en lättnad för mig eftersom det ”står här” jag kan inte göra nått 

annat. Men sen är det skönt att bestämma själv! ” (Enhetschef 1) 

  

Vilket enhetschefernas redan har nämnt under intervjuerna har dem stora krav på att hålla 

budgeten i balans och ständigt göra uppföljningar i sina verksamheter. Enhetschefernas 

prestationer och verksamhetens resultat påverkar deras lönesättning. Även resultaten från 

personal enkäter, brukare undersökningar, ekonomiska resultat bedöms och sätts in på rött, 

gult eller grönt i tabellerna berättade Enhetschef 1, som upplevde att vissa krav som kommer 

uppifrån kan vara ”uppe i det blå” och är inte helt verklighetsförankrade.  

Kraven och direktiven är hanterbara men det är inte problemfritt menar samtliga enhetschefer, 

det krävs att man tänker igenom. Enhetschef 4 och Enhetschef 5 var överens om att det kan 

vara en utmaning att implementera vissa direktiv i verksamheten. De överordnade cheferna 
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och politikerna har en vision men för dem som är nere på golvet kan det kännas orimligt att 

genomföra det i praktiken. Enhetschef 5 uttryckte sig: 

”Jag anser att vi som är nere på golvet skulle kunna tycka till om 

saker. Alltså att ledningen funderar lite grann hur det ser ut i 

verkligheten. Ja, att vi i verksamheten kunde sagt till och tyckt till. Det 

påtalar vi också att man kanske borde få perspektivet nerifrån, så dom 

(personalen) kan förklara att det här behöver dom hjälp med eller 

behöver utvecklas. Medan andra saker är helt självklara ska komma 

uppifrån.” (Enhetschef 5) 

Gällande hur enhetscheferna upplever kraven underifrån berättade Enhetschef 2 att det är 

viktigt att ta till sig kraven som kommer från personalen, om hon inte har med sig personalen 

så kan inte verksamheten vara drivande. Enhetschef 2 berättade att det inte går att genomföra 

alla krav men det är viktigt att hellre ge ett “ja” eller “nej” svar än inget svar alls eftersom då 

får medarbetarna vetskap om vad som ska genomföras och inte. 

Samtliga enhetschefer förklarade att ibland kan det bli en konflikt mellan medarbetarnas krav 

och kraven som kommer uppifrån. Enhetschef 5 berättade att kraven som kommer underifrån 

är hanterbara. Enhetschef 4, vilket även Enhetschef 3 förklarade, upplever inte stora problem 

eftersom det går alltid att diskutera med personalen. Gällande detta uttryckte Enhetschef 4: 

”Men ibland förstår dem inte, så är det, men då får jag gå in som chef 

och bara styra, detta måste vi göra!” (Enhetschef 4) 

Enhetschef 3 uttryckte följande:  

“[...] även om jag inte kan tillfredsställa dem, så kan jag förklara 

varför jag inte genomför det!“ (Enhetschef 3) 

Enhetschef 6 tycker att det är tufft att leva upp till krav både från personalen och från 

överordnade aktörer. Enhetschef 6 uttryckte sig enligt följande; 

 

“Man har en fot i varje läger! Jag värnar om personalen, har jag 

ingen bra personal så har jag ingen verksamhet. Samtidigt så är jag 

inte i god fot med mina överordnade; områdeschefen, 

förvaltningschefen och politiken om jag inte gör det jag ska!” 

(Enhetschef 6) 

 

Vidare berättade Enhetschef 6 att personalen efterfrågar en närvarande chef och en förstående 

chef, detta är inga mål politikerna sätter, politikerna sätter mål på ekonomin samt vad man ska 

leva upp till.  

4.4 Värdegrunden präglar äldreomsorgen  

Ett återkommande ämne enhetscheferna berättade om under intervjun var värdegrunden som 

präglar deras arbete. Det handlar om att alla som arbetar inom äldreomsorgen ska arbeta för 

att brukarna ska få leva ett värdigt liv samt ha möjlighet till en meningsfull vardag. 
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Värdegrunden är ett tankesätt som styr hur man ska arbeta inom äldreomsorgen berättade 

samtliga enhetschefer. Det handlar om bemödandet och man gör genomförandeplaner för 

varje person och det är den enskildes plan hur den vill ha sin dag, att dem ska få bestämma 

över sin vardag även på äldre dagar. Dock kan det i vissa avseenden vara svårt att jobba efter 

den berättade Enhetschef 6;  

 

“Det blir inte alltid som man har tänkt sig, det är människor vi jobbar 

med. Om Greta önskar en dusch idag, så är det inte säkert att vi kan 

gör det. Vi kanske måste prioritera en annan dusch för att hon är 

magsjuk och vi måste duscha den, då levde vi faktiskt inte upp till 

Gretas önskemål om dusch idag!  Men man har ändå viljan och 

grundtanken, det kommer man långt med.“ (Enhetschef 6) 

 

Något som samtliga enhetschefer berättade var att verksamheten inte alltid har alla resurser 

för att tillgodose brukarnas önskan. Gällande detta uttryckte Enhetschef 1 följande;  

 

“Vill brukarna fiska eller gå i skogen så finns tyvärr inte alltid 

resurserna. Då kan man känna att politiker är ”uppe i det 

blå”.” (Enhetschef 1)  

 

Värdegrunden har alltid funnits som en grund för hur man ska tänka och arbeta med 

bemötandet, att varje person ska ha det stöd och hjälp de behöver. Genom värdegrunden har 

man förtydligat bemödandet, det är något som alla äldreboende ska arbetar efter. Örebro 

kommun har gjort en egen interaktion av värdegrunden. Det är något som politikerna strävar 

efter att enhetscheferna och verksamheterna ständigt ska arbeta mot. Skillnaden med hur det 

såg ut innan värdegrunden förtydligades var att arbetet var mer uppgiftsbaserad och utgick 

mer från personalens villkor, till skillnad från idag, det är mer på brukarnas villkor. 

Enhetschefernas berättade att man ska tänka på att dem kliver in hem hos någon och det gör 

att personalen får tänka på ett annat sätt. 

4.5 Enhetschefens position  

Samtliga enhetschefer uttryckte att dem upplever att chefsrollen är väldig “klämd” mellan 

olika viljor och behov, dels är det budgeten som ska hållas i balans och samtidigt kan det 

inträffa situationer där mer resurser behövs sätts in i verksamheten. Respondent 1 berättade att 

det kan uppstå svåra situationer i verksamheten som de inte kan göra någonting åt eftersom 

dem inte erhåller befogenheten. Ett exempel på det är att verksamheten kan vara i behov utav 

mer personal dock finns det en modell för personalstyrkan som man måste förhålla sig till.  

Vidare utryckte Enhetschef 1 att det är vad chefskapet är till för, att styra upp saker i 

verksamheten och hålla det på en lämplig nivå. 

Enhetschef 4 berättade att rollen är mer komplicerad än vad hon hade räknat med från början. 

