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BORTFÖRHANDLADE UPPTÄCKER – 

VÅRD- OCH OMSORGSCHEFENS VARDAGSARBETE 

OCH MÅNGFALDSFRÅGAN

Tobias Schölin

Artikeln syftar till att beskriva och analysera överordnade vård- och omsorgschefers berättelser om 
olika former av yttre organisatorisk kontroll och även att diskutera och analysera konsekvenserna 
av chefernas sätt att hantera den yttre kontrollen för deras mångfaldsarbete. I artikeln visas hur 
cheferna hanterar den yttre kontrollen genom att förhandla och att detta innebär att mångfalds-
frågan hamnar på marginalen i deras verksamheter. Tre möjliga orsaker till detta sätt att förhandla 
diskuteras: professionella identiteter, utvecklad organisationsmoral och pragmatiska handlingar. 

SÖKORD: etnisk mångfald, mångfaldsledning, chefskap, social kontroll, äldreomsorg

Sedan 1999 har samtliga chefer i Malmö stad uppdraget att arbeta med 
mångfald. I Åtgärdsplan[en] för att främja integration i Malmö stad 
(1999) som reglerar mångfaldsarbetet i staden framkommer framfö-
rallt tre olika visioner: 

Skola och förskola, fritid, kultur, idrott och föreningsliv, socialtjänst, 
äldreomsorg m.fl. måste utvecklas för att bättre än i dag möjliggöra en 
ökad integration av medborgarna i samhället (…) Kommunen behöver en 
personalsammansättning som bättre avspeglar befolkningens mångfald för 
att kunna ge kommuninvånarna service med djup och kvalitet (…) personalen 
inom olika verksamheter skall arbeta för att eliminera hinder och bättre ta 
tillvara enskilda människors initiativ och kompetens (Åtgärdsplan 1999:23; 
förf. kursiv).  

De tre politiska visionerna i mångfaldsplanen avser utveckling, 
avspegling och förbättrad service. Hur dessa tre olika visioner är 
kopplade till varandra framkommer inte i planen. Olika tolkningar 
av vad dessa visioner ska betyda var och en för sig och tillsammans 
kan göras. Kanske hänger detta samman med det etniska mångfalds-
begreppets komplexitet. I formuleringarna om avspegling förstås 
etnicitet som något som en individ eller aktör bär med sig och som 
per definition kan representeras av organisationen vilket innebär att 
etnicitet förstås som något essentiellt. I formuleringarna om service och 
kvalitet går en annan betydelse att uttolka, nämligen den att etnicitet 
är något som uppstår och konstrueras i olika servicerelaterade situa-
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tioner. Sist men inte minst finns i formuleringarna om tillvaratagande 
av individers kompetens underliggande idéer om att en aktörs egen 
upplevelse av grupptillhörighet har betydelse för etnicitetsbegreppets 
innebörd och detta i sin tur har kopplingar till serviceproduktionen (jfr. 
Cornell och Hartman 1998). Med andra ord finns en mångtydighet i 
planens formuleringar och därmed också i det politiska direktivet om 
vad etnisk mångfald är och i framtiden ska betyda för organisationens 
olika verksamheter. Denna komplexitet innebär att stora krav ställs på 
de chefer vars uppgift är att arbeta med, förhålla sig till, och utveckla 
idéerna. 

Det finns forskning som tyder på att mångfaldsfrågan snarast bör 
betraktas som ett ytligt organisatoriskt mode, bland annat beroende 
på oviljan, okunskapen eller på de stora kostnader som en reell 
förändring av en organisation skulle innebära (se t.ex. Alvesson 2006). 
Detta kan också bero på att det finns ett organisatoriskt härmande vad 
avser mångfald som organisationsidé. Är mångfald i chefernas vardag 
snarast en ytlig och perifert placerad modefråga eller tar cheferna till sig 
mångfaldsfrågan och utvecklar organisationen i kvalitativa termer?2

I Malmö stads politiska mångfaldsdirektiv är mångfaldsfrågan ett 
ärende som hänskjuts till bland annat de olika förvaltningarnas chefer 
som i sitt vardagsarbete på olika sätt ska vara ansvariga för, effek-
tuera och göra direktivet meningsfullt. I denna artikel står en specifik 
kommunal verksamhet i centrum, nämligen vård- och omsorgsverksam-
heten och i synnerhet de överordnade cheferna, vård- och omsorgsche-
ferna. Fokus för artikeln är chefernas vardags- och mångfaldsarbete.

Syfte och metod
Mångfald är dels en relativt ny fråga, dels en pågående vardagsfråga 
i Malmö stads organisation. Då den handlar om att göra nytt, att 
omförhandla och att förändra organisationen är det viktigt att förstå 
hur chefer arbetar med förändringen i sitt vardagsarbete.

 I fokus för denna studie står chefers berättelser om upplevelser av 
olika former av yttre kontrollkrav. Syftet är att beskriva dessas funktion 
för överordnade chefer inom vårdens och omsorgens vardagsarbete 
och att analysera kravens konsekvenser för de överordnade chefernas 
kvalitativa mångfaldsarbete.

Denna artikel baserar sig på ett intervjumaterial med överordnade 
vård- och omsorgschefer i Malmö stad. Cheferna har ett övergripande 
ansvar för vård- och omsorgsverksamheterna i staden och är lokali-
serade till stadens olika stadsdelar. De intervjuer som genomförts 
under 2003 och 2004 har vardera varat ca tre timmar och genomförts 
vid endera ett tillfälle eller uppdelat på tre tillfällen. De inspelade inter-
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vjuerna har transkriberats varpå en tematiseringsprocess genomförts. 
Denna har i korta drag inneburit att jag sökt efter centrala aspekter 
i det textbaserade materialet utifrån studiens syfte. Nedanstående 
diskussion är dels en beskrivning, dels en kritisk diskussion av chefers 
upplevelser och erfarenheter av sitt vardagsarbete. 

Praktiker, reproduktion och kontroll 
I fokus för artikeln står överordnade vård- och omsorgschefers 
praktiker. Det handlar om överordnade chefer i organisationen vilket 
innebär att fokus explicit inte riktas mot chefspraktiker på under-
ordnade nivåer (exempelvis på enhetschefer i vårdverksamheter). 

Utgångspunkten för denna studie är att de överordnade chefernas 
vardagspraktiker3 förstås som existerande i ett system skiljt från de 
vård- och omsorgsproducerande personalpraktikerna.4 De studerade 
cheferna återfinns i ett reproducerande system som är skiljt från 
personalens producerande system (se Figur 1). Det reproducerande 
systemets funktion är att skapa en mall för hur exempelvis resurser 
och kompetens ska användas och bemötande ske i det producerande 
systemet (Czarniawska 2005:100). Relationen mellan de två systemen 
kan vara av olika karaktär såsom stödjande, störande och icke 
störande, bland annat beroende på organisationens verksamhet eller 
på hur beroende av professioner den är (Czarniawska 2005).

Detta systemteoretiska antagandes styrka ligger i att det öppnar 
för en förståelse av organisationer som innefattar mer än ett “rum” 
vilket också leder fram till frågan om vad som konstituerar vi:et inom 
det reproducerande systemet. Inom organisationsforskning finns 
flera olika svar på denna fråga. Inom det kulturorienterade perspek-
tivet är det kultur som konstituerar densamma (se Alvesson 1993 
och Alvesson 2002 för diskussion om organisationskultur). Inom det 
nyinstitutionella perspektivet sätts de styrande normerna och reglerna 
i centrum (jfr. Czarniawska 2005; jfr. också Berger & Luckman 
1966/79; Czarniawska & Sköldberg 2003; Johansson 2002; Powell & 
DiMaggio 1991), och på frågan vad som konstituerar institutionen ges 
oftast svaret att det just är densamma. I denna artikel pläderar jag för 
en korsbefruktning av dessa två perspektiv inom ramen för det system-
teoretiska antagandet. Denna korsbefruktning innebär att chefernas 
vardagspraktiker sker inom ramen för en mikrokultur eller kollekti-
vitet enligt Figur 1 (jfr. Alvesson & Kärreman 2003; Highmore 2002; 
Holliday 1999). Detta mikrokulturella utgångsantagande innebär 
att det är möjligt att studera chefernas värld som en egen värld med 
utvecklade värden och normer. Tre teoretiska begrepp – praktiken, 
organisering och regler och normer – blir då viktiga. 
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Praktiken är aktörers tal och handlingar för att handskas med 
verkligheten (Öhlander 1999). Det är aktiviteter som åsyftar till “mer 
än att bara göra – ledord är perfektion och förbättring – en praktik är 
något utövarna vill vara bra på” (MacIntyre 1981:175, i Czarniawska 
2005:95). Aktörer förhåller sig till och handskas med verkligheten 
genom sina praktiker (Öhlander 1999). Genom praktikerna kan 
“det normala” skapas och återskapas. Chefernas praktiker har alltid 
ett syfte, utöver perfektionsmålet, nämligen att skapa koncensus. Ett 
annat uttryck för skapande av konsensus är organisering (jfr. Weick 
1979). Chefspraktikerna åsyftar organisering och organisering är att 
skapa gränser (Hernes 2004). I chefspraktikerna exkluderas vissa 
frågor samtidigt som andra frågor inkluderas. Chefspraktikerna har 
alltså en gränsskapande funktion som också kan uttryckas som ett 
kontinuerligt skapande av normalitet eller ett vardagligt konstruerande 
av regler och normer i det reproducerande systemet. Dessa regler och 
normer kan enklast sägas vara summan av det som en aktör gör i sin 
vardag. De är vidare, till viss mån, styrande inför aktörens göromål 
i så mån att de alltid utskiljer kärnuppgifter från periferia uppgifter 
(Czarniawska 2005). 

Yttre kontroll och chefernas skapande av kontroll

I studien diskuteras två olika former av kontroll. Å ena sidan disku-
teras chefers upplevelser av yttre kontroll å andra sidan diskuteras 
chefers skapande av kontroll. Yttre kontroll har sin grund i byråkrati 
(Simpson 1985) eller teknokrati (Alvesson & Kärreman 2001). Den 
yttre kontrollen åsyftar oftast chefens kontroll över underställda, men 
kan också förstås som den typ av kontroll som chefer, och då framfö-
rallt mellanchefer, möter i sin vardag då dessa chefers uppdrag är att 
genomföra beslut fattade av andra än de själva. Här analyseras chefers 
berättelser om upplevelser av yttre kontrollkrav i form av politiska 
krav och beslut, lagar och olika former av krav från diverse intres-
senter såsom fackföreningar, offentliga institutioner, vårdtagare och 
anhöriga. Definitionen av yttre kontroll leder oss över till frågan om 
chefers skapande av kontroll i chefspraktikerna.5 Detta betyder att 
chefspraktikerna syftar till att skapa kontroll via organiserande (gräns-
skapande) handlingar, genom inkludering och exkludering av frågor 
och värden och skapa och återskapa normer, värderingar och regler 
(jfr. Watson 2001; Wenglén 2005). 

