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Sammanfattning    
Att vara enhetschef inom äldreomsorgen är en stor utmaning i ett verksamhetsområde 
som inte sällan beskrivs i negativa ordalag i både massmedia och forskning. En 
enhetschef befinner sig i korsdrag mellan kravet om en värdig vård och omsorg och 
organisatoriska krav.  
I syftet att beskriva enhetschefen i äldreomsorgens komplexa arbete belyst ur ett etiskt 
perspektiv genomfördes en litteraturstudie. 
Resultatet av studien bygger på tio artiklar varav åtta kvalitativa, en enkätstudie och en 
av blandad konstruktion. Artiklarnas resultat redovisades sedan i följande sex 
kategorier; ”Enhetschefen som multikonstnär”, ”Enhetschefens motstridiga krav”, 
”Kravet om tillgänglighet”, “Att tillhandahålla god vård och omsorg”, ”Enhetschefens 
ansvar för bemanningen” och ”Enhetschefens ansvar för vårdpersonalen”. 
En enhetschef inom äldreomsorgen hanterar flera komplexa arbetsuppgifter i form av 
brukarfrågor, vårdpersonalens frågor och organisatoriska frågor å ena sidan och kraven 
från politiker och överordnade chefer å andra sidan. Enhetschefen arbetar dessutom i en 
miljö som präglas av bland annat begränsad budget, underbemanning, undermålig vård 
och överbelastning av administrativa arbetsuppgifter vilket kan ge upphov till flera 
etiska dilemman.  
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Enhetschefen i äldreomsorgen, Enhetschefens arbetsuppgifter, 
Enhetschefens etiska dilemman, Etiska problem, Etiska frågor, Etiska dilemman, 
Äldreomsorgen. 
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INLEDNING 
84-åriga Brittas omedgörlighet vid ett toalettbesök på ett demensboende slutade med att hon 
blev både verbalt och fysiskt kränkt av ett kvinnligt vårdbiträde. Händelsen som hade 
bevittnats av en annan kollega Lex-Sarah anmäldes och vårdbiträdet stängdes av från sin 
tjänst (Östman 2014). Synskadade Gudrun fick avslag på sin förfrågan om te till 
kvällssmörgåsen på grund av en byråkratisk formalitet. Hemtjänstpersonalen menade att 
hennes skriftliga beslut om stöd och hjälpinsatser bara sträckte sig till te på morgonen 
(Demred 2015). Ovanstående artiklar är två av ett flertal som vittnar om bristerna inom 
äldreomsorgen. Överträdelse mot brukarnas autonomi, kränkande behandling eller den 
stelbenta byråkratin är dock inte de enda bristerna som nämns. Dålig arbetsmiljö, hög 
arbetsbelastning, underbemanning, brist på kompetent vårdpersonal, begränsade resurser och 
hårt åtstramade budgetar är några andra exempel. I egenskap av den som har det direkta 
personal- och verksamhetsansvaret åligger ansvaret för att hantera ovanstående frågor och 
utmaningar oftast på enhetschefen. Att vara enhetschef inom äldreomsorgen innebär ett stort 
och komplext ansvar med krav från överordnade chefer och politiker å ena sidan och kravet 
från vårdpersonal, brukarna och anhöriga å andra sidan. Många av dessa krav såsom kravet på 
kostnadseffektivitet kontra kravet om god och högkvalitativ vård och omsorg och en bra och 
flexibel arbetsmiljö kan kollidera med varandra, vilket kan ställa enhetschefen inför en rad 
olika etiska utmaningar. Den här studien ämnar således titta närmare på den komplexa 
verksamhet som en enhetschef inom äldreomsorgen leder och den etiska problematik som 
uppstår inom dess kontext. Målsättningen och förhoppningen är att studien skall leda till en 
ökad kunskap för vidareutveckling av professionen enhetschef. 
 
 
 