Att rollen är komplicerad förklarade hon att de kan bero på att de befinner sig i en 

klämposition. Enhetschef 4 förklarade att en enhetschef ska samtidigt vara där för 

medarbetarna och få dem att må bra så att de kan göra ett bra jobb men det finns även mycket 
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krav som kommer uppifrån. Respondenten 5 berättade att hon tror att enhetschefer som har 

jobbat inom en och samma kommun under en länge period är medvetna om och förstår att den 

politiska ledningen har stort inflytande. 

Gällande chefsrollen berättade enhetschefen 2 att hon upplever att en chef ska vara ”allt”, 

både vara drivande och kunna genomföra saker men samtidigt vara lyssnade och klä in sig i 

rollen som psykolog. För att minska enhetschefernas arbetsbelastning, anser hon att det är det 

en fördel att se till att personalen gör sitt och att de är starka samt bekväma i sitt arbete. 

Enhetschef 2 påpekade dessutom att de har en viktig roll som omfattar mycket ansvar 

eftersom de befinner sig längst ner “på trappan”. När man har varit enhetschef ett tag upplever 

man sig mer trygg i sin roll, eftersom vanligtvis har man gjort en sak åtminstone en gång eller 

två gånger tidigare. Om detta uttryckte Enhetschef 2; 

”Man vet mer vart man står i frågor, det är en fördel om man har 

varit i samma kommun några år då vet man vad riktlinjerna säger och 

vart man har sina fötter.”  (Enhetschef 2) 

Enhetschef 6, till skillnad från de övriga enhetscheferna, upplever att rollen är väldigt bred 

men tydlig och inte komplex, eftersom hon vet vilken personal hon har att jobba med samt 

inom vilka ramar hon kan röra sig inom.  

 

4.6 Möten och chefsträffar  

Enhetschef 6 berättade att man måste se till att hålla äldreboendet levande genom att skapa 

aktiviteter för de boende och de anhöriga. Förutom att hålla verksamheten på rätt köl har 

enhetscheferna många möten och nätverksträffar som de måste närvara vid. Mötena är många, 

berättade enhetscheferna, mycket tid går åt att planera möten. Enhetscheferna får möjlighet att 

träffa andra enhetschefer och sker månadsvis. Chefsträffarna är arrangerade efter hur många 

enhetschefer varje äldreboende har, mindre äldreboende har bara en enhetschef medan större 

äldreboende har flera enhetschefer. Avsikten med grupperingen är att enhetscheferna kanske 

sitter med samma problem eller utmaningar eftersom de har liknande förutsättningar.  

I chefsträffarna lyfts det fram frågor som flera funderar över och om någonting är oklart. 

Enhetschef 3 berättade att hon märker att det finns likheter i deras frågor. Samtliga 

enhetschefer var överens om att det är ett viktigt forum för att få nya idéer och tips, som 

Enhetschef 4 berättade, de behöver inte uppfinna allt själv för hur dem ska driva sin enhet. 

Enhetschef 3 berättade att förutom mötena och träffarna som råder inom en kommunal 

verksamhet, kan dem ta hjälp och vända sig till andra aktörer om de upplever att vissa direktiv 

är otydliga.  Enhetschef 3 uttryckte följande; 

”Aktörerna tar man hjälp av, delvis får man direktiv, det är också dit 

man vänder sig om man inte förstår. Ingen enhetschef kan allt, man 

kan få bekräftelse från aktörerna att man gör rätt. Jag kan inte göra 

allt och slösa på tid, därför så kan jag ringa min chef för att få 

information. Man får hjälp och stöd ifrån dessa aktörer, samtidigt som 

de ställer krav på oss.” (Enhetschef 3) 
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4.7 Tydliga eller otydliga direktiv?   

Om direktiven uppifrån är otydliga berättade samtliga enhetschefer att dem oftast tar kontakt 

med sin överordnade chef (områdeschefen) då kan dem få reda på vad som menas med 

direktiven, hur dem tänker och vad som förväntas av dem. Det finns experter i deras 

omgivning som de kan ta hjälp av om någon riktlinje är oklar.  

Enhetschef 6 berättade att direktiven är tydliga eftersom allt som kommer uppifrån är ofta 

genomtänkt av olika aktörer som är experter inom områden. När det kommer till 

personalfrågor finns personalkontoret som kan hjälpa med att reda ut avtal, policyprogram 

och lagstiftningar. Enhetschef 2 tycker det är viktigt att ta reda och våga fråga om något känns 

otydligt. Hon berättade; 

”[…] man måste fråga så att man vet vad har jag handlingsutrymme i 

ett beslut och vad jag kan eller inte kan göra? Det här är direktiv, 

men utifrån det kan jag bestämma själv. Det är olika personer jag 

kontaktar beroende på vad det gäller.” (Enhetschef 2)  

När något är otydligt menade samtliga att man får sätta sig ner och prata med sin 

överordnande chef, se över och kanske se hur andra boende gör eller har gjort. Enhetschef 3 

berättade att man kan titta på hur andra verksamheter gör om nya riktlinjer är otydliga, ofta 

knyter man an med kollegor;  

”Det finns vissa personer (chefskollegor) som gör saker jättebra, då 

snor man det! Man måste vara ödmjuk, att man ger andra tips. Vissa 

är erfarna, de kan säga gör så här, sen så gör du resten själv.” 

(Enhetschef 3) 

 

Även Enhetschef 2 berättade att man gärna tar hjälp av andra verksamheter och att hon anser 

att det finns likheter i rutiner bland olika verksamheter, i och med detta utryckte Enhetschef 2;  

 

”Vi försöker hjälpa varandra, vi (enhetscheferna) behöver inte 

uppfinna allt själva. Alltså alla behöver inte bygga sin egen kiosk, vi 

kan ju hjälpas åt!” (Enhetschef 2) 

 

Vidare berättade Enhetschef 6 att om något upplevs som otydligt försöker hon läsa på hur 

man har gjort tidigare i en liknande fråga. Hon uttryckte sig; 

 

”Om det är något jag inte begriper så tar jag reda på det. Då får jag 

läsa på i frågan eller ta fram en historik om hur andra enhetschefer 

har resonerat tidigare. Någon vet nått!” (Enhetschef 6)  

Enhetschef 1 berättade att i hennes verksamhet har det införts en daglig rutin för personalen. 