Olika studier av chefers arbete har explicit eller implicit disku-
terat frågan om kontroll (jfr. Mintzberg 1973; Watson 2001). Kontroll 
fokuseras särskilt tydligt inom det pragmatiska perspektivet på chefers 
arbete. Chefer måste, menar Wenglén (2005:39), förhålla sig till vad 
som fungerar och hur det fungerar, vilket innebär att vardagskun-
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skapen alltid har ett syfte och/eller ett mål i en vardag som snarast 
präglas av motsägelsefullhet och mångtydighet. Exempel på denna 
komplexitet är att organisationens mål kan förändras över tid, ett mål 
som är gångbart under en viss tid kan några år senare visa sig vara det 
motsatta. Exempelvis kan vård- och omsorgsorganisationer (och andra 
människonära serviceorganisationer) sägas vara “missionsdrivna”, de 
har en bas i syftet att skapa en bättre värld (jfr. Wenglén 2005). För 
den missionsdrivna organisationen är olika former av samhälleliga 
vinster som exempelvis ökat välmående det centrala (Wenglén 2005). 
För dessa organisationer är målen luddiga och de konflikter som kan 
uppkomma är flera och kan pendla mellan innehåll, värdegrund, etik 
och moral kontra rationaliseringar och ekonomi. Intressekonflikter 
inom organisationen kan också uppstå mellan olika avdelningar och 
delar inom en organisation exempelvis avseende vad som bör priori-
teras för verksamhetens bästa. Watson (2001) beskriver hur en avdel-
nings mål står i direkt motsättning till en annan avdelnings mål och de 
konflikter som kan uppstå i och med detta. Detta innebär att organisa-
toriska mål (som ovan beskrivits som yttre kontroll) kan konkurrera, 
men också att dessa mål kan konkurrera om medel. I det förstnämnda 
fallet avses hur organisatoriska mål måste värderas för att få en plats i 
vardagen och verksamheten. I det sistnämnda fallet avses hur olika mål 
alltid är ekonomiskt kostsamma och att chefers uppgift är att gallra 
och bestämma vilket mål som ska få mest ekonomisk tilldelning. 

Ett annat exempel på hur chefer måste handha olika former av 
yttre kontroll är att Malmö stad har omkring 50 planer som var 
och en uttrycker olika mål och kan stå i konflikt till varandra. Med 
utgångspunkt i ett pragmatiskt perspektiv på chefers arbete menar 
Watson (2001) att chefers arbete till stor del underförstått handlar om 
kontroll. Chefer har att hantera en mängd organisatoriska intressen 
som ofta står i strid med varandra – något som gynnar en intressent, 
kan missgynna en annan – chefers uppgift är att skapa kontroll. 

Inom det pragmatiska perspektivet diskuteras olika former av 
kontrollskapande med metaforer som politik, moral och identitets-
konstruktioner. Dessa kontrollformer kan betecknas som inre kontroll. 
Politik och inofficiellt arbete är synonymer för hur förhandlingar6, 
kompromisser och konfliktlösning är en central del av chefers vardag 
och arbete och därmed inte enbart ska uppfattas som dysfunktionellt 
för organisationer. Organisationens mål och intressen formeras i den 
kontinuerligt pågående sociala och politiska processen. Förändringar 
tillkommer som ett resultat av olika former av förhandlingar (Wenglén 
2005:45).  
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Identitetsarbete är centralt inom det pragmatiska perspektivet. I chefers vardagsarbete

är det inte bara viktigt att veta vad som ska göras eller hur det ska göras utan också att ta

reda på vem man är. Detta är grundläggande för social interaktion med andra (Watson

2001). I och med identitetskonstruktionerna, skapandet av en jag-förståelse eller en chefs-

förståelse, kan också grunderna för vad chefen ska göra skapas. Självbildens syfte är att

definiera subjektet genom att samtidigt definiera vad subjektet inte är (Lyttkens 1985).

Chefers identitetsformering kan dels förstås som en självmedveten process, dels som ett

resultat av organisatoriska och samhälleliga diskurser.

Figur 1: Organisationens två olika system – chefskontroll och reproduktion
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Moral är centralt för chefers vardagsarbete och två perspektiv är 
särskilt framträdande. Watson (2001) menar att chefer i sin vardag 
försöker anpassa sig till och agera i linje med vad de uppfattar som 
organisationens uppfattning. Detta innebär att cheferna snarare 
försöker agera för organisationens bästa än i enlighet med vad chefer 
placerade ovanför i den organisatoriska hierarkin kräver och tycker. 
Jackall (1988) argumenterar för en något annorlunda linje och menar 
att chefer ser moral som något flexibelt och situationellt. Chefernas 
viktigaste uppgift är att underkasta sig den i olika sammanhang 
rådande moralen – organisationer är inte i behov av snälla aktörer 
– chefer måste kunna agera omoraliskt. Vardagens sociala organisa-
toriska praktik handlar i mångt och mycket om att förhandla, och 
förhandlingarna drivs grundade i den utvecklade moralen i organisa-
tionen. På så vis definieras vad som är “sant”, “gott” och “riktigt” i 
vardagens sociala praktiker.   

Identitetsarbete är centralt inom det pragmatiska perspektivet. I 
chefers vardagsarbete är det inte bara viktigt att veta vad som ska göras 
eller hur det ska göras utan också att ta reda på vem man är. Detta 
är grundläggande för social interaktion med andra (Watson 2001). I 
och med identitetskonstruktionerna, skapandet av en jag-förståelse 
eller en chefs-förståelse, kan också grunderna för vad chefen ska göra 
skapas. Självbildens syfte är att definiera subjektet genom att samtidigt 
definiera vad subjektet inte är (Lyttkens 1985). Chefers identitetsfor-
mering kan dels förstås som en självmedveten process, dels som ett 
resultat av organisatoriska och samhälleliga diskurser.

Figur 1: Organisationens två olika system – chefskontroll och 
reproduktion
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Teoretiska utgångspunkterna preciserade

I Figuren 1 preciseras studiens teoretiska utgångspunkt. I det repro-
ducerande systemet (i ovalen) återfinns de överordnade cheferna. I 
chefspraktikerna (som ovan beskrivits som att producera en mall för 
den professionella produktionen) måste cheferna dels hantera olika 
former av yttre kontrollkrav som ställs på dem (vilket uttrycks genom 
den streckade pilen i figurens övre vänstra kant), dels kontrollera sig 
själva (vilket uttrycks i begreppet chefskontroll). Chefspraktikerna 
syftar till skapande av kontroll och reproduktion genom olika former 
av organiserande handlingar. Dessa organiserande handlingar är gräns-
skapande, de åsyftar prioritering av olika frågor. Målet är i förläng-
ningen ett skapande och återskapande av chefskollektivets regler och 
normer – en normaliserad vardag. 

I Figuren 1 skisseras också det linjärt producerande systemet dvs. 
vård- och omsorgsproduktionen. Detta system är till skillnad från 
chefernas system inte reproducerande men är likväl beroende av 
olika former av yttre kontroll i form av exempelvis anhörigas eller 
boendes krav. Skillnaden mellan de olika systemens relation till den 
yttre kontrollen är att det linjärt producerande systemet är tvunget att 
vara direkt sensitivt gentemot den yttre kontrollen.7 Detta beroende på 
detta systems logik, nämligen att vara kvalitetsbundet för att garantera 
tillförseln av inputs (t.ex. ekonomiska medel).8 I så mån är det linjärt 
producerande systemet i viss mån självutvecklande vilket skiljer det 
från det reproducerande systemet som har till uppgift att såväl föra in 
nya aspekter i de egna praktikerna samtidigt som de ska garantera och 
ta kontroll över vad som sker i det linjära systemet. Chefspraktikernas 
uppgift i det reproducerande systemet är att garantera en kontrollerad 
mångfaldsförändring medan personalpraktikerna i det linjära systemet 
kan förlita sig på en spontan förändring. Det politiska mångfalds-
direktivet (i Malmö) åsyftar båda systemen men cheferna har det 
övergripande ansvaret för denna. De ska kontrollera mångfaldsar-
betet (för utan kontroll är det svårt att egentligen veta vad servicen 
med djup och kvalitet sammankopplat med mångfaldsidén i det 
politiska direktivet egentligen innebär). Därför skisseras i Figuren 1 
relationen mellan de två systemen som störande, stödjande eller icke-
störande (Czarnaiawska 2005). Med detta avses att chefspraktikernas 
utvecklade normaliteter och aktiviteter i mångfaldshänseendet kan 
vara av stödjande, störande eller icke-störande karaktär gentemot det 
professionella systemet. 

I den empiriska delen nedan diskuteras de yttre kontrollkraven i 
termer av kontrollnät som åsyftar hur kraven bildar ett finmaskigt nät. 
De olika formerna av yttre kontrollkrav syftar till att inskränka och 
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skapa gränser i organisationens verksamheter. I den empiriskt baserade 
diskussionen beskrivs hur chefer upplever olika former av yttre 
kontroll och hur dessa bildar ett nät av yttre kontroll som cheferna i 
det reproducerande systemet måste hantera och behärska. I chefsprak-
tikerna har cheferna till uppgift att skapa stabilitet och konsensus eller 
med andra ord att ta kontroll över kontrollnätet – och på så vis skapa 
och återskapa regler och normer. I den avslutande analysen fokuseras 
hur cheferna skapar kontroll över sitt vardagsarbete. Med utgångs-
punkt i chefernas upplevelser av yttre kontroll, konsekvenser deras 
kontrollskapande har för mångfaldsarbetet analyseras. Detta kontroll-
skapande diskuteras i termer av förhandling vilket är en viktig del av 
chefers vardag. Förhandlingsmetaforen poängteras inom det pragma-
tiska perspektivet i och med förståelsen av chefers arbete som politik 
och inofficiellt arbete (jfr. Wenglén 2005). Därmed kan också sägas att 
förhandlingen är en synonym till organisering och att förhandlingen 
syftar till att skapa gränser, att stänga vissa frågor inne och andra 
ute. I samband med detta diskuteras för-kontrollens innehåll där den 
grundläggande frågeställningen är varför cheferna förhandlar som de 
gör. Vad är inre kontroll? Utvecklandet av professionella identiteter 
och dessas betydelse gentemot chefernas förhandlingar är centrala. 
Avslutningsvis diskuteras också mångfaldsfrågans betydelse i och för 
chefspraktikerna.  
 
Vård- och omsorgschefernas vardag
Vardag och möten – yttre kontroll, komplexitet och mångtydighet

Att vara chef kan innefatta mycket. Då jag själv tänker på ordet chef 
dyker varierande bilder upp. Jag tänker på makt, kostymer och dräkter, 
översittare, lyssnande personer men jag tänker också på frustration, 
övertid och stämpelur. Andra personer jag talat med nämner ord som 
beslutsfattande, ensamhet, att inte ha behov av att vara älskad, arbets-
givare, människointresse, leda, ekonomi. Föreställningarna om vad en 
chef gör i sin vardag handlar om budgetarbete, att vara i mellanpo-
sition och därför redovisa för andra, konkret beslutsfattande, svara på 
mail och telefon, föra ut information, prata, rekrytera och äta repre-
sentationsluncher. Bilden av hur en chef är och vad chefen gör i sin 
vardag skiftar. 