NÅGRA CENTRALA BEGREPP 
Enhetschef, mellanchef, första linjens chef, enhetsansvarig och arbetsledare är några av de 
olika benämningarna för en chef inom äldreomsorgen (Wolmesjö 2005, s. 48). Även 
benämningen sjuksköterskechef (nurse manager) har använts för att beskriva en enhetschef 
med en yrkesbakgrund som sjuksköterska. I den här studien har dock enbart benämningen 
enhetschef använts. Enhetschefen är den som har den formella chefspositionen (Wolmesjö 
2005, s. 14) och befinner sig närmast den praktiska verksamheten (Bergman 2009, s. 4). 
I likhet med enhetschefen har även äldre personer gått under olika benämningar såsom 
brukare, klient, vårdtagare och den äldre personen. I den här studien har benämningen brukare 
använts. Enligt Socialstyrelsen (2013) används ordet brukare av olika grupper och har olika 
betydelser. När ordet brukare började användas inom den offentliga sektorn fanns det en 
önskan om att tydliggöra en sorts delaktighet och medansvar, att ta i bruk. Termen brukare 
kan ses som en motsvarighet till termen patient, men inom socialtjänstens domäner. Uttrycket 
brukare bör användas när det finns ett behov för ett samlat begrepp för alla som har 
individuellt behovsprövade insatser från socialtjänsten, oavsett vilken typ av insatser det 
handlar om (ibid.). Tilläggas måste dock göras att benämningen den äldre personen har 
använts på vissa ställen i den löpande texten där syftet har varit att prata om äldre personer 
generellt. Den yrkeskategori som jobbar med vården och omsorgen av brukarna kan kallas för 
bland annat personal, vårdpersonal och vårdgivare. Benämningen vårdpersonal har använts i 
den här studien.  
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BAKGRUND 
Äldreomsorgens verksamheter skall syfta till att värna om och vårda den äldre personen, 
utifrån vilka behov och önskemål denne har (Bergman 2009, s. 4). Målet med äldreomsorgens 
verksamheter regleras framför allt i Socialtjänstlagen där det framgår att insatserna inom 
äldreomsorgen skall vara av god kvalitet, utföras tillsammans med den äldre personen och 
byggas med respekt för hans eller hennes självbestämmanderätt och integritet. Vidare framgår 
det att den äldre personen skall få möjlighet till ett tryggt och självständigt boende i särskilda 
bostäder, eller garanteras stöd och hjälp i den egna bostaden (SFS 2001:453). Ytterligare en 
lag som utgör de legala grunderna för äldreomsorgen och som syftar till att tillgodose 
brukarnas vårdbehov är Hälso- och sjukvårdslagen (Bergman 2009, s. 9). Hälso- och 
sjukvårdslagen skall verka för god hälsa och vård på lika villkor för alla människor och skall 
ges med respekt för allas lika värde. Lagen ställer även krav på att hälso- och sjukvården skall 
vara av god kvalitet, vara lätt tillgänglig och respektera patientens självbestämmande och 
integritet (SFS 1982:763). Villkoren för äldreomsorgen och hur den skall bedrivas och 
organiseras utgörs enligt Bergman (2009, s. 10) av dessa lagar, vilket präglar både 
vårdpersonalens och enhetscheferna arbete i allra högsta grad. Bra ledning i kombination med 
kompetenta och väl sammansatta vårdpersonalgrupper ses som avgörande villkor för 
tillhandahållandet av god vård och omsorg (ibid.). De ambitiöst lagstadgade målen till trots 
visar forskningen på en rad brister inom äldreomsorgen däribland undermålig vård och 
omsorg, underbemanning och brist på kompetent vårdpersonal (Gjerberg, Førde, Pedersen & 
Bollig 2010; Silén, Svantesson, Kjellström, Sidenvall & Christensson 2011). Det finns även 
brister i grundläggande värderingar och förhållningssätt samt i den individuella anpassningen 
av vården och omsorgen av brukarna (Socialdepartementet 2009, s. 21). Enligt Bergman 
(2009, s. 4) har enhetschefen en avgörande roll i att komma tillrätta med och åtgärda bristerna 
inom äldreomsorgens verksamheter och i att möta dessa komplexa utmaningar. 
 
 