Varje dag ska personalen ha en stund under arbetsdagen för att reflektera om dagen. Denna 

rutin ansåg hon själv att det fanns ett behov av i verksamheten eftersom det ger personalen 

möjlighet att släppa frustationer om något har varit jobbigt under dagen. Enhetschef 1 
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berättade dessutom att hennes verksamhet har infört ett dagligt schema med aktiviteter så 

personalen vet vad som ska göras. Enhetschef 1 förklarade att det är viktigt att skriva ner 

saker för att få saker gjorda, som att skriva upp vem som är ansvarig för vissa sysslor under 

arbetsdagen. Vidare berättade Enhetschef 1 att det kan vara svårt att få personalen att inse att 

”schemat” är till för deras skull. Hon menar att personalen kan uppleva en frustration i slutet 

av dagen att dem inte hann med en viss syssla. Genom att skriva ner allt vet personalen vem 

som är ansvariga för vad. Annars är det lätt hänt att saker förblir ogjorda eftersom personalen 

kanske trodde att någon annan skulle göra det. Enhetschef 1 utryckte;  

 

”Allt ska ner på papper, det som inte är skrivet, finns inte, är inte 

gjort!” (Enhetschef 1) 

 

Enhetschef 5 berättade att syftet med riktlinjer uppifrån är att förbättra något. Därmed är det 

viktigt att hon för ut den “nya riktlinjen” och försöker få den att fungera i verksamheten 

på bästa möjliga sätt. Vidare förklarade Enhetschef 5 att vissa saker kan avgöra hur 

medarbetarna godtar en ny riktlinje. Enhetschef 5 uttryckte följande; 

 

”Vissa saker kan vara väldigt avgörande för att det verkligen ska bli bra. 

Det kan vara stöd i dokumentationen, då är det bara positivt eller någon ny 

metod man behöver jobba utifrån. Personalen är olika, om en riktlinje 

känns bra så går att jobba in det fortare i verksamheten. Ser personalen att 

dem nytta av det så är det nog lättare att införa det.” (Enhetschef 5) 

 

4.8 Handlingsutrymme   

I en sådan position som enhetscheferna befinner sig i, en sammansatt position, ville vi veta 

hur de upplever sitt handlingsutrymme och om de kan driva sin verksamhet som dem önskar. 

Både Enhetschef 1 och Enhetschef 3 berättade att dem tyckte att de får göra mycket men 

måste samtidigt rätta in sig i ledet. Enhetschef 3 beskrev det som en fri roll och att man får 

styra verksamheten som man önskar. Självklart finns lagar och riktlinjer formulerade för att 

skydda de äldre menade hon. Enhetschef 2 berättade att de har mycket att förhålla sig till men 

att dem ändå har ett utrymme att forma sin verksamhet. Samtliga chefer upplevde att dem har 

ett handlingsutrymme inom sina egna ramar. Enhetschef 2 uttryckte sig enligt; 

 

”Vi får ändå välja att skruva på skruvarna hur vi vill. Detta tror jag 

har mycket med ens egna inställning. Jag får den känslan på våra 

chefsträffar att många upplever att en del (chefer) upplever att dem är 

så styrda. Medan jag känner att jag får påverka ganska mycket själv. 

Det är en inställningsfråga tror jag, det är hur man ser på sitt jobb, 

man får ju påverka väldigt mycket.” (Enhetschef 2) 

 

Enhetschef 4 och Enhetschef 2 tyckte att handlingsutrymmet som dem har måste ske inom 

den ekonomiska ramen som finns. Enhetschef 2 uttryckte;  
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”Mycket det här ”vad vi ska göra” är styrt, men det är styrt från 

början det vet man, annars hade jag inte sökt till en sådan här 

verksamhet, man får bara tugga och acceptera, och inte lägga så 

mycket energi i det. Utan mer inom sina ramar, kan man forma 

mycket.” (Enhetschef 2) 

 

Det finns riktlinjer, policys och kommunala överenskommelsen som styr enhetschefernas 

arbete. Enhetschef 6 berättade att vissa saker är de väldigt styrda i, ett exempel är centrala 

avtal som finns. Hon menar att vissa saker skulle kunna bli bättre men det är en liten del i 

arbetet, hon anser sig därmed ändå vara fri i sin roll. Kraven finns alltid där men att till en viss 

utsträckning kan hon känna att dem har fria händer dock är ekonomin ganska snäv vilket 

begränsar enhetschefernas handlingsutrymme. Enhetschef 5 berättade att i en politisk styrd 

organisation så tror hon att man blir van att vara styrd när man har varit verksam ett tag. 

 

4.9 Implementering av centrala riktlinjer  

Enhetschef 1 berättade om det är lagar som kommer uppifrån måste verksamheten anpassa sig 

efter det. En riktlinje går alltid diskutera men en lag är ett måste att anpassa sig efter. 

Enhetschef 1 förklarade att mycket beror på vart riktlinjen kommer ifrån, en del går att 

diskutera men en lagändring måste man rätt sig in i ledet. Om nya riktlinjer inte 

överensstämmer med verksamhetens befintliga riktlinjer formuleras dem om. Enhetschef 3 

berättade att de får formulera om verksamhetens riktlinjer när det kommer en ny central 

riktlinje uppifrån. Hon uttryckte följande;  

 

”Vi formulerar om våra riktlinjer om vi måste implementera nya 

riktlinjer eller kanske inte förädlar dem, man lägger till och gör bara 

om dem. Vi har ombuden som man kan fråga, ”får vi göra så här eller 

hur ska vi göra?” Då får vi skriva om i verksamheten hur vi ska göra. 

” (Enhetschef 3) 

 

Enhetschef 3 berättade att ibland anpassar man hur verksamhet ska jobba med en ny rutin 

eftersom alla verksamheter kanske inte har samma förutsättningar. Deras rutiner kan inte vara 

exakt lika andra organisationer eftersom de skiljer sig åt. Vidare förklarade Enhetschef 3;  

 

”Man ska inte uppfinna nya rutiner. Vi får regler och rutiner vi ska 

följa, men ibland måste vi anpassa dem. Man får förenkla dem, inte 

ändra dem, men ta upp de viktigaste.” (Enhetschef 3)  

 

Enhetschef 4 uttryckte också:  

 

”Vi gör om våra lokala rutiner här på enheten för att det ska stämma 

annars kanske det kolliderar!” (Enhetschef 4) 
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Enhetschef 2 berättade att det är viktigt att framföra om man tycker att en ny riktlinje är 

olämplig men ibland får man gilla läget. Hon uttryckte följande; 

 

”Ibland är det att bara tugga i sig, ibland är det så att allt inte faller 

mig på läppen men då måste jag vara en arbetsgivare som företräder 

de besluten som fattas uppifrån och gör det bästa. Då måste jag vara 

lojal för att fatta besluten. Där har även också ledningen, vår 

förvaltningsledning, ett ansvar att implementera gentemot oss i god 

tid så att vi kan planera vår verksamhet” (Enhetschef 2) 

 

4.10 När nya arbetssätt utformas i verksamheten  

Enhetscheferna berättade att det är viktigt att personalen och att dem själv som enhetschef 

ändrar arbetssätt om det införs en ny riktlinje. För att det ska vara möjligt är det viktigt att 

verksamhetens lokala rutiner uppdateras och går i hand med direktiven uppifrån. Enhetschef 2 

berättade att det är viktigt att alla i organisationen blir medvetna om verksamheten inför något 

nytt. Detta för att minska risken att personalen arbetar som dem tidigare har gjort innan. I 

likhet med detta berättade Enhetschef 3 att det är viktigt att kontrollera och följa upp när en ny 

rutin implementeras i verksamheten. Hon uttryckte följande;  

 

”En ny rutin måste följas upp, inte bara släppa det i sjön! Märker folk 

att man inte bryr sig, så försvinner sakerna lite. Man måste ha tid om 

man vill införa något. Man måste följa upp, ställa samma jobbiga 

fråga eftersom annars sitter det inte. Efter ett tag så kan man märka 

nu kan jag släppa det, nu kan göra kontrollerna en gång i månaden. 