Vård- och omsorgscheferna har under de genomförda intervjuerna 
fått uppgiften att reflektera över hur en vanlig dag ser ut. Samtliga 
chefer har gett liknande reflektioner till svar. Det handlar om upple-
velser av möten och samtal. Att mötas i olika former av formella möten 
är grunden för det vardagliga arbetet i chefspraktikerna:
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Det är mycket möten. Det är ju väldigt skiftande och möten med många och 
olika, 90 procent av min arbetstid består ju av möten. Det är ju viktigt med 
möten men det ska ju ge någonting och man ska hinna förbereda möten, man 
ska hinna efterarbeta möten och ha lite tid för reflektion någon gång (…) 
det är som så mycket, det är möten med sin personal det är möten i olika 
forum, i olika intressenter, politiker, det består min mesta arbetstid av, för 
det mesta…

Under mötet kan cheferna få och sprida information. De kan påverka 
enskilda och organisationen. Kanske kan de också förändra. Mötet 
är arenan för chefernas arbete, där behandlas olika former av infor-
mation, där fattas beslut, där görs chefernas vardagsarbete. De 
vardagliga chefspraktikerna består till stor del av att balansera mellan 
olika organisatoriska intressen. Chefernas berättelser om upplevelser 
av vardagsarbete pekar på att olika former av yttre kontroll9 präglar 
deras vardag:

T. S.: (…) då jag intervjuat dina kollegor så har jag tänkt på vad de egentligen 
sagt om chefs- och ledarskap i praktiken. Jag tror ledarskap handlar om att 
klara av en rad moraliska dilemman. Det finns ett spel mellan att hålla budget 
å ena sidan och andra sidan klara av hälso- och sjukvårdslagen, vad tror 
du?

Chef: Det är mitt i prick. Ibland är man som en gisslan mellan det här 
olika, medborgarperspektivet, politiker och ekonomi, jag menar, och sen 
medarbetarna. Alla ska bli nöjda och det är de värderingarna vi måste 
balansera mellan att få alla nöjda det är ju det som…vi gör ju det tror jag eller 
jag gör så åtminstone…ehh…I det här delarna som jag beskrivit för dig. Fast 
jag har inte sagt det så konkret att en pool där och en annan där, politiker där 
och knapp budget där med politiker och sen medborgarperspektivet och sen 
medarbetarna där, och sen försöka hantera detta, organisera detta på ett bra 
sätt så att alla blir nöjda och glada. Men det är ju liksom det reglementet vi 
har…ehh…att försöka harmonisera detta på bästa sätt…ehh…

De organisatoriska intressen (den yttre kontrollen) som cheferna måste 
hantera och balansera mellan består av diverse aktörer och direktiv 
exempelvis politiker, organisatoriska planer, de lagar som reglerar 
vård- och omsorgsverksamheterna men också andra myndigheter och 
aktörer som exempelvis fackföreningar. Den yttre kontrollen syftar till 
att på olika sätt och med olika medel inskränka chefernas praktiker 
och i förlängningen hela organisationens verksamhet. Intressenternas 
mål är att med olika intentioner bli en del av organisationen. Chefernas 
uppgift är att ta kontroll över den yttre kontrollen och skapa ordning 
i vardagen genom att skapa gränser och upprätthålla stabilitet. Mötet 
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är arenan för dessa aktiviteter. Vilka är de intressena och intressen-
terna? Vilken typ av yttre kontroll hanterar cheferna i sin vardag? Hur 
förklarar cheferna balansgången mellan olika organisatoriska intressen 
och intressenter? Hur hanterar cheferna den yttre kontrollen? 

“Vi har fått höra att till varje pris hålla budgeten”

Ett exempel på yttre kontroll från politikers sida är den för denna 
studie så relevanta politiska mångfaldsdirektivet. Dock är det inte 
direktivet som cheferna pekar på som ett tydligt yttre kontrollkrav. 
Istället är olika berättelser om krav om att “hålla budget” frekventa 
i intervjuerna. Cheferna upplever budgetrelaterade politiska krav som 
tydligt gränsformerande för deras vardagspraktiker. En av cheferna 
berättar att 

Illmar (kommunstyrelsens ordförande; förf. anm.) har gått ut och sagt att står 
målen i konflikt med budgeten är det budgeten som gäller… 

Cheferna upplever de politiska kraven som ställs mot dem som tydliga – 
budgeten är den viktigaste frågan. Det budgetrelaterade kravet upplevs 
av cheferna som en form av gränsmarkerande politisk handling. Det är 
budgeten, och inte andra frågor, som i främsta rummet ska prioriteras. 
Att upplevelserna av det politiska kravet “att hålla budget” snarast 
bör tolkas som en gränsmarkerande politisk handling framstår som än 
mer tydligt i och med att cheferna menar att hantering av de politiska 
budgetrelaterade kraven upptar en stor del av vardagens chefsprak-
tiker. Cheferna upplever att de förväntningar som ställs mot dem är 
höga och att en väl fungerande ekonomi därför är ett av de viktigaste 
målen för deras verksamheter. En av cheferna berättar att: 

Förväntningarna idag är ju skyhöga, man ska vara väldigt allmänt hållen 
kring allt, det handlar ju väldigt mycket om en budget i balans, att ha en 
ordentlig ekonomi som är säker och god med bra framförhållning. Hålla 
budgeten är ett mål alltså.

Det politiska kravet om att “hålla budget” har fått genomslag, vilket 
innebär att cheferna menar att budgetarbete är det viktigaste målet 
för deras chefspraktiker. Det politiska budgetrelaterade kravet måste 
förstås i relation till att budgetens ramar också beslutas av politi-
kerna. I den politiskt styrda organisationen utgör budgeten en politiskt 
grundad gränsmarkering i chefspraktikerna. Det politiska kravet på en 
budget i balans betyder ur chefernas perspektiv, att de ska hålla sig 
inom de ekonomiska (och andra) riktlinjer som politikerna beslutat 
om. De olika ramar som definieras och regleras i budgeten är en form 
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av yttre kontroll som också formar chefspraktikernas handlingsut-
rymme. Budgetens begränsande funktion avser med andra ord att den 
i förlängningen syftar till att sätta de yttre gränserna för chefsprakti-
kernas mål och syfte, att skapa vård- och omsorg.  

Eftersom att det politiska budgetrelaterade kravet fått ett så stort 
genomslag i chefspraktikerna är chefernas upplevelser av budgeten som 
sådan också relevant att diskutera. Cheferna upplever att budgetens 
tidsram också utgör en form av yttre kontroll. I den studerade organi-
sationen fastställs budgeten år för år, vilket innebär att verksamhe-
terna kontrolleras år för år. Cheferna berättar i intervjuerna om hur 
denna form av yttre kontroll upplevs påfrestande och där vardagens 
chefspraktiker snarare handlar om akuta räddningsaktioner än om 
långsiktighet och förändring. En av cheferna berättar:

Men det är svårt att påbörja nya förändringar innan man har hunnit avsluta 
de gamla processerna. Problemet är att vi har en ettårsekonomi här, hade 
vi haft en flerårsbudget så hade vissa saker varit enklare att hantera för 
ibland är det så att man behöver lägga ned lite extra kostnader i en stor 
omstrukturering sen (får man vänta till; förf. anm.) år två och tre innan man 
kan hämta hem effekterna av det, och så har vi det inte här (…) men hade 
jag fått önska någonting så hade jag verkligen önskat mig en flerårsbudget, 
och så skulle jag vilja önska mig någon form av mittsavstämmning under ett 
innevarande verksamhetsår. Vårt bekymmer är, om man tittar på stadsdelen 
då specifikt att de prognoser (…) det går ju till så att de fördelas utifrån en 
befolkningsprognos, och prognoser i all ära är ju inte detsamma som att det 
blir så…

Chefernas upplevelser av budgetens snäva tidsramar utgör en avgrän-
sande funktion för chefspraktikerna. Budgetens tidsbegränsning 
försvårar långsiktigt visionerande i chefspraktikerna. Ettårsbudgetarnas 
kortsiktiga yttre kontroll formar tydliga gränser inför chefernas 
handlingsutrymme. Cheferna upplever att möjligheterna till långsik-
tighet och framförhållning i chefspraktikerna försvåras i och med de 
tidsbundna budgetrelaterade gränserna. Chefernas upplevelser resul-
terar i att chefspraktikernas perspektiv snarast är då och nu istället 
för nu och sen. Cheferna menar att möjligheten till aktivt och reellt 
förändringsarbete begränsas. Samtidigt bör det påpekas att det inom 
ramen för ettårsbudgeternas kortsikta krav finns utrymme för framtida 
visioner i chefspraktikerna. Detta avser framtida befolkningsunderlag 
och dess konsekvenser för verksamheternas infrastruktur, till exempel 
om antalet platser på särskilda boenden i framtiden kommer att stå i 
relation till antalet äldre i stadsdelarna. 
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De yttre politiska budgetrelaterade kontrollkraven bör också sättas 
i relation till den “missionsdrivna” organisationens mål. Istället för 
vinstmaximering är syftet skapandet av ett bättre samhälle i form 
av friskare människor, god hälsa, bra livsbetingelser under de sista 
levnadsåren osv. (jfr. Wenglén 2005). De gränser som skapas i och med 
de politiska kraven på en budget i balans kan, då de sätts i relation till 
detta organisatoriska mål, skapa upplevda dilemman inom chefsprak-
tikerna. Dessa upplevda dilemman kan exempelvis avse hur nedskär-
ningar står i kontrast till uppdraget att skapa det “goda samhället”. En 
chef menar att:

(…) det är en klar tendens att det är väldigt lätt att fatta (politiska; förf. anm.) 
beslut, sen är det ändå så att pengarna ska tas från kärnverksamheten på ett 
eller annat sätt…och…ehh….man måste ställa sig frågan om nyttan i olika 
saker som jag ser det. Det är inte oproblematiskt, det är det inte…det…där 
dyker motsättningar upp…

  
De politiska kraven leder till komplexitet i vardagens chefspraktiker. 
Medel ställs mot professionella mål, visioner mot sparkrav. En chef 
berättar:

Vi har fått höra att till varje pris hålla budgeten och det är där jag menar att vi 
får börja titta. Vi har under ett antal år nu tullat på detta men till slut kommer 
man till det att ska vi följa lagarna…ja…det är nog tveksamt ibland… (…) 
Man hamnar i kläm därför att politikerna fattar besluten och det är också de 
som håller i pengarna. Så ska vi ge en optimal vård och omsorg. Vi ska följa 
lagarna och vi ska göra detta och samtidigt ska vi hålla budgeten och det är 
ju inte alltid som den här ekvationen går ihop…

Budgetens kortsiktighet skapar dilemman för chefspraktikerna. 
Dilemman som bottnar i hanterandet av olika former av yttre kontroll 
krav. Chefernas upplevelser av dessa yttre krav kan tolkas som att de i 
sina praktiker hamnar i kläm mellan olika former av yttre kontroll:

När jag ser på att vi… hela tiden måste anpassa våra verksamheter för att 
klara av budgeten, samtidigt så vet jag att vi kommer få mindre och mindre 
resurser, samtidigt vet jag att tillsynsmyndigheterna blir större och större… 
ja… du förstår…

Det nät av yttre kontroll som präglar chefernas vardagspraktiker börjar 
framträda. En budget i balans, att hålla budget, att förändra långsiktigt 
med en kortsiktig budget samt att följa lagarna som reglerar vård- och 
omsorgsverksamheterna. Men det är inte bara den “missionsdrivna” 



117

organisationens mål som bör sättas i relation till de politiska budgetre-
laterade kraven utan också de politiska mångfaldsrelaterade kontroll-
kraven. Det politiska mångfaldsdirektivet i Malmö stad är tydlig och 
pekar på såväl avspegling av stadens befolkning i organisationen som 
på att cheferna ska utveckla sin organisation med målet att skapa 
fördjupad service. Dessa senare krav upplevs av cheferna som begrän-
sande och i konflikt med det överordnade budgetkravet.