Den nationella värdegrunden 
Den 1 januari 2011 infördes en nationell värdegrund i socialtjänstlagen (2001:453). Denna 
nya bestämmelse innebär att de insatser som äldre personer får skall inriktas mot ett värdigt 
liv samt att äldre personer skall känna välbefinnande. Det huvudsakliga syftet med införandet 
av den nationella värdegrunden var att förtydliga de etiska värden och normer som skulle 
utgöra grunden för alla stöd och hjälpinsatser som utgick från socialtjänstlagen 
(Socialdepartementet 2009, s. 21). När det gäller själva ordet värdegrund började användandet 
av begreppet bli mer vanligt i Sverige i början 1990-talet, samtidigt som andra liknande 
begrepp såsom etisk kod och etisk policy (Blennberger & Johansson 2012, s. 9).  
Flertalet kommuner som arbetar med den nationella värdegrunden i socialtjänstens 
verksamheter har infört värdighetsgarantier. Värdighetsgarantin syftar till att äldre personer 
och deras anhöriga skall få tydligare information om kommunernas äldreomsorg, vilka 
tjänster som erbjuds, vem som utför tjänsterna och när och hur dessa tjänster utförs. Genom 
att förtydliga och förenkla garantierna får äldre personer en ökad känsla av delaktighet och 
trygghet i sin vardag (Socialstyrelsen 2011). Värdigt liv enligt Socialtjänstlagen (2001:453) 
har som begrepp en övergripande karaktär och inrymmer flera andra värden såsom den äldre 
personens rätt till privatliv och kroppslig integritet, samt rätten till självbestämmande och 
delaktighet. I ett värdigt liv ingår också individanpassade vårdinsatser som är av god kvalitet 
med ett gott bemötande från vårdpersonalens sida (ibid.). 
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Vad är etik?  
Ordet etik kommer från grekiskans éthos och betyder bland annat sedvänja, vana, oskrivna 
lagar och ställningstaganden. Etik som begrepp står för metodiska reflektioner över 
människans ageranden och dess motiv (Falkenström, 2014 s.17). Etik handlar om hur 
människor agerar och förhåller sig till olika situationer där vissa ageranden anses vara mer 
acceptabla än andra (Sandman & Kjellström 2013, s. 24). Etik handlar också om vad som 
anses vara ett gott liv och hur människor skall eller bör göra för att uppnå det goda livet och 
hur ett liv i gemenskap med andra människor bör levas (ibid. s. 24). Sandman och Kjellström 
(2013, s. 21) menar att i och med att vårdpersonalen har samma mål, vilket är att andra 
människor skall kunna få leva ett gott liv, är vården och etiken således oskiljaktiga. Enligt 
Blennberger och Johansson (2012, s. 9) började etikfrågor ånyo aktualiseras och 
uppmärksammas under 1980-talet samtidigt som ord som etik och moral kom att användas 
allt oftare.  
 
 

Etik inom vården 
Fokus på vård i livets slutskede skall syfta till att försvara och upprätthålla ett så gott liv som 
möjligt anser Ågren-Bolmsjö, Sandman och Andersson (2006). Enligt författarna spenderar 
brukarna mycket av sin tid med andra brukare som befinner sig i samma situation, samtidigt 
som deras psykiska och kognitiva förmågor skiljer sig åt till en stor del. I denna vårdform är 
det därför ofta långt ifrån självklart hur vårdpersonalen skall agera när det förekommer 
spänningar mellan olika värderingar och intressen. Dessa förhållanden kan bidra till 
förekomsten av flera etiska problem i olika situationer (ibid.). Även Kälvemark-Sporrong, 
Arnetz, Hansson, Westerholm och Höglund (2007) pekar på komplexiteten inom vård och 
omsorg, där både arbetsbördan och den finansiella bördan är ständigt ökande. Detta har lett 
till ökade krav på vårdpersonalen att hantera medicinska krav, men även etiska frågor vilket 
har lett till att etiken har kommit att få en tydligare fokus (ibid.). 
  
De etiska problem som kan uppstå kan förstås som svåra frågor som i sin tur kräver moraliska 
lösningar (Aitamaa, Leino-Kilpi, Puukka & Suhonen 2010). Det kan vara både nya och 
obekanta frågor men även återkommande och vardagliga sådana. Många moraliska beslut i 
vad som verkar vara triviala händelser uppstår dagligen och är således att betrakta som 
bestående etiska problem och frågor som vårdpersonalen måste kunna relatera till konstant. 
Litteraturen kallar detta för vardagsetik (Ågren-Bolmsjö, Edberg & Sandman 2006). Ett 
karaktärsdrag för vardagsetik är att många moraliska problem är oåterkalleliga, såsom 
exempelvis beslut rörande livets slutskede (Dauwerse, van der Dam & Abma 2012). Har ett 
beslut tagits måste vårdpersonalen kunna hantera konsekvenserna. Majoriteten av de 
moraliska frågorna är dock inte irreversibla beslut utan snarare problem som kan vara 
långvariga och ihållande. Detta implementerar att de vardagsetiska frågorna ofta skapar mer 
öppningar för experimentering och prövning av olika alternativa lösningar när det gäller 
vården och omsorgen av brukarna (ibid.). 
  