Jag är ingen diktator, det handlar om att följa upp för annars struntar 

folk i det. Då har man bara slängt krav från sig själv och 

förväntningar som inte kan uppnås. Det är inte lätt att vara chef! Det 

räcker inte med att säga till dem (personalen), jag måste visa att jag 

bryr mig!” (Enhetschef 3) 

 

Enhetschef 4 verksamhet står just nu för en organisationsförändring vilket leder till att hon 

kräver att personalen arbetar på ett nytt sätt. Om detta uttryckte Enhetschef 4 följande; 

 

” […] man har blivit mycket ifrågasatt och då får man ta fram lagar, 

förordningar och riktlinjer som vi har uppifrån och visa för 

personalen. Men en sak är att läsa på ett papper och en annan sak är 

att ändra personalens arbetssätt, det tar tid! Så som chef måste man 

”tvinga fram det” och det kan kännas tufft i början. Det innebär 

mycket kontroller, jag får vara som min områdeschef, kontrollera 

mina underordnad.”  (Enhetschef 4)  
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Angående om hur nya arbetssätt utformas för enhetscheferna berättade Enhetschef 5 att 

hennes arbetssätt ändras och utvecklas ständigt. Hon berättade att man måste anpassa 

arbetssättet efter verksamheten. Vilket även Enhetschef 3 framförde under intervjun;  

 

”Riktlinjer påverkar mitt arbetssätt, sen så är det erfarenhet. Tycker 

ledningen på ett sätt så måste jag anpassa mig eller byta jobb! Eller 

så måste jag ifrågasätta kan jag göra såhär istället? Är det okej?” 

(Enhetschef 3) 

 

Vidare berättade Enhetschef 3 under intervjun att hennes arbetssätt skapas av erfarenhet. I 

många situationer kan hon fundera hur hon har löst en uppgift innan. Enhetschef 3 utryckte 

följande;  

”[…] man har en grund som chef, vi chefer är olika. Vårt arbetssätt 

påverkas av lärdomen och erfarenheten som har gett en bas som man 

återvänder till om det kör ihop sig, om det är svårt. I en svår situation 

backar man, alla kanske inte gör det men jag gör det och tänker; 

”Hur har jag gjort det förut? Hur gjorde jag då?” (Enhetschef 3) 

 

Enhetschef 6 berättade att hon tror att hennes arbetssätt skulle bli påverkad om hon fick en 

chefskollega. Hon uttryckte; 

 

”Om jag fick en chefskollega då skulle jag inte vilja vara kvar här kan 

jag säga! Jag är en team människa men just i ledarskapet vill jag göra 

det själv. Det skulle påverka ledarskapet för mycket, man måste tänka 

till fler gånger. Idag räcker det med att bara tänka en eller två 

gånger!” (Enhetschef 6) 
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5. Analys 

I detta avsnitt kommer det empiriska materialet att analyseras utifrån den teoretiska 

referensramen och empirin. Analysavsnittet blir härmed ett samspel mellan teorin och 

empirin. Först analyseras Enhetschefernas vardagliga arbete som redogör vad 

enhetscheferna gör i praktiken, sedan institutionell logik och avslutningsvis hur institutionell 

logik tar sig uttryck i enhetschefernas vardagliga arbete. Vi har valt att formulera 

underrubriker som speglar analysmodellen (se figur 1) med avsikt att uppnå uppsatsens syfte 

som är att beskriva utifrån institutionell logik hur enhetschefer inom den kommunala 

äldreomsorgen arbetar.   

5.1 Enhetschefens vardagliga arbete 

Utifrån det insamlade empiriska materialet har vi i nedanstående figur (se figur 4) 

sammanställt vad enhetscheferna gör i praktiken.  

 Strukturerar organisationen 

 Kontrolluppföljning 

 Enkätundersökningar 

 Sammanställningar 

 Administrativt arbete 

 Verksamhetsansvar 

 Budgetansvar 

 Personalansvar 

 Dokumentera ärenden 

 Värna om personalen 

 Närvarande chefskap 

 Möten och chefsträffar 

 Planering 

 Kontakta överordnad chef och 

andra enhetschefer 

 Mottagare och avsändare av 

information i verksamheten  

 Dokumentera ärenden 

 Implementera riktlinjer 

Figur 4.  Enhetschefens vardagliga arbete 

De teorier som tidigare har presenterats menar att NPM reformen har bidragit till att 

enhetschefer inom offentlig sektor erhåller mer ansvar (Hood, 1991). Thylefors (2009) 

poängterar att det finns en komplexitet i enhetschefernas arbete eftersom dem befinner sig i en 

sammansatt position vilket leder till att dem frekvent måste skifta fokus mellan olika frågor 

och arbetsuppgifter. Det kan uppstå en konflikt mellan externa kraven för effektivitet och 

interna kraven på en fungerande verksamhet. Drakenberg (1997) menar att direktiven från 

politiker och överordnade chefer ställer krav på effektivitet och måluppfyllelse i 
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verksamheten, samtidigt ställer medarbetare och brukare krav på medbestämmande. 

Enhetschefens roll innebär att dem får agerar som budbärare mellan olika parter. Detta kan 

både skapa en rollöverlastning och en rollkonflikt i enhetschefernas arbete eftersom kraven 

från överordnade kan upplevas vara motstridiga mot direktivens krav. Att hantera motstridiga 

krav leder till att enhetschefer ständigt arbetar med att hantera och balansera olika önskemål 

och konflikter. (Henriksson & Wennberg, 2009; Drakenberg, 1997; Wolmesjö, 2005). 