“Vi har vissa lagar vi måste följa”

De två lagar som är direkt kopplade till vård- och omsorgsorganisa-
tionen är hälso- och sjukvårdslagen (HsL) och socialtjänstlagen (SoL). 
Den förstnämnda reglerar de medicinska aspekterna (vården), den 
sistnämnda de sociala aspekterna (omsorgen) av verksamheten. De 
två lagarna som explicit begränsar vård- och omsorgsorganisationerna 
är normativa och anger vad organisationen bör arbeta med och vad 
som bör prioriteras. Med andra ord har de en tydligt gränssättande 
funktion inför chefernas vardagspraktiker. En av cheferna berättar: 

Vi har en mängd olika lagrum som vi också är styrda över. Vi har enheter som 
gör tillsyn och tillslag lite överallt. Vi har en hälso- och sjukvårdslag som vi 
måste ta hänsyn till. Vi har socialtjänstlag och LSS och dellaga utav det…

Olika lagrum styr över chefernas verksamheter men också chefsprak-
tikerna i och med de olika lagarnas intentioner. Målet för hälso- och 
sjukvårdslagen är att hela befolkningen ska kunna erhålla en god hälsa 
på lika villkor i vården skall ges med respekt för alla olika människor 
(SFS 1982:763). Kommunernas verksamhet regleras särskilt i HsL och 
innebär att varje kommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård 
till dem som bor i en av endera HsL eller Socialtjänstlagen reglerad 
boendeform eller dagverksamhet. Kommunerna får också erbjuda 
invånarna vård i hemmet. Grunden för kommunens tjänster, enligt 
HsL, ska vara att vården bygger på vetenskap och goda erfarenheter. 
Hälso- och sjukvårdslagen reglerar också ledningen för hälso- och 
sjukvård (detta gäller all hälso- och sjukvård oberoende vilken huvud-
mannen är). Hälso- och sjukvården måste vara “så att den tillgodoser 
hög patientsäkerhet och god kvalitet av vården samt främjar kostnads-
effektivitet” (SFS 1982:763, Lag 1996:787). Socialtjänstlagen (SFS 
2001:453) föreskriver att “samhällets socialtjänst skall på demokratins 
och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala 
trygghet; jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhälls-
livet”. Socialtjänstens praktiker skall ta hänsyn till varje individs eget 
ansvar för sin egen och andras situation och “frigöra och utveckla” såväl 
individuella som gruppmässiga resurser. Den politiska socialnämnden 
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skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo själv-
ständigt under så trygga förhållanden som möjligt och att de äldre får 
en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Nämnderna 
skall vidare verka för att äldre människor får goda bostäder och skall 
skapa det stöd och den hjälp varje individ är i behov av. De ansvarar 
också för att, om så behövs, inrätta särskilda boendeformer. I stort sett 
samma ansvar gäller för gruppen funktionshindrade. 

De två lagarna anger lagrummet för chefspraktikernas kärnverk-
samhet – att organisera en god vård och omsorg i de olika stadsde-
larna. I chefspraktikerna kan lagarna användas som ett avgränsande 
instrument då de tydligt påtalar kärnverksamhetens betydelse. En chef 
menar att:  

Vi måste ju prioritera kärnverksamheten, det är lagstadgat man får ju tyvärr 
ibland tulla på det här med kvalitetsarbete, utvecklingen får stå tillbaka… 

I och med lagrummens intention kan de användas inom chefsprakti-
kerna som ett hjälpmedel för konfliktlösning då de skapar en prioritets-
ordning. Ett resultat är att kärnverksamhet ställs mot kvalitetsarbete 
inom chefspraktikerna. I detta fall avser kvalitetsarbetet mångfald 
även om det inte uttrycks explicit i citatet. Den citerade chefen 
använder de två lagar som reglerar vård- och omsorgsverksamheterna 
för att beskriva hur kärnverksamheten tränger ut mångfaldsfrågan till 
periferin. På detta vis kan de olika lagrummen fungera begränsande 
och som verktyg för/i chefspraktikerna. Lagarnas funktion är, förutom 
den juridiska, att vara ett verktyg för yttre kontroll. 

Det är viktigt att poängtera att dessa lagar inte uttryckligen reglerar chefernas 
mångfaldsarbete och de eventuella krockar med kärnverksamheten som detta 
arbete kan medföra. Istället får lagarna en implicit gränssättande funktion 
genom att de används för exkludering av frågor som uppfattas som perifera 
för verksamheten inom chefspraktikerna.

“Det finns planer för fasen och hans moster i den här stan”

Att en kommun ska styras planenligt är ett okontroversiellt påstående. 
Med detta avses att verksamheterna ska styras enligt de planer som 
ledningen tagit fram. Den planstyrda verksamheten ska trygga att 
verksamheterna sker effektivt och att allmänheten kan få största 
möjliga insyn. Varje plan innehåller idéer, riktlinjer, bestämmelser osv. 
där kommunens värdegrund finns nedtecknade. Ett annat mer implicit 
syfte med planerna är att de ska fungera som stöd för chefer och andra 
i kommunen i deras dagliga arbete med olika frågor. Ett planenligt 
arbete innebär att arbeta kontrollerat, organiserat, tydligt, och  effektivt 
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inom de tidsramar som finns för olika frågor. Planen ger uttryck för 
den önskade utvecklingen och riktningen för organisationen men är 
också chefspraktikernas verktyg för förändring. Planernas dubbla syfte 
innebär vidare att de är en form av yttre kontroll – med beslutade 
planer som grund pekas olika organisatoriska intressen och mål ut. 
Varje enskild plan har ett underliggande gränsmarkerande syfte.  

Det finns närmare bestämt mer än 50 planer i Malmö stads organi-
sation. Dessa tar exempelvis upp IT-arbete, personalpolicy, värdegrund 
och miljörelaterade frågor. Den enskilda planens funktion är att skänka 
olika frågor legitimitet, det signalerar vad som är centralt och viktigt 
för organisationen. Planerna pekar var och en för sig åt olika håll. De 
består av visioner, riktlinjer och regler som cheferna i vardagsprakti-
kerna ska förvalta. Det stora antalet planer upplevs som störande. En 
chef berättar: 

Men jag tycker det finns planer för fasen och hans moster i den här stan och 
hade man sett till att jobba lite mer praktiskt så hade det varit mycket bättre. 
Jag tycker det är floskler, men samtidigt som när man läser så, ja det kanske 
behövs (…) men jag tycker det är väldigt viktigt att man inte bara skriver ett 
dokument och låter det bli liggande utan att man jobbar efter det, att man har 
en tro på det man jobbar med…

Det stora antalet planer, vars intressen och gränser ibland korsas med 
motsägelsefulla och mångtydiga resultat, skapar förvirring och oro. 
Den ena planen talar om att miljö är det viktigaste, den andra att 
antalet kvinnor respektive män ska vara lika fördelat och den tredje att 
olikheter ska beaktas. I chefspraktikerna ställs de olika planernas inten-
tioner mot varandra, mångfald ställs mot IT som ställs mot jämställdhet 
som ställs mot arbetsmiljö som ställs mot kärnverksamhet. 

Chefernas vardagspraktiker syftar i mångt och mycket till att 
sortera och värdera och skapa mening kring de krav som återfinns i de 
olika planerna. Detta leder till två upplevda konflikter inom chefsprak-
tikerna. Den ena konflikten gäller en schism mellan planens innehåll 
och intention och chefernas uppfattning om vad vardagspraktiken 
ska innebära och uttryckas i. Denna konflikt handlar planens visioner 
kontra chefernas uppfattningar om sitt eget praktiska handlande. Den 
andra konflikten avser den prioritetsordning som skapas mellan de 
olika planernas krav och innehåll. Fokus för chefspraktikerna tycks 
snarare vara att prioritera arbetsuppgifter som de själva uppfattar som 
viktiga och centrala än att prioritera mellan och uppdatera planerna 
till den aktuella organisatoriska vardagen och verksamheten. En chef 
berättar:
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Om du säger praktiskt så arbetar vi mycket med det (mångfaldsfrågor; förf. 
anm.) i stadsdelen … om man säger att det finns en mångfaldsplan som 
man säger, om du menar det där dokumentet det är inte det som är viktigt. 
Jag tycker det är viktigt att man jobbar med sådana frågor, och det kan 
vi inte undvika i denna stadsdel, det jobbar vi med dagligen, men, det här 
liksom. Men det ska väl finnas en jämställdhetsplan, det ska väl finnas en 
mångfaldsplan och jag tror ju inte att alla i vår verksamhet känner till våra 
planer. Jag tror inte jag själv känner till alla planer som egentligen finns, det 
är där jag menar att för man fram dessa produkter så tar det tid och kraft 
att varje år sitta och gå igenom det och förnya det. Så får vi ut direktiv att 
det ska finnas som en stående punkt på dagordningen på arbetsplatsträffen, 
jämställdhet, för mig är det liksom löjligt att för jämställdhet, kommer man 
in i de diskussionerna så har man ju det som en naturlig del, men inte att, ja 
ha nu har vi jämställdheten som nästa punkt, nu ska vi prata om detta liksom. 
Nej, jag tror inte många av de planerna, jag tror inte ens det är känt bland 
personalen att de finns. Det tror jag inte. 

 
I de två upplevda konflikternas kölvatten tycks planerna inte ge något 
stöd i de vardagliga praktikerna utan istället fungera som ett slags yttre 
kontrollerande gränsverktyg med syftet att, utan direkt stöd, sätta 
gränser för vad chefen ska arbeta med.