Drakenberg (1997) menar att direktiven från politiker och överordnade chefer ställer krav på 

effektivitet och måluppfyllelse i verksamheten, samtidigt ställer medarbetare och brukare krav 

på medbestämmande. Denna problematik går att styrka genom enhetschefernas utsagor som 

visar att dem sannerligen upplever att de befinner sig i en klämposition mellan olika viljor och 

behov.  Det empiriska materialet visar att enhetscheferna är toppstyrda av lagar, den 

överordnade chefen och politiker samtidigt ska dem vara närvarande för personalen och få 

dem att må bra så att de kan utföra ett bra arbete. Det empiriska materialet framhäver att 

enhetscheferna upplever att det kan förekomma en rollkonflikt i deras arbete, det uppstå en 

tvist när dem implementerar riktlinjer från överordnade direktiv, i vissa situationer erhåller 

inte enhetscheferna befogenheterna för att genomföra vissa beslut. Thylefors (2009) menar att 

det kan uppstå rolloklarhet i enhetschefers arbete, att det förekommer en rolloklarhet i deras 

arbete kan vi inte bekräfta utifrån enhetschefernas utsagor. Dock upplever enhetscheferna att 

det finns en komplexitet i deras arbete men att dem är medvetna över vad de ska göra och vad 

som förväntas av dem. En enhetschef framhävde att det ingår i enhetschefens roll att styra upp 

saker i verksamheten och hålla det på en lämplig nivå.  Detta går i linje med Henriksson & 

Wennberg (2009) resonemang om att enhetschefernas position innebär att hantera 

problematiska situationer oavsett rådande ledningsform. Det empiriska materialet visar att 

enhetscheferna upplever att dem har mycket ansvar samtidigt som de ska driva verksamheten 

framåt. Enhetscheferna befinner sig längst ner på trappan närmast personalen och det kräver 

att enhetschefer ska vara närvarande för sin personal.  Genom att vara en närvarande chef kan 

dem se till att personal gör sitt och att dem är starka samt bekväma i sin arbetsroll. Dessutom 

poängterade en enhetschef att det är personalen som efterfrågar en “närvarande och förstående 

chef” och det är inget mål som politikerna sätter. 

5.2 Institutionell logik  

5.2.1 Affärsmässig logik 

Utifrån enhetscheferna sätt att uttrycka sig om sitt vardagliga arbete kan vi konstatera att de 

talar i ekonomiska termer, genom hur dem talar om att hålla sig inom budgeten samt att deras 

handlingsutrymme kan formas efter verksamhetens budget. Hasselbladh et al. (2008) 

framhäver att styrningsregimen förväntar att chefer agerar med ett ekonomisktänk i syfte att 

förbättra verksamhetens resultat. Styrformen NPM förespråkar att den offentliga sektorn ska 

styras på ett sådant sätt att resurser används kostnadseffektivt och rationellt. Detta visar att 

den offentliga sektorn tillämpar karakteristiska särdrag från näringslivet och blir därmed 

företagslik. Den offentliga sektorn betraktar medborgaren som en kund. Det ger kunden en 

större valfrihet, att kunden får mer värde för pengarna samt en individuell anpassning och 

bemödande i sin vård. (Hasselbladh et al., 2008; Almqvist 2006). Det överensstämmer med 
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Mols (2008) forskning som framhäver att det existerar en vallogik inom vård och omsorg. 

Vallogiken syftar till att medborgaren kan vara med och påverka sin vård. (Mol, 2008; Hall, 

2012).  NPM reformen har medfört att chefer ständigt strävar med att förbättra verksamhetens 

resultat. Kostnader blir ett föremål för kontroll och mätning i dagens offentliga verksamheter. 

(Hasselbladh et al., 2008). NPM reformen präglar enhetschefernas arbete i äldreomsorgen, 

genom att det karaktäriseras av ett ekonomisktänk kan det kopplas med att deras arbete 

präglas av den affärsmässiga logiken. Van den Broek et al. (2014) forskning framhäver att 

beslutsfattaren har en affärsmässig logik, denna logik sätter fokus på ekonomisk effektivitet 

och kostnadsbesparingar.  Friedland & Alford (1991) framhäver att en logik kan begränsa den 

individuella beteende, som i sin tur påverkar individer och organisationer (Friedland & Alford 

1991; Thornton & Ocasio, 2008).  Arman et al., (2014) poängterar att det finns en tendens att 

den affärsmässiga logiken och den yrkesmässiga logiken konkurrerar med varandra.  

Utifrån den empiriska kontexten vi undersöker betraktar vi att medarbetarna inom den 

kommunala äldreomsorgen styrs av den yrkesmässiga logiken. Genom det empiriska 

materialet framgår det att samtliga enhetschefer upplever att det kan uppstå en konflikt mellan 

medarbetarnas krav och kraven uppifrån. Kraven uppifrån präglas av NPM som har sin 

utgångspunkt i ekonomisk effektivitet vilket går att relatera till den affärsmässiga logiken. 

Kraven underifrån från medarbetarna har en utgångspunkt från den yrkesmässiga logiken. I 

och med detta kan det uppstå en problematik, samtliga enhetschefer poängterade att 

personalen i vissa situationer inte begriper vissa beslut. Enhetscheferna förklarade att det 

däremot ligger i deras ansvar att som enhetschef att lyfta fram dem befintliga riktlinjer som 

finns och förklara ”detta måste vi göra” i verksamheten. Samtliga enhetschefer upplever att 

kraven från medarbetare är hanterbara eftersom dem alltid kan diskutera och förklara varför 

dem i vissa avseenden inte kan tillfredsställa medarbetarnas krav. 

 5.2.2 Omsorgslogiken 

Den tidigare forskningen inom institutionell logik framhäver att ett organisationsfält består av 

en gemensam uppsättning av strukturerade relationer mellan organisationer och individer. 

Uppsättningarna är kopplade genom ett gemensamt symbolsystem (Hinings, 2012). Friedland 

& Alford (1991) framhäver att de symboliska konstruktioner och materiella praktiker som 

råder inom ett organisationsfält ska organisera principer som sedan utarbetas av individer. 

Den kommunala äldreomsorgen betraktas i denna uppsats som ett organisationsfält som består 

av flera äldreboenden. Vi utläser värdegrunden som ett gemensamt symbolsystem och 

materiella praktiker som delas av äldreomsorgen och utarbetas av individerna i 

organisationsfältet (Friedland & Alford, 1991). Utifrån det empiriska materialet går det att 

utläsa att enhetscheferna har ett gemensamt synsätt över det som styr deras arbete, vilket är att 

brukarna får en god vård och omsorg. En förklaring till att enhetscheferna har ett gemensamt 

synsätt är att samtliga enhetschefer har en utbildning inom socialt arbete. Genom utbildningen 

kan enhetscheferna anskaffa gemensamma normer och värderingar, vilket kan förklaras med 

den normativa kraften. DiMaggio och Powell (1983) menar att genom utbildningen kan en 

yrkesgrupp erhålla gemensamma normer och värderingar som kan påverka vad professionen 

betraktar vara det korrekta sättet att utföra saker, samtliga enhetschefer har en utbildning inom 

socialt arbete.   
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Författaren Mol (2008) framhäver att omsorgslogiken styr individers arbete inom vård och 

omsorg. För att möjliggöra att brukarna får den vård och omsorg de är i behov utav prioriterar 

enhetscheferna personalen i första hand eftersom de är arbetsinstrumentet i verksamheten. 

Genom att enhetscheferna värnar om sin personal kan dem tillgodose god vård för brukarna. 

Dessutom går det att utläsa från det empiriska materialet att omsorgslogiken präglar 

enhetschefernas tankesätt. Att en omsorgslogik finns hos enhetscheferna kan kopplas med 

värdegrunden som framkom frekvent i enhetschefernas utsagor. Arbetet inom äldreomsorgen 

präglas av en värdegrund som styr personalens arbetssätt. Värdegrunden är en ryggrad för hur 

dem ska arbeta med bemödandet inom äldreomsorgen. Enhetscheferna framhävde att 

värdegrunden att medfört att personalen har fått tänka om eftersom arbetet har förändrats från 

att ha varit mer baserad på personalens villkor till att ha blivit mer baserad på brukarnas 

villkor. 

 5.3 Hur institutionell logik tar sig uttryck i enhetschefernas vardagliga 

arbete 

5.3.1 Affärsmässig logik  

Genom NPM reformen har enhetschefer fått ett ökat ansvar vilket har gjort att enhetschef 

inom den kommunala äldreomsorgen har bytt ut vård- och arbetsuppgifter mot administrativa 

arbetsuppgifter (Hagström, 2003). I det empiriska materialet framgår det konkret att 

administrativt arbete präglar enhetschefers arbete. Samtliga enhetschefer är överens om att 

dem måste ägna mycket av sin arbetstid åt administrativa arbetsuppgifter men dem upplever 

inte att det är den centrala delen i deras arbete. Snarare går det att utläsa utifrån det empiriska 

materialet att enhetscheferna upplever att administrativt arbetet är något som måste göra vid 

sidan av det huvudsakliga arbetet. Det empiriska materialet påvisar att den administrativa 

delen är enkel men tidskrävande eftersom allt ska redovisas och dokumenteras på papper. 

Detta resonemang går i linje med Antonssons (2013) forskning som konstaterar att 

enhetschefer inte upplever administrativa arbetsuppgifter som en huvudsaklig del i arbetet, 

utan det är något ytterligare som enhetscheferna måste ägna sin tid åt. I det empiriska 

materialet framgår det att enhetschefer ägnar en stor del av sin arbetstid åt uppföljningar som 

är en del i det administrativa arbetet. Avsikten med kontrollsystemen är att genomföra 

förbättringar i verksamheten. Detta speglar ett av Hoofs (1991) karaktärsdrag om NPM, att 

det finns en ökad fokus på kontroll av outputs. Dessutom framhäver Hood (1991) ett ökat 

fokus på disciplin och sparsamhet i resursanvändningen inom organisationer, som innebär att 

verksamheten ska se till att göra mer med mindre resurser (Hood, 1991; Hood, 1995; 

Hasselbladh et al., 2008).  

Problematiken med att frekvent arbeta med kontrollsystem är att uppföljningarna, i form av 

diverse projekt och enkäter, är att enhetschefer betraktar att en del av uppföljningarna är 

likartade. En förklaring till att det kan upplevas som likartade är att aktörerna som formulerar 

uppföljningar inte är medvetna om varandras pågående projekt.  Eftersom det ofta utförs 

diverse projekt och enkätundersökningar i äldreboendena, poängterade enhetscheferna, att det 
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kan upplevas som dubbelarbete. Att det ständigt sker uppföljningar i deras arbete kan leda till 

att enhetscheferna i vissa avseenden inte förstår ändamålet med vissa uppföljningar, samt kan 

det bli problematisk att motivera för personalen nyttan med genomförandet av uppföljningar. 

5.3.2 Omsorgslogiken  

Då enhetschefer erhåller ett personligt ansvar för verksamhetens budget och verksamhetsmål, 

kan leda till att enhetschefer i vissa situationer upplever att dem inte kan prioritera brukarnas 

behov (Wolmesjö, 2005). Denna problematik går att utläsa utifrån enhetschefernas utsagor att 

dem i vissa situationer ställs inför ett dilemma där den affärsmässiga logiken kolliderar med 

omsorgslogiken, på grund av att dem alltid inte erhåller resurser för att tillgodose brukarnas 

önskan. Omsorgslogiken som tidigare nämnts ligger till grunden i enhetschefernas arbete, det 

empiriska materialet illustrerar att enhetscheferna talar i linje med omsorgslogiken. Samtliga 

enhetschefer uttrycker att det som styr deras arbete är att brukarna får den vård och omsorg 

som dem behöver. I det empiriska materialet framgår att enhetschefernas huvudsakliga mål är 

att driva en så bra vård och omsorg som möjligt, det är deras uppdrag. För att möjliggöra detta 

poängterade samtliga att det är viktigt att alla i verksamheten gör sitt yttersta utifrån sin 

arbetsroll. Omsorgslogiken innebär i denna kontext att enhetscheferna är medvetna och vill 

påverka att brukarna erhåller en så bra vård som möjligt genom personalens arbete. I 

dagsläget utgår arbetet från brukarnas villkor, enhetscheferna berättade att personalen ska 

tänka att dem kliver in hem hos någon när de arbetar och bemöter brukarna. Omsorgslogiken 

tar sig uttryck i enhetschefernas vardagliga arbete genom att enhetscheferna arbetar med 

enkätundersökningar, kontrolluppföljningar och sammanställningar med syfta att ständigt 

göra förbättringar och utveckla verksamheten både för personalens skull men framförallt för 

att tillfredsställa brukarnas behov.  

5.3.3 Allt är inte likformigt  

Den tvingande isomorfismen handlar om att organisationer tvingas rätta sig efter 

organisationer de är beroende av, vilket kan påverka organisationens utveckling och 

handlingsutrymme (DiMaggio & Powell, 1983). Den kommunala äldreomsorgen är en 

offentlig verksamhet, i och med detta har den politiska ledningen en direkt påverkan på 

verksamhetens struktur. Det empiriska materialet illustrerar att enhetscheferna är medvetna 

om att den politiska ledningen tar beslut samt att besluten måste genomföras eftersom 

verksamheten är beroende utav den politiska ledningen. Utifrån det empiriska materialet går 

det att utläsa att den tvingande kraften bidrar till att det uppstår “måsten” i enhetschefernas 

vardagliga arbete. En del av dessa ”måsten” beror på NPM reformen som har en utgångspunkt 

i ekonomisk effektivitet vilket bidrar till att den affärsmässiga logiken förekommer i 

enhetschefers vardagliga arbete. Mol (2008) poängterar att det finns ett samband mellan 

logiker och praxis, vilket innebär att logiker hänger samman med vad individer faktiskt gör 

och hur de agerar i praktiken inom en specifik verksamhet.  Det empiriska materialet 

illustrerar att alla ”måsten” läggs på en rutin och i och med detta blir det enklare att veta vad 

enhetscheferna ska göra och hur dem ska agera när liknande situationer inträffar. Det 

empiriska materialet bevisar att upprepande rutiner kan leda till att det blir vanor. 