Att en fråga sätts in i en plan pekar på att det är en politiskt priori-
terad fråga och planens funktion är delvis att vara legitimitetsska-
pande. Ju fler planer som finns i organisationen desto högre är den 
retoriska ambitionsnivån. Men planernas stödjande roll kan i och med 
chefspraktikernas prioriteringar mellan såväl planerna som sådana 
som mellan plan och praktik undermineras. Det finns en uppenbar 
risk att cheferna fastnar i planerna istället för att de fungerar som 
ett verktyg för förändring (Czarniawska 2005). Att planerna inte ger 
det maximala stödet i och för chefspraktikerna är ett tydligt drag i de 
intervjuer som genomförts. En chef menar att:

Det är ingen mening att skriva en massa planer om folk tycker det är 
obegripligt eller om det inte är bra… 

Organisationens olika planer är explicit gränsmarkerande men deras 
funktion i och för chefspraktikerna tycks snarare vara störande – 
planernas begränsande funktion uttrycks i de intervjuade chefernas tal 
om planer med floskler eller genom att det är viktigare att se till vad 
som görs istället för att fokusera och försöka kontrollera genom olika 
planer. 
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Länsstyrelse, fackföreningar och andra kontrollerande aktörer

Under senare år har vi i massmedia kunnat läsa om olika former av 
vanvård inom de organisationer som ansvarar för vård och omsorg 
av äldre. Detta har medfört att olika former av organisatorisk och 
byråkratisk yttre kontroll har tillkommit för att säkerställa kvalitet, 
säkerhet och trygghet. Exempelvis kontrollerar socialstyrelsen 
kommunernas vård- och omsorgsverksamheter och sedan ett par år 
är även länsstyrelserna kontrollmyndighet genom deras äldrevårds-
ombudsmän. Dessa, men även andra former av yttre kontroll som 
exempelvis fackföreningars krav och intressen skapar dilemman i 
vardagspraktiken.   

Cheferna berättar om mångfacetterade upplevelser av den ökade 
formella yttre kontrollen från andra myndigheter. Å ena sidan kan 
cheferna se den kvalitetssäkrande betydelsen för de egna verksam-
heterna och praktikerna. Å andra sidan är de frusträrade. En chef 
berättar att:

… så länge som man har två uppföljningsverksamheter så är det klart att det 
faller på sin egen orimlighet att det inte blir bra, det är en oerhörd svaghet 
från statsmakterna att man har två olika regionala tillsynsmyndigheter, man 
har en central tillsynsmyndighet för båda regelverken i Stockholm. Det är ju 
sjukt ju, det är ju det. Det övergår mitt förstånd att man som ansvarig minister 
eller socialutskott kan se det vara kvar. Det är obegripligt vilka konsekvenser 
det får, att vi måste ha mer än en dokumentation att man tillsätter ett 
äldreskyddsombud, det är liksom det sista, nej jag bara suckar…

T. S.: det blir bara mer och mer kontroll…

Chef: Ja visst, jag försöker att, det är väl inget fel på den personen, det är 
en duktig och kompetent person, men jag menar, hon kan inte skilja på sina 
uppgifter. Jag menar det finns inga skillnader mellan socialkonsulenterna 
på länsstyrelsen och henne (äldreskydssombudet, förf. anm.) ju. Alltså jag 
bara suckar när jag hör om sånt här, och det säger väl en del om bristen i 
strategierna i dessa frågor. Där kan jag verkligen sucka över det, det är bara 
tröttsamt. Det tror jag många som sitter i min situation (…) socialstyrelsen 
och länsstyrelsen och förtroendenämnden och pensionärsorganisationerna 
och andra brukarorganisationer, boenderåd och man har då politikerna i 
stadsdelen, det ska också vara en myndighetsfunktion inom stadsdelen och, 
ja, you name it, fackliga organisationerna som ska kontrollera det, nya ledare 
som ska ha med sig sina chefer, min enhetschef som skulle ha med sig sina 
chefer så jag sa på skoj att egentligen skulle man bygga upp en läktare på mitt 
rum. I mitten sitter jag och varje gång jag lyfter på telefonen så får de sätta 
betyg på mig, så har de precis som i simhopp 4,3, 4,8 innan jag lägger på 
telefonen. Jag menar det blir för bra. Det är klart att man måste kunna tänka 
bort det helt enkelt… annars blir man ju ding ju…
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Olika former av yttre kontroll snarare upplevs som störande än 
stödjande i och för chefspraktikerna, vilket den citerade chefen 
metaforiskt beskriver som en betygs- eller poängbedömning. Cheferna 
upplever att de olika aktörernas yttre kontroll medför en organisa-
torisk tröghet. Om trögheten ska undvikas måste den enskilde chefen 
inte se till de yttre kontrollformerna. Den kontrollapparat som finns 
idag upplevs av cheferna som en grogrund till att nya dilemman skapas 
i vardagen. De olika kontrollerande aktörerna har olika uppdrag, olika 
mål med sin verksamhet och de gränser som kontrollen skapar går in i 
varandra och korsas.

Det är inte bara olika myndigheters verksamhet som i chefernas 
berättelser upplevs som kontrollerande, även fackföreningarna nämns.

Chef: (…) för jag tänker på att vi har fackföreningen också… (skrattar) … 
de är ju ganska aktiva och de är ju med i det mesta, man har en extremt 
långt gående samverkan med facket. Det är ju inte jag van vid från mindre 
kommuner, hade vi inte alls de nära, alltså på alla frågor… vem som ska flytta 
från ett rum till ett annat. (…) Alltså man har en sådan tradition att man har 
en väldigt nära samarbete med facket, att liksom, alla frågor, urskillningslöst 
ska informeras om. Man har en tradition att man skickar all information 
till facket. Jag kan ju tycka att relationen chef – medarbetare kunde vara en 
förtroendefull relation ju. Facket kan ju få information om det är viktigt. 
Men det kan ju vara en kulturfråga… vad man tycker är viktigt. Och det kan 
ju inte jag ha kanske några förutfattade meningar kring detta. Traditionen är 
ju olika helt enkelt. Men jag upplever att då jag skulle flytta kontor till ett 
annat kontor då skulle facket in och inspektera och ställa krav på olika. Det 
var inte skyddsombudet, utan fackföreningen, man kan ju tycka att det skulle 
vara skyddsombudet, men inte fackföreningen… ehh… restationsaspekter på 
ett rum… ehh… men… det är väl så man har det i Malmö… (Chefen berättar 
vidare om sina tidigare arbetsplatser i andra kommuner; förf. anm.) 

I detta fall är det fackföreningens kontroll som från chefernas perspektiv 
upplevs som gränsmarkerande och gränssättande för deras handlings-
utrymme. Fackföreningens mål och intentioner krockar ibland med 
chefernas dito. Sätts dessa två intressesfärers mål och intentioner i 
samband med andra aktörers kontrollerande verksamheter framträder 
en komplex bild, med olika gränssättande intressen och visioner som 
cheferna måste hantera i vardagspraktikerna. 

Gränsskapande yttre kontroll – kontrollnät, dilemman 
och förhandling
Chefernas vardagspraktiker handlar till stor del om att på olika sätt, 
med olika metoder, förhålla sig till de olika kontrollkraven. Som 
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kommer att påvisas nedan, då den yttre kontrollens konsekvenser för 
chefernas arbete med mångfaldsfrågan kommer att diskuteras, hanteras 
den yttre kontrollen genom att koncensus inför verksamhetens mål 
och kärna och därmed också dess periferi skapas i chefspraktikerna. 
Nätet av kontroll fungerar med andra ord gränsmarkerande i och för 
chefernas vardagspraktiker.10

 I brytningspunkterna mellan de olika gränser som formeras i 
kontrollnätet konstrueras dilemman inom chefspraktikerna. Detta sker 
då de olika kontrollkravens olika mål och krav ställs mot varandra. 
Detta sätt att betrakta chefers vardag på diskuteras också inom det 
pragmatiska perspektivet på chefers arbete i och med formuleringar om 
en vardag präglad av komplexitet och mångtydighet (jfr. Watson 2001; 
Wenglén 2005). Ett dilemma kan förklaras som en tudelad premiss, 
alltså en fråga med minst två olika innebörder att ta ställning till. Den 
vardagliga betydelsen av ett dilemma förklarar Nationalencyklopedin 
som ett “kinkigt läge där man är illa däran oavsett hur man än 
handlar”. Det upplevda dilemmat som vård och omsorgschefer står 
inför i vardagspraktikerna präglas som ovan antytts inte av två utan 
av flera olika intressen (med bas i de olika formerna av yttre kontroll) 
som korsas och bryts. En av cheferna beskriver vardagsarbetet med de 
dilemman som chefen ställs inför för

Ja… (chefen pustar)… alltså min uppgift här är ju att driva vård och omsorg 
med de medel som jag har fått till förfogande. Det får inte lov att kosta en 
krona mer och gör det det så är min uppgift att se till att dra någon annanstans. 
Jag brukar säga att så länge det går så här så. Men det finns en gräns för min 
prostitution också. Det är väl så att ett ställningstagande måste jag göra också 
för eller senare. När det kommer det vet jag inte. Ännu så länge så känner jag 
att jag inte har gjort något som jag inte kan stå för om jag uttrycker det så.

Den yttre kontrollens olika premisser i kontrollnätet resulterar i att 
cheferna i vardagspraktikerna måste väga och förhålla sig till exempelvis 
att oavsett den årliga budgetens storlek ska chefen organisera en bra 
äldreomsorg. Oavsett andra kontrollerande myndigheters kontroll ska 
chefen organisera en god vård och omsorg. Trots politiska budgetkrav 
ska chefen organisera en arbetsmiljö som klarar sociala myndigheters 
kontroller eller som överensstämmer med fackföreningars intressen. 

De dilemmana som konstrueras i kontrollnätets olika gränsdrag-
ningar skapar vardagskonflikter i chefspraktikerna då olika mål 
och medel, olika aktörers perspektiv och krav, möts. De kontrollba-
serade dilemman som präglar vardagen hanteras i chefspraktikerna 
genom förhandlingar för att balans i vardagspraktikernas organi-
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sering av vård- och omsorgsverksamheterna ska uppnås och upprätt-
hållas. Förhandlingspraktiker är ett centralt tema för det pragmatiska 
perspektivet på chefers arbete (Watson 2001; jfr. Wenglén 2005) och 
avser hur chefer genom uttrycklig eller underförstådd överläggning och 
diskussion når en kompromissartad överenskommelse (jfr. Callières 
2001). Förhandlingarna uttrycks i de studerade chefspraktikerna som 
ett slags regulatorer för olika former av intressen. En av de intervjuade 
cheferna berättar om vardagsförhandlingarna

T. S.: Kan du berätta hur du upplever själva omsorgen som organisation, hur 
man så att säga organiserar omsorgen?

Chef:  Ehh… då har den två perspektiv, va… Det är den politiska streck 
känslostyrda verksamheten. Sen så har vi då den professionella organiseringen. 
Sen så är organisationen en kompromiss mellan dessa två världarna. Det 
professionella kontra den politiska streck känslosamma där man är beroende 
av opinionsläge etcetera. Man får inte vara allt för rationell, det är det som 
jag upplever som är organisering av vård och omsorg… 

T. S.: Händer det att de krockar, de här?

Chef: Där har du ju min roll att vara… ehh… så att säga regulator. Så att det 
inte blir någon krock där måste jag ju vara den som kan ge en information 
att… ehh… det är så här. Det är en politisk förutsättning att vi kan ha det här. 
Sen så kan du som professionell ha en annan åsikt (chefen berättar vidare om 
organisationens mål och dess kopplingar till nationella mål för kvarboende i 
hemmet; förf. anm.). 

Även om citatet inte uttryckligen åsyftar de dilemman som nämnts 
ovan pekar det underförstått ut förhandlingen i termer av chefens roll 
som regulator mellan olika former av yttre kontrollkrav som central i 
vardagen. 

Även om varje enskild form av yttre kontroll syftar till gränsska-
pande är likväl förhandlandet i chefspraktikerna gränsskapande. Syftet 
med förhandlandet är att kontinuerligt rekonstruera konsensus, att 
skapa och återskapa en mall, för såväl chefspraktikens uppgift som 
den professionella produktionens verksamheter. Härmed tydliggörs 
också förhandlingsmetaforen tydligt: förhandlingen är en organise-
rande verksamhet. Annorlunda uttryckt åsyftar chefspraktikernas 
förhandlingar till att skapa ett chefsrum med tydliga gränser. I och 
med gränskonstruktionerna upprätthålls den enighet och konformitet 
föreställningen om en organisation bygger på (Hernes 2004). I de 
gränsskapande vardagspraktikerna upprättas å ena sidan en kärna och 
å andra sidan en periferi, kärnverksamhet ställs mot andra verksam-
heter. En chef berättar:
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Där är det så att se till att kärnverksamheten fungerar. Och måste jag göra 
prioriteringar så är det kärnverksamheten som går före de andra sakerna i 
min vardag. Man kan inte konstruera saker och ting. Jag menar det finns ju i 
bakhuvudet i praktiken ju…

En annan chef berättar:

Alltså det är ju så att kärnverksamheten tränger ut andra saker och det är 
ändå så att kärnverksamheten både skall och så gör dominerar vår vardag. 
Givetvis är det ju så att det är ju inte… ehh… alltså… det mångkulturella eller 
jämställdhetsfrågor eller miljöfrågor som dominerar vår verksamhet. Det är 
givetvis (viktigt) att Agda och Svea och Sven och Lisa och Anna får den vård 
de behöver. Det andra är givetvis på marginalen. Så fungerar det och skall så 
fungera…

Vardagens chefspraktiker handlar om att se till att kärnverksam-
heten fungerar men vad chefen ger uttryck för i citatet är likväl hur 
konformitet och kontroll skapas i chefspraktikerna (Segerstedt 1948). 
Chefspraktikernas förhandlande är en väg för att uppnå kontroll 
och konformitet i verksamheterna. Trots vardagens olika dilemman 
är det vad som uppfattas att tillhöra kärnverksamheten som främjas 
i chefspraktikerna. Kärnan, den goda vården och omsorgen, går 
vinnande ut ur förhandlingen och tränger exempelvis undan den 
politiskt beställda mångfaldsfrågan. I och med att chefsrummets 
innehåll i chefspraktikerna definieras som vård och omsorg, definieras 
rummets gränser till detsamma (jfr. Hernes 2004:78). Samtidigt som 
kärnan definieras som vård- och omsorg, lokaliseras mångfaldsfrågan 
till chefsrummens periferi. Att förhandlingens gränsdragningar har 
konsekvenser för mångfaldsfrågans placering i chefsrummets periferi 
kan sättas i relation till hur chefer inom den statliga sektorn förhåller 
sig till mångfald (ST 2006:29ff). I undersökningen påvisas att mer än 
en femtedel av de manliga cheferna och ca 18 procent av de kvinnliga 
cheferna, var huvudansvariga för mångfaldsarbetet (ST 2006:29). 
Dessa siffror ska sättas i relation till att mer än en tredjedel av männen, 
och mer än hälften av de kvinnliga cheferna ansåg att mångfaldsfrågan 
är mycket viktig (ST 2006:29). Eftersom dessa siffror baserar sig på 
chefernas egna uppfattningar vet vi inte exakt vad cheferna lägger i 
svarsalternativet “att vara huvudansvarig”, och inte vad cheferna i 
praktiken gör vad avser mångfald. Detta öppnar för misstanken att 
mörkertalet inom kategorin “huvudansvarig” kan vara stort vad avser 
reella handlingar. De orsaker som cheferna angav till mångfaldsfrågans 
perifera ställning i deras chefsrum handlade framförallt om ointresse, 
kunskapsbrist eller upplevd tidsbrist (ST 2006:29ff).
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Inre kontroll som grund för organiseringen
Mångfaldsfrågan hamnar i den organisatoriska periferin som ett 
resultat av de förhandlingar som cheferna bedriver för att lösa de 
dilemman som uppstår då olika yttre kontrollfaktorer krockar i deras 
praktikerna. Men en central fråga återstår att förhålla sig till, och den 
handlar om vad det är som driver på dessa förhandlingar. I nedan-
stående diskussion kommer jag att påvisa att det är tre samverkande 
krafter som fungerar pådrivande. Jag kommer vidare att diskutera hur 
dessa står i relation till varandra.

I det pragmatiska perspektivet på chefers arbete pekas olika 
grunder ut för chefers handlande, exempelvis moral, identitetsarbete 
eller pragmatik (jfr. Watson 2001; Wenglén 2005). Vad dessa olika 
grunder har gemensamt är att de samtliga åsyftar inre kontroll. 

Trots min kritiska hållning till strukturers inverkan på chefers 
handlande vill jag söka förståelse för de abakomliggande faktorerna 
till förhandlingarna och det utvecklade professionella chefsrummet. 
Men istället för att se till samhälleliga eller dunkla strukturer tror jag 
förklaringen till chefernas handlande snarare ligger i att söka förstå 
hur cheferna uppfattar sig själva än att enbart fokusera på det profes-
sionella agerandet som sådant. För att förstå chefers vardag är det inte 
bara av vikt att se till vad som görs utan också till hur chefer uppfattar 
sig själva. Självbilden är den identitet vi skapar individuellt och genom 
kollektivet. Den skapas dels av den enskilde aktörens självuppfattning, 
dels av hur andra uppfattar aktören (Giddens 1998; jfr. också Jenkins 
1996). Det sätt varpå vi uppfattar oss själva har betydelse för hur 
vi agerar. Watson (2001) menar att det är av stor vikt att se till hur 
chefer leder sig själv, hur deras självbilder skapas. Watson (2001:84) 
menar att chefer med blandad framgång försöker forma organisa-
tionen de verkar i samtidigt som de försöker förstå vilka de själva är 
och de positiva värden, den moral, som förknippas med jag- förstå-
elsen. Cheferna måste forma en självbild som går hand i hand med den 
organisatoriska moralen samtidigt som de exempelvis måste lära sig 
handla utifrån denna moral, vilket ibland kan gå stick i stäv med deras 
självbilder. Chefers identitet anpassas och relateras till omgivningens 
förväntningar på dem, vilket innebär att om det finns teknokra-
tiska förväntningar anpassas chefernas identiteter till dessa, finns det 
professionella förväntningar formas identiteten av dessa (se Wenglén 
2005:55). Wenglén menar att identitetsarbetet är ett pågående arbete 
som är sensitivt inför olika förändringar. Människor skapar organisa-
tioner samtidigt som organisationen skapar människor vilket innebär 
att en föränderlig organisation ställer höga krav på chefernas identi-
tetsarbete än en stabil organisation. 
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Självbilden styr (helt eller delvis) agerandet genom att ha en 
kontrollerande funktion. Lyttkens beskriver självbilden i termer av 
att “den viktigaste kontrollen utövar vi över oss själva. (…) Den inre 
kontrollen utgörs av allt det vi anser vara riktigt, naturligt, korrekt, 
gott och normalt att göra” (Lyttkens 1985:85). Eftersom självbilden 
har en kontrollerande funktion är det möjligt att tala om utvecklandet 
av vårdprofessionella självbilder som en förhandlingsmotor. Detta inte 
minst på grund av den tydlighet som präglar chefernas upplevelser 
av förhandlingarnas resultat – att det är vård och omsorg som står i 
centrum för deras arbete. I samma ögonblick som cheferna berättar om 
det utvecklade chefsrummet, berättar de om dess periferi och likaledes 
samtidigt berättar de om hur de uppfattar sig själva. Nedanstående 
citat från en av cheferna förtydligar detta resonemang.

Det (mångfaldsfrågan) är ett gemensamt ansvar, det är det absolut även om 
vårt fokus ligger på vård och omsorg och vård av äldre. Det är klart att det är 
möjligt att vår organisation, vård- och omsorgsorganisationen, är ju en väldigt 
pressad verksamhet som brottas med mycket bekymmer och huvuduppgiften 
för oss är ju att ge god vård och omsorg och en trygg och säker vård. Det 
kämpar vi med att göra och då kan det hända att dessa frågor kommer i andra 
hand. Då tycker man att kanske finns det andra delar i organisationen som 
ska ta hand om den biten (mångfaldsfrågorna). Jag tänker på ett pedagogiskt 
ansvar, kultur och fritid och så. Visst vi har inte huvudansvaret, någon annan 
har ansvar för den biten. Så skulle man kunna hårdra det… 

De vårdprofessionella identiteterna uttrycks vidare i intervjuerna med 
cheferna exempelvis i och med ett tal om ett professionellt språk eller 
att professionen leder till att man behärskar sitt arbete.

T. S.: Något som intresserat mig då jag intervjuat chefer inom vård och 
omsorg desto mer framstår professionen verkar vara viktig. Jag som forskare 
undrar ju varför professionen är viktig för chefsjobbet…varför på och på 
vilket sätt är professionen viktig för chefsarbete?

Chef: Egentligen kan jag säga så här: ibland har jag tänkt att jag mycket väl 
våga mig på att söka ett jobb som skolchef av något slag. Egentligen är det ju 
inte av betydelse, inte av så stor betydelse att man känner verksamheten. Det 
handlar ju om att leda andra, samtidigt det som… i så fall ger tryggheten det 
här, det är lite det här – ett område som… som man ju behärskar ju så att säga. 
(Chefen utvecklar sitt resonemang och berättar om att de skulle kunna vara 
intressant att testa att anställa en person med icke vårdorienterad profession; 
förf. anm.). Samtidigt är det ju så att det är både och. Det handlar om att… 
ehh... man måste ju kunna leda personalen och visa dem på rätt väg i vissa 
sammanhang. Det är det som är hantverket samtidigt den som inte har den 
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utbildningen som en jurist exempelvis. Den kanske då har problem med… 
ehh… göra bra överklaganden, tolkningar och så. Det är ju ganska svårt. Jag 
kan känna själv spontant det är väl egentligen detta, det är en verksamhet som 
är väldigt utbredd, egentligen är avståndet från verksamhet till enhetschef till 
personal. Den är ganska lång ut till hemvårdare. Där kan jag tänka mig, där 
finns det nog de här. Det finns en fördel att ha den bakgrunden. (Intervjun går 
vidare i tal om professionens betydelse; förf. anm.)