Enhetscheferna upplever sig mer trygga i sin arbetsroll genom arbetslivserfarenhet, dem 

upplever sig bekväma i sin arbetsroll om dem har tagit ett liknande beslut eller genomfört en 
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liknande arbetsuppgift tidigare. Genom att exempelvis ha arbetat inom samma kommun under 

en längre period menade Respondent 2 att man vet vart man står gällande vissa frågor och vad 

riktlinjerna säger. Detta visar att enhetscheferna går tillbaka till sina handlingsmönster som är 

omedveten utformade, vilket leder till att regler och rutiner blir förgiventagna (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre; 2012).  

 

Det går att utläsa utifrån det empiriska materialet att nya arbetssätt formas vid den tvingande 

kraften, när nya direktiv kommer uppifrån måste enhetscheferna i vissa situationer “tvinga 

fram” att medarbetarna arbetar på ett nytt sätt.  Det medför att enhetscheferna måste göra 

uppföljningar för att kontrollera om personalen har tagit till sig den nya riktlinjen. Det 

empiriska materialet illustrerar att enhetscheferna måste visa för sin personal att dem bryr sig. 

En förändring eller implementering av ett nytt arbetssätt kan vara tufft och tidskrävande i 

början men genom att enhetscheferna visar sitt engagemang får det till slut en positiv en 

effekt. Det kan, enligt enhetscheferna utsagor, bidra till att personalen blir motiverad när dem 

ser att enhetschefen är involverade. 

 

Den imiterande isomorfismen uppstår enligt DiMaggio och Powell (1983) när det råder en 

osäkerhet som leder till att organisationer imiterar andra organisationer inom samma 

organisationsfält. Den imiterande kraften uppstår när en ny teknologi appliceras i en 

verksamhet utan tillräcklig kunskap om hur den egentligen fungerar (DiMaggio & Powell, 

1983). Utifrån enhetschefernas uttalanden om vad dem gör när en central riktlinje är otydlig 

förekommer den imiterande kraften. Det innebär att enhetscheferna väljer att se hur andra 

verksamheter (äldreboende) implementerar och/eller tillämpar en ny riktlinje. Den imiterande 

kraften handlar även om att organisationer väljer att imitera andra framgångsrika 

organisationer inom samma fält (DiMaggio & Powell, 1983).  Vilket går att konstatera utifrån 

enhetschefernas utsagor, samtliga enhetschefer förklarade att vid okunskap eller vid osäkra 

situationer i frågor gällande hur en riktlinje ska implementeras och/eller tillämpas i sin 

verksamhet kontaktar dem andra enhetscheferna som redan har lyckats med att implementera 

en specifik riktlinje. Angående detta uttryckte Enhetschef 3 följande: 

”Det finns vissa personer (chefskollegor) som gör saker jättebra, då 

snor man det! Man måste vara ödmjuk, att man ger andra tips. Vissa 

är erfarna, de kan säga gör så här, sen så gör du resten själv.” 

(Enhetschef 3) 

 

Det empiriska materialet visar att när enhetscheferna upplever att en riktlinje är otydlig 

försöker dem läsa på hur andra enhetschefer har gjort tidigare i en liknande fråga.  Den 

imiterande kraften går även att utläsa utifrån enhetschefernas utsagor gällande chefsträffar. 

Vid chefsmötena diskuterar enhetscheferna frågor dem är osäkra i för att höra hur andra 

verksamheter har tolkat frågan eller vilken metod som bör användas eftersom det finns 

likheter i frågorna. Enhetscheferna förklarade att dem inte behöver uppfinna allt själv utan 

dem föredrar att imitera andra organisationer inom samma fält.  Det empiriska materialet 

framhäver att nya arbetssätt implementeras i verksamheten kan vara imiterande, samtliga 

enhetschefer har implementerat en rutin att gå runt i verksamheten varje morgon. 



41 
 

Enhetscheferna har gjort en medveten prioritering att synas i verksamheten på morgonen 

eftersom de upplever att denna rutin ger en positiv effekt i verksamheten.   

 

Lagar och riktlinjer som finns inom organisationsfältet, äldreomsorgen, skapar en fyrkantighet 

som påverkar verksamhetens utveckling och handlingsutrymme. Enhetschefernas arbetssätt 

ändras och utvecklas ständigt av erfarenhet, det innebär att individen går tillbaka till sina 

tankemönster som sedan ger sig uttryck i det praktiska arbetet. Enhetschefen 3 uttryckte 

följande som påvisar detta: 

 

”[…] man har en grund som chef, vi chefer är olika. Vårt arbetssätt 

påverkas av lärdomen och erfarenheten som har gett en bas som 

man återvänder till om det kör ihop sig, om det är svårt. I en svår 

situation backar man, alla kanske inte gör det men jag gör det och 

tänker; ”Hur har jag gjort det förut? Hur gjorde jag då?” 

(Enhetschef 3) 

 

Verksamhetens budget kan i vissa situationer begränsa enhetschefernas handlingsutrymme 

men enhetscheferna lyfte fram att dem blir vana att vara toppstyrd när man är verksam i en 

politisk styrd organisation Dock påvisar det empiriska materialet att även om enhetscheferna 

är i en sammansatt position upplever dem att de har en fri roll och kan forma mycket inom 

sina egna ramar och driva sin verksamhet som dem önskar.  Det går att utläsa från empirin att 

fyrkantigheten som finns kan bidra till en bekvämlighet i enhetschefernas arbete eftersom 

enhetscheferna kan förklara till personalen det är en central riktlinje som måste följas. 

Enhetscheferna menar att en lagändring måste verksamheten rätt sig in i ledet men centrala 

riktlinjer har enhetscheferna oftast utrymme att diskutera med överordnande aktörer. Vilket 

leder till allt enhetscheferna gör i praktiken inte är likformigt, vad ena enhetschefen gör i sin 

praktik innebär inte att en annan enhetschef gör samma sak i sin praktik, utan enhetscheferna 

har en fri roll. Angående detta uttryckte Enhetschef 2 följande: 

 

”Vi får ändå välja att skruva på skruvarna hur vi vill. Detta tror jag 

har mycket med ens egna inställning. Jag får den känslan på våra 

chefsträffar att många upplever att en del (chefer) upplever att dem 

är så styrda. Medan jag känner att jag får påverka ganska mycket 

själv. Det är en inställningsfråga tror jag, det är hur man ser på sitt 

jobb, man får ju påverka väldigt mycket.” (Enhetschef 2)  
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Figur 5. Utvidgad analysmodell 

6. Slutsats 

I detta avsnitt presenteras en slutsats som vi utifrån vår analys har kommit fram till. 

Slutsatsen syftar till att besvara uppsatsens forskningsfråga: Hur tar sig institutionell logik 

uttryck i enhetschefernas vardagliga arbete? 

 

Innan det görs en ingående presentation av slutsatsen vill vi återigen lyfta fram syftet med 

denna uppsats. Syftet med denna studie är att beskriva utifrån institutionell logik hur 

enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen arbetar, “vad är det enhetschefer gör och 

varför?” Det empiriska materialet visar att enhetschefers arbete består av ekonomiska och 

administrativa arbetsuppgifter vilket går att förklara genom NPM reformen. Enhetschefer har 

genom NPM fått ett utökat ansvar för verksamhetens budget och ekonomiska mål vilket leder 

till att deras arbete präglas allt mer av en affärsmässig logik. Det går att konstatera att den 

affärsmässiga logiken är framträdande men samtidigt går det att utläsa att enhetschefernas 

prioriteringar i arbetet styrs av omsorgslogiken. Enhetschefers fundamentala mål i sitt arbete 

är att tillgodose en god omsorg och erbjuda den bästa vård för brukarna, dock kan detta sättas 

i motstridighet med det ekonomiska ansvaret som enhetscheferna erhåller. Detta konstaterar 

att omsorgslogiken omfattar en stor del av enhetschefernas arbete men i vissa avseende kan 

omsorgslogiken begränsas av den affärsmässiga logiken. Enhetscheferna anser att det är 

avsevärt att alla i verksamheten gör sitt yttersta utifrån sin arbetsroll, därmed är det viktigt att 

vara en närvarande chef. Ett närvarande chefskap innebär att enhetscheferna prioriterar sin 

personal i första hand eftersom de är arbetsinstrumentet i verksamheten. Det empiriska 

materialet belyser att enhetscheferna talar i linje med omsorgslogiken, omsorgslogiken 

innebär i denna kontext att enhetscheferna är medvetna och vill påverka att brukarna får den 

bästa vården och omsorgen genom sin personal. 

 

Den affärsmässiga logiken och omsorgslogiken existerar hos 

enhetschefernas och sättet de talar om vad de gör på sitt 

vardagliga arbete. Dessa logiker samexisterar i 

enhetschefernas vardagliga arbete. Något vi kunde utläsa var 

att det enhetscheferna gör är inte likformigt i enhetschefernas 

vardagliga arbete. Inom fyrkantigheten som finns har 

enhetscheferna utrymme att forma och styra sin verksamhet 

såsom dem önskar exempelvis finns det utrymme att 

diskutera centrala riktlinjer som formuleras om för att 

anpassa sig till verksamheten. Detta resonemang visar att det 

enhetscheferna gör inte är likformigt, enhetscheferna har 

möjligheten att bestämma över verksamhetens rutiner på 

lokal nivå. Med hänsyn till uppsatsens analysmodell går det 

att konstatera att det finns en till komponent. Därmed har vi 

utvidgat vår analysmodell med en streckad icke-linjär linje 

(se figur 5) som påvisar att det inte bara existerar en linjär 

linje som har en direkt påverkan mellan de institutionella 
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logiker och det praktiska arbetet hos enhetscheferna.  Utan det finns utrymme för 

enhetscheferna att forma och gå utanför de institutionella logiker som präglar deras arbete 

inom organisationsfältet.        
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7. Förslag till vidare forskning 

I detta avsnitt presenteras förslag till vidare forskning inom ämnet. Här lyfts det fram 

intressanta områden som skulle kunna studeras inom institutionell logik. 

 

Under denna studie har vi studerat utifrån institutionell logik hur enhetschefer inom den 

kommunala äldreomsorgen arbetar. Resultatet visade hur logiker präglar enhetschefer på sex 

olika kommunala äldreboenden. Det skulle vara intressant att jämföra enhetschefer som 

arbetar inom hemtjänsten med kommunala äldreboenden för att fasthålla om det finns 

skillnader eller likheter mellan enhetschefernas logiker. I denna studie har vi valt att utesluta 

medarbetarnas perspektiv, en intressant vidare studie kan vara att fånga upp medarbetarnas 

perspektiv och se vilken logik som präglar deras arbete inom fältet. I denna studie är 

respondenterna kvinnor, ett ytterligare intressant förslag är att inta ett genusperspektiv och 

studera ett annat organisatoriskt fält där både män och kvinnor är enhetschefer, för att se om 

det finns skillnader och likheter mellan kvinnors och mäns logiker.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev  

Enhetschefer inom den kommunala äldreomsorgen beskrivs i litteraturen befinna sig i en 

sammansatt position, på ena sidan står den politiska ledningen och överordnade chefer, och på 

den andra sidan står medarbetare och brukare. Då flera aktörer är inblandade, innebär det att 

enhetschefernas roll förutsätter en förmåga att balansera olika aktörers krav, önskemål och 

förväntningar. Syftet med vår uppsats är att genom en intervju få din beskrivning om hur det 

är att vara en enhetschef inom den kommunala äldreomsorgen. Hur arbetar du? Varför 

arbetar du så som du gör?  

 

Intervjun beräknas ta ungefär en timme och kommer äga rum vecka XX på din arbetsplats. 

För att vi ska kunna koncentrera oss på samtalet vill vi gärna spela in det, om du godkänner 

det. Du som deltar i undersökningen kan vara anonym om så önskas, materialet från intervjun 

kommer vi därmed behandla konfidentiellt, vilket innebär att ljudinspelningen kommer 

raderas när studien är klar. Du som deltagare kan när som helt avbyta ditt deltagande om så 

önskas.  

 

Vi är oerhört tacksamma att du deltar i vårt examensarbete. 

 

 

Vänliga hälsningar,  

Deborah Granlund & Dilek Gün 
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Bilaga 2 

Intervjuguide  

 

Bakgrundsfrågor  

 Skulle Du kunna börja med att berätta om dig själv?  

 Hur länge har Du varit enhetschef? 

 Hur upplever Du din roll som enhetschef?  

 Hur upplever Du ditt dagliga arbete? Upplever Du svårigheter? 

 Hur upplever Du kraven och förväntningarna som kommer underifrån?  

 

Vardagliga arbetet 

 Skulle Du kunna beskriva ditt arbete och vad det innebär att vara enhetschef? 

 Vad är det Du ägnar din tid åt på jobbet och varför?  

 Hur prioriterar Du ditt arbete?  

 Hur prioriterar Du ditt arbete i förhållande till andra?   

 Vad är det som styr det Du gör på jobbet?  

 Hur upplever Du ditt handlingsutrymme (befogenheter)? Har Du möjlighet att driva 

verksamheten som du önskar? 

 

Direktiv från omgivningen   

 Hur upplever Du att uppdragen och direktiven, som kommer uppifrån är?  

 Tycker Du att målen/kraven är rimliga och hanterbara? Överensstämmer de med 

verkligheten? 

 Hur uppfyller Du direktiven och målen som kommer uppifrån?  

 Om de är otydliga hur gör Du? 

 Hur gör du om reglerna är otydliga? Använder dig av ditt tidigare arbetssätt?  

 När nya regler inte överensstämmer med de redan befintliga reglerna, formulerar Du 

om de befintliga reglerna eller hur gör Du?              

 Nya arbetssätt som uppkommer är det en följd av direktiven/kraven som kommer 

uppifrån?  

 Om inte, hur skapas/formas ditt arbetssätt?  