Chef: Jag kan ju känna att i förhållande till nämnden så kan jag uppleva att 
det är en styrka att ha den här bakgrunden. Visserligen ska de vara lekmän 
men det finns ju de där… som har samma profession som jag eller liknand. 
Ibland är det väldigt svårt att veta… nu är de inne på, trampar på områden 
som de inte ska ha med att göra. Det kan jag nog känna det kan vara en 
styrka vissa gånger (…). Jag är inte sådär så… ehh… jag är inte så till hundra 
procent övertygad om att man måste ha… ehh… rätt bakgrund. Sen finns det 
situationer när det underlättar i förhållande till regionen och det samarbete vi 
har med dom, så är det ju himla bra att ha det… (skrattar). Då är det ju – kom 
inte och säg att det ska vara på det sättet. Ta ni det, så tar vi det andra… Där 
kan jag känna att där har man styrka, det har man.

Underförstått: de vårdprofessionella talar ett liknande språk och kan 
därmed förstå varandra. Men språket har också kopplingar till kultur 
och värderingar eller omvänt språket formas och utvecklas i den 
rådande kulturen. Men i och med hänskjutandet av problematiken 
till en professionell dimension är det av vikt att se till de studerade 
chefspraktikernas duala uppdrag. Att vara överordnad chef innebär 
att vara chef för en hel verksamhet innefattande såväl det externa 
uppdraget som det interna arbetsgivarerelaterade uppdraget. Det 
externa uppdraget avser producerandet av vård och omsorg vilken tar 
plats i det professionellt producerande systemet. Det interna uppdraget 
inom chefspraktikerna avser arbetsgivarerelaterade frågeställningar 
som exempelvis verksamhetsutveckling och planering, personalpo-
litiska strategier osv. I och med chefspraktikernas gränsskapande 
förhandlingar och den efterföljande konstruktionen av en vård- och 
omsorgskärna kan de förklaras kopplade till professionella värde-
ringar. Dessa värderingar skapas dels under professionsutbildningen, 
dels uttolkas de kontinuerligt i vardagens förhandlingar. Vardagens 
chefspraktiker konstruerar och rekonstruerar en professionell konfor-
mitet i chefernas mikrokulturer, en form av professionell normalitet 
inför vad kärnverksamheten är och bör innehålla. Andra frågor, som 
exempelvis mångfaldsfrågan, hamnar på marginalen, de ryms inte 
inom chefspraktikerna och i dess normalitet.

Utvecklandet av vårdprofessionella (jfr. Jönsson 2005) självbilder 
fungerar som en förhandlingsmotor då de professionella identiteterna 
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har en slutande funktion. Alvesson (2006:183) menar att “professio-
nalisering innebär stängning och fastlåsning (…) professionalisering 
innebär också stängning på ett personligt identitetsmässigt plan. Om 
man anammar en specifik yrkesidentitet kan det ofta vara svårt att 
tänka och handla flexibelt i förhållande till detta.”. Alvesson pekar på 
identitetskonstruktionernas betydelse för hur professionella chefsrum 
konstrueras och vidmakthålls, hur professionella identiteter medför 
ett specifikt tänkande och agerande. I och med att de professionella 
självbilderna fungerar slutande stödjer de skapandet av kontroll, de 
driver på förhandlingarna. De professionella identiteternas slutenhet 
har också en förmåga att förstärkas i pressade situationer, vilket 
också chefen uttrycker i ovanstående citat. Judith Allsop (1999) har 
studerat hur läkares professionella identitet vidmakthålls och snarast 
förstärks vid förändringar av olika dess slag. Då olika intressenter 
(regler och allmänhet) ställer krav på läkarna tenderar de att sluta 
sig inom sin profession (jfr. också Schepers & Casparie 1999). Detta 
innebär att ju tydligare nätet av (yttre) kontroll är, desto tydligare 
och mer svårlösta blir de vardagliga dilemman som cheferna har att 
hantera och lösa. Samtidigt, ju mer yttre press, desto mer tenderar de 
professionella identiteterna att slutas varpå chefernas möjlighet till 
skapandet av professionell kontroll över verksamheterna ökar. Men 
samtidigt tenderar en uppdelning i kärna och periferi likväl att skapas. 
De vårdprofessionella identiteternas funktion för ovan diskuterade 
dilemman och förhandlingar är att de fungerar likt en förhandlings-
motor varpå mångfaldsfrågan reduceras till ett sidoprojekt.

Frågan om moral har diskuterats inom det pragmatiska perspek-
tivet på chefers arbete. I sitt etnografiska arbete om chefer mötte 
Watson (2001) chefer som på det hela taget var oförmögna att handla 
omoraliskt och okänsligt. Watson upptäckte att cheferna i sin vardag 
försökte arbeta med företagets långsiktiga överlevnad som ledstjärna. 
De agerade inte alltid i samklang med den högsta ledningen, om de 
uppfattade dess krav som omoraliska. De tillvaratog olika yttre parters 
intressen men också sina egna intressen. En tolkning av chefsprakti-
kernas förhandlingar är att de löses utifrån den moral som är rådande 
inom chefskollektivet. Det ligger nära till hands att misstänka att den 
rådande organisatoriska moralen i grunden skapas på basis av professi-
onella värderingar och identiteter. I och med fokuserandet på det goda 
– att skapa en bra vård och omsorg kan man notera att den moraliska 
förhandlingen har kopplingar till de ovan berörda professionella 
värderingarna. Med andra ord – moraliska uppfattningar konstrueras 
på basis av chefernas professionella värderingar och identiteter. 
Cheferna är chefer i en organisation med professionella inträdes- och 
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medlemskrav och värdegrunder och många av cheferna är också själva 
professionella eller mer specifikt vårdprofessionella. Chefspraktikernas 
fokus på kärnverksamheten kan tolkas som en organisationsmoralisk 
lösning på den yttre kontrollens olika vardagliga dilemman. 

En tredje tolkning av grunderna för chefernas förhandlingar är 
att de är frukten av pragmatiska handlingar, vilket också är ett tema 
som poängteras av det pragmatiska perspektivet på chefers arbete. I 
detta fall avser pragmatik de medvetna och/eller omedvetna teorier 
och principer som konstrueras inom chefernas vardagspraktiker. Dessa 
teorier och principer kan vara bra eller mindre bra, de kan vara enkla 
eller krångliga – de handlar kort och gott om att göra det som fungerar 
(jfr. Watson 2001). En chef berättar:  

Om du sätter oetiskt som att man bryter mot regelverk så gör jag det varje 
dag. Men det är ju så att livet måste vara pragmatiskt och man måste gå 
vidare och vara klar över att man har ett positivt uppsåt i det man gör. Det är 
ju helt klart så. Det finns ju en massa regelverk som är applicerbara på livets 
alla situationer. Det är ju, jag menar, det gäller ju i livet i övrigt också. Det 
gäller ju även där ute, alltså man måste ha mod att inse att det man tycker sig 
se och höra det gör man också och att man som chef, alltså om man är tyst 
så håller man med…

Det pragmatiska handlar om att göra det som chefen uppfattar som 
fungerande, även om det skulle innebära att man bryter mot ett visst 
regelverk. Att göra det som fungerar kan i detta fall innebära att 
cheferna gör det som de uppfattar att omgivningen vill att de ska göra. 
De pragmatiska handlingarna kan vara en väg för upprätthållandet 
av legitimitet och tillit. Grunden för de pragmatiska handlingarna 
måste vara, som chefen uttrycker sig i citatet, det goda uppsåtet. Om 
cheferna upplever att de omgivande förväntningarna på chefsprakti-
kerna snarast åsyftar reproduktion av vård och omsorg underlättas 
för pragmatiska handlingar som pådrivande faktor i chefspraktikernas 
förhandlingar. 

Professionella identiteter, moral och pragmatik samverkar och 
stärker förhandlingskraften. Samtidigt som de samverkar menar jag 
också att den professionella faktorn utgör en överordnad drivkraft. 
Dessa drivkrafter förklaras enligt Figur 2.



131

Figur 2: Profession, moral och pragmatik som inre drivkraft
 

Den tydligaste förhandlingsgrunden härrör från de professionella 
identiteterna och uttrycks i intervjuerna med cheferna som mer eller 
mindre tydliga idéer om att cheferna till syvende og sisdt är på sin 
position och innehar sitt chefsuppdrag för att göra vård och omsorg. 
De professionella identiteterna riskerar med andra ord att trycka undan 
och på så vid att marginalisera andra arbetsgivarerelaterade frågor som 
exempelvis mångfaldsfrågan. Det vore dock för enkelt att påstå att det 
enbart är olika former av professionella identiteter och värderingar 
som fungerar som en bakomliggande kraft till chefernas vardagsför-
handlingar. Alvesson (2006:184) skriver om den ökande professio-
naliseringstrenden i det samtida samhället och menar att “(v)ad som 
är bra för en själv och den egna yrkesgruppen är förstås bra för den 
egna organisationen och för samhället”. De professionella värde-
ringarna understöds av den utvecklade inomorganisatoriska moralen 
vars funktion är att vägleda till “de goda” handlingarna och besluten. 
Detta medför att de gränsdragningar mellan en kärna och periferi som 
chefernas förhandlingar medför uppfattas som det goda och riktiga 
inom chefsbaserade mikrokulturen. Det ska dock påpekas att de 
gränsskapande förhandlingarna inte görs av cyniska chefer. Istället har 
också förhandlingarna som ovan påpekats en pragmatisk grund i och 
med utvecklandet av olika vardagsteorier och -principer för chefsprak-
tikerna. Dessa kan formuleras av den enskilde men troligare är att de 
formuleras inom ramen för chefernas mikrokultur som ett resultat av 
kommunikation chefer emellan (jfr. Alvesson och Kärreman 2003). 
Uppdelningen mellan en organisatorisk kärna och periferi i ljuset av 
pragmatik innebär att cheferna kort och gott uppfattar resultatet av 
förhandlingen som fungerande, tillfredställande och gott – resultatet av 
förhandlingen är legitimt inför olika intressenter – politiker, personal 
och allmänhet. 
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Tidigare forskning i Malmö ger ytterligare två exempel på hur 
mångfaldsfrågans perifera ställning inom chefspraktikerna ges. För 
det första är exempelvis äldreomsorgen en av de få delar av den 
kommunala organisationen som stadsövergripande de facto uppfyller 
“det etniska” avspeglingsmålet, vilket gör att cheferna inom ramen 
för sina chefspraktiker inte ser det akuta behovet av att förhålla sig 
till och utveckla verksamheterna mot en fördjupad kvalitet (Broomé 
m.fl. 2006). Det andra exemplet pekar på hur frågor om etnicitet och 
mångfald löses individuellt på jobbet. Med detta avses hur personalen 
inom äldreomsorgen – inte som ett resultat av en tydlig chefsstrategi – 
utvecklar individuella strategier för att förhålla sig till mångfaldsfrågan 
exempelvis genom att tona ned etniska och religiösa attribut (Schölin 
2004). Dessa två exempel pekar på att den etniska mångfaldsfrågan 
har en perifer plats i chefspraktikerna samtidigt som de pekar på att 
det trots detta sker ett spontant och icke kontrollerat (av chefsprakti-
kerna) mångfaldsarbete i det linjärt producerande systemet helt enligt 
detta systems logik (Schölin 2006; se Figur 1).

Detta sammantaget möjliggör tolkningen att de professionella 
identiteterna utgör den grundläggande förhandlingen, varpå den 
moraliska och pragmatiska förhandlingen verkar förstärkande. Detta 
påstående låter sig göras genom tolkningen att såväl den utvecklade 
moralen som de pragmatiska handlingarna har kopplingar till de 
professionella värderingarna som utvecklar, styr och vägleder moral 
och pragmatik. 

Men vad blir i förlängningen kontentan av chefernas (organise-
rande) förhandlingar? Vad blir kontentan av uppdelningen mellan en 
kärna och periferi, mellan kärnverksamhet och andra verksamheter?

En reproducerad vardag och organisationskartans vita fläckar
I princip all litteratur som på något sätt behandlar frågan om organi-
satoriskt mångfaldsarbete eller mångfaldsledning poängterar vikten 
av ett aktivt chefs- och ledarskap, av mångfaldsfrågan som en central 
del av organisationens verksamhet och av organisationens arbete för 
att undvika att mångfaldsfrågan hamnar på marginalen (jfr. Broomé, 
Carlsson & Ohlsson 2002; Cox 1993; Fägerlind 1999; Kandola & 
Fullerton 1998; Loden & Rosener 1991). Mångfaldsdirektivet avser 
hela organisationen – såväl det professionellt producerande systemet 
som chefspraktikernas reproducerande system (jfr. Czarniawska 2005). 
Det reproducerande systemets funktion är att verka likt en mall för hur 
den övergripande organisationen ska fungera. De studerade chefernas 
vardagsförhandlingar, som sker som ett resultat av de dilemman som 
olika former av yttre kontrollkrav skapar, innebär att en organisa-
torisk rumslighet ständigt rekonstrueras. Chefspraktikerna innebär en 
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vardaglig gränsdragning där professionella identiteter och värderingar 
tycks ha en avgörande roll. Chefernas mall för organiserandet (organi-
sationens/verksamhetens visioner) konstrueras och rekonstrueras, 
vilket kan fungera hämmande i förändringsavseende. Samtidigt sker 
likväl en konstruktion och rekonstruktion av chefernas mikrokultur i 
och med chefspraktikernas utvecklande av föreställningar om kärnverk-
samhetens innehåll. Chefspraktikernas hanterande av kontrollnätet 
formerar regler och normer med bas i vårdprofessionella föreställ-
ningar om vad kärnverksamheten bör innehålla. De regler och normer 
som formeras i chefernas vardagspraktiker hämmar chefernas möjlig-
heter till utveckling av organisationen. Istället för att bryta ny mark 
reproduceras den existerande mallen för organisationen. Innehållsligt 
förblir mångfaldsfrågan oupptäckt av cheferna och lämnas mer eller 
mindre okontrollerad i chefspraktikerna samtidigt som det skapas rum 
för en spontan förändring av organisationen i det professionellt produ-
cerande systemet. 

 Likt en karta, ett land eller en värld består varje organisation av 
en mängd olika rum med ibland skarpa och ibland otydliga gränser. 
Rummens funktion är att skapa entydighet och trygghet genom att 
hålla vissa frågor eller uppgifter ute. De organisatoriska rummen 
skapas å ena sidan av politikernas direktiv i den kommunala organisa-
tionen och å andra sidan av vad som görs i och upprätthålls av såväl 
chefs- som personalpraktiker i de olika organisatoriska systemen. 
Detta medför att organisationen utvecklar en mängd olika rum som 
för den enskilde aktören kan upplevas oöverblickbara, som 1700- 
och 1800-talets vita fläckar på världskartan (jfr. Wennerblom 1978). 
Reproduktionen inom chefspraktikerna som uppstår som ett resultat 
av de ovan beskrivna och diskuterade förhandlingarna gör det 
svårare att upptäcka nya frågor, nya normaliteter i organisationen. 
Mångfaldsfrågan är ett exempel på hur en sådan vit fläck uppstår på 
den organisatoriska kartan. De mentala organisatoriska gränser som 
formerar chefernas underliggande regler och normer skapas i vardags-
förhandlingen och stänger inte bara frågor och arbetsuppgifter ute, 
omvänt stänger de också in cheferna i ett chefsrum. Förhandlingen 
försvårar en upptäckt av vilka organisatoriska kvaliteter (etnisk) 
mångfald som en ny organisationsidé kan tillföra såväl chefsprakti-
kerna som personalens professionella vård- och omsorgspraktiker. 
Det sker om än inget så enbart ett litet och undanskymt organisato-
riskt nyskapande. I de rådande chefspraktikerna tycks förändringsut-
rymmet vara litet, vilket återspeglas i citaten ovan om chefernas fokus 
på kärnverksamheten, vilket också förtydligas i och med den osäkerhet 
som präglar chefernas syn på mångfaldsbegreppet och dess betydelse 
och position i vård- och omsorgsverksamheten (Schölin 2006). 
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NOTER 
1 I dagligt tal benämns åtgärdsplanen “Malmö stads mångfaldsplan”. 

Den är antagen av kommunfullmäktige 16 december, 1999. 

2 Med kvalitativa termer avses vad etnicitet är och betyder som koncept 
men också vad etnicitet har eller kan ha för betydelse för organisa-
tionen och dess serviceproduktion. Ur ett kvalitativt perspektiv är 
utgångspunkten att etniciteter (som social identitet) uppstår som 
ett resultat av mellanmänskliga sociala relationer. Ett annat sätt 
att förklara vad kvalitativa termer åsyftar är att ställa frågan vad 
etnicitet betyder bortom statistikens enkla förklaringar i termer av 
att avspegla stadens befolkningen – vad är det som ska avspeglas? 
Hur avspeglas etnicitet? Och vad har denna avspegling för betydelse 
för den service som produceras? 

3 Här studeras enbart överordnade vård- och omsorgschefers praktiker. 
Detta innebär att begreppen chefspraktiker, chefers vardagspraktiker 
eller chefers verksamheter brukas synonymt. 

4 Bakgrunden till denna uppdelning av organisationen i två olika 
system är att chefers arbete, deras funktion och plats i en organi-
sation kopplas samman med organisationens funktion i ett system. 
Detta tror jag leder till missförstånd inför förståelsen av chefers 
möjlighet att exempelvis förändra en organisation. 

5 Med skapande av kontroll åsyftas de olika strategier som chefen 
utövar över sig själv i sin vardag, för att uppnå säkerhet, trygghet 
eller enhet. Med skapande av kontroll avses med andra ord att veta 
vad som ska göras, hur det ska göras, vem som ska göra det osv. 
Jag åsyftar en form av för-kontroll och inte den typ av kontroll som 
används i efterhand för att upptäcka hur exempelvis ett skeende 
fungerat. För-kontrollens syfte är att hjälpa den enskilde att agera 
i olika riktningar, att ta kontroll över sin vardag och sitt arbete – 
för-kontrollen fungerar gränssättande (Broomé m.fl. 2006). Om för-
kontroll inte kan uppnås omöjliggörs och försvåras för olika former 
av efter-kontroll.

6 Förhandlingsbegreppet ska i detta sammanhang förstås som en 
metafor för chefernas handlande. Jag åsyftar inte en förhandling där 
olika intressenter bjuds in utan istället att cheferna förhandlar med 
sig själva och de olika krav som ställs mot dem.
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7 Detta är ett teoretiskt exempel; i praktiken finns flera fall då det 
linjärt producerande systemet inte varit sensitivt. Jag tänker här på 
olika fall av vanvård, men också på exempel där personal inom vård 
och omsorg inte arbetat aktiva utan snarare “slöa” och oengagerade. 
I dessa fall kan problematiken snarast hänskjutas till att cheferna 
förmodligen utövat för lite kontroll. 

8 Det kan naturligtvis diskuteras huruvida detta gäller offentliga 
organisationer. Även om dessa organisationer inte är lika känsliga 
för ekonomiska åtstramningar som ett resultat av bristande sensi-
tivitet finns ändå drag av denna logik i så mån att bristande sensi-
tivitet kan leda till minskat förtroende, tillit och olika former av 
individuella åtgärder. 

9 I de nedanstående avsnitten används kontroll synonymt med yttre 
kontroll om inget annat anges. Sålunda fokuserar den beskri-
vande diskussionen inte på hur cheferna utövar för-kontroll utan 
istället på hur de intervjuade cheferna upplever olika intressenters 
krav och intressen. Likväl fokuseras nedan chefernas upplevelser 
av dessa yttre kontrollformer och dess begränsande funktion inför 
chefspraktikerna. 

10 En annan tolkning av denna problematik är att de många kraven 
kan ge cheferna vissa frihetsgrader genom att de kan spela ut de 
olika kraven mot varandra. 
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NEGOTIATING AWAY DISCOVERIES – 
HEALTHCARE MANAGERS AND DIVERSITY 

ISSUES 

 
Summary

The intention of this article is partly to describe and analyze managers’ 
stories relating to different kinds of organizational control, and 
partly to discuss and analyze the consequences of this control for 
the managers’ work with diversity. The article is based on empirical 
material consisting of in-depth interviews with senior managers respon-
sible for care for the elderly in a municipal organization. 

The article describes and interprets managers’ experiences of 
their own everyday practices. This is done thematically. The different 
themes that are described and discussed are all to do with different 
kinds of external organizational control, such as political demands, 
laws, strategies (plans) and budgets. The main focus of the discussion 
is to understand how senior managers experience this kind of control 
and whether it limits their ability to act in everyday practices.

The second part of the article is devoted to the senior manager’s 
work with (ethnic) diversity. This discussion is very much related to 
the descriptions and interpretations accounted for in the first section. It 
can thus be said that this part of the article is about how the manager 
takes control of the question of diversity. The discussion is based 
on the negotiation metaphor, which in effect means that in order to 
handle external control managers negotiate away questions of diversity 
and (what they perceive to belong to) core-issue work. This results in 
a division between a core and a periphery (and that the question of 
diversity is related to the latter). 

Finally, the probable causes of this way of handling external 
control are discussed. The role of professional identities is tackled 
first, followed by the role of organizational morality and pragmatic 
practices. 

Professional identity is defined as understanding who the manager 
is and the importance of what they are doing. Professional identities 
create borders, which in this case means that the senior managers’ 
negotiations can be interpreted as that they understand themselves to 



141

be “care professionals” and that this doesn’t have anything to do with 
diversity (i.e. someone else can do that). 

Developed organizational morality means that managers only 
do what they believe to be “good”. In the case of the senior elderly 
care managers’ negotiations, this is to be understood in terms of the 
managers doing what they believe to be good, and that this means 
working with what they believe to belong to the core work (i.e. to 
provide care).

Pragmatic practice means that it is possible to interpret the negoti-
ations as the most reasonable practice. This results in the senior 
managers working with “core work” – and creating borders between 
the core and the periphery. 

In summing up the article it can be said that senior managers 
negotiate away the question of diversity. In other words, they don’t 
discover it.

KEYWORDS: ethnic diversity, diversity management, management, 
social control, elderly care 
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