När vårdpersonalen känner sig tvingade att bestämma över brukarna för att kunna 
tillhandahålla dessa ett gott liv, kan det ge upphov till moralisk stress (Dauwerse, van der 
Dam & Abma 2012). Moralisk stress uppstår när en person vet vad det rätta att göra är, men 
är hindrad att så göra på grund av andra faktorer som han eller hon inte kan påverka eller 
styra (Ågren-Bolmsjö, Edberg & Sandman; Silén et al. 2011). Att använda sig av etisk 
kompetens kan vara nyckeln till att förhindra eller minska moralisk stress menar Kälvemark-
Sporrong et al. (2007). Etisk kompetens kan beskrivas som en psykologisk färdighet, en tyst 
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kunskap. Där kan ett nyckelmotiv för att stärka det etiska ledarskapet vara att stödja etisk 
praxis som en del av spetskompetensen inom vården (Storch, Makaroff, Pauly & Newton 
2013). Framförallt är detta viktigt eftersom vårdpersonalen är mer benägna att lämna sina 
jobb vid upplevelsen av moralisk stress i kombination med brist på stöd i sina försök i att 
handla etiskt rätt. När etiska problem skall lösas behöver det göras val som baserar sig på 
övertygelser och känslor om vad som fundamentalt är bra eller rätt (Aitamaa et al. 2010).  
 
 

Enhetschefens roll, ansvar och uppgift 
Att vara enhetschef i en kommunal, politisk styrd verksamhet skiljer sig från en icke-
kommunal i den bemärkelsen att enhetschefen har vissa specifika arbetsuppgifter som sker på 
uppdrag av kommunpolitikerna. Enhetschefen måste implementera politiska beslut, överföra 
samhällets värderingar och ha starka etiska värderingar (Ekholm 2012). Detta innebär att 
enhetschefen befinner sig i en mellanposition med politiker och överordnade chefer och deras 
krav å ena sidan och vårdpersonal, brukarna och anhörigas krav å andra sidan (Wolmesjö 
2005, s. 37; Ekholm 2012 ). Med krav syftar författarna på kravet om mål- och 
kostnadseffektivitet från politiker och överordnade chefer som står i kontrast till kravet om en 
mer flexibel arbetsplats för vårdpersonalen och ökad medbestämmande för brukarna.  
En enhetschef är att betraktas som verksamhetens drivande motor och den sammanhållande 
länken mellan ovannämnda parter vilket innebär att denne förväntas driva bådas intressen och 
hantera deras många gånger motstridiga krav (Wolmesjö 2005, s. 38; Ekholm 2012). Att 
hamna i en sådan klämsits med motstridiga krav som många gånger krockar med varandra 
skapar många etiska dilemman hos enhetschefen (Ekholm 2012) och bidrar till att han eller 
hon hamnar i olika intresse- och rollkonflikter (Wolmesjö 2005, s. 38). Mötet mellan etik och 
ledarskap väcker frågor om vad som är rätt och rättvis lösning i situationer där ekonomiska 
mål kolliderar med moraliska implikationer och det faktiska utfallet (Toren & Wagner 2010). 
 
 

Brukarnas krav 
Under de senaste 100 åren har det skett en stor förändring i ålderstrukturen i Sverige med en 
åldrande befolkning och en ökning av andelen äldre (SCB 2014). I jämförelse med för hundra 
år sen har andelen 65 år och äldre fördubblats och utgör idag 19 procent av den svenska 
befolkningen. Samtidigt har det även skett en ökning av andelen 80 år och äldre som idag 
utgör 5 procent av befolkningen (ibid.). Detta ställer höga krav på enhetschefen som har det 
yttersta ansvaret för den praktiska vården och omsorgen av brukarna (Ekholm 2012). Behovet 
av vård och omsorg ökar med stigande ålder samtidigt som brukaren vill bestämma över sin 
vardag och över hur vården och omsorgen om honom eller henne skall se ut. Om brukaren 
inte kan ta ställning till detta själv bör denne företrädas av en anhörig eller någon annan som 
kan (Ågren-Bolmsjö, Edberg & Sandman 2006). Vården och omsorgen skall i den mån det är 
möjligt ges med utgångspunkt från att det är brukarens åsikter om vad som är ett bra liv som 
är mest väsentligt (ibid.). Därför är det viktigt att vårdpersonalens åsikter inte blir normativa 
när brukaren har andra åsikter vare sig de är uttryckta verbalt eller icke-verbalt. I 
äldreomsorgen är det lätt att förbise från brukarens åsikter och önskningar men dessa åsikter 
och önskningar måste ses som moraliska frågor som kräver reflektion (Ågren-Bolmsjö, 
Edberg & Sandman 2006). Det är således viktigt att vårdpersonalens fokus inte enbart ligger i 
att få sina arbetsuppgifter genomförda (Dauwerse, van der Dam & Abma 2012). Författarna 
menar att äldreomsorgen kan gynnas av ett etiskt stödsystem som fokuserar på reflektion och 
lärande hos vårdpersonalen. 
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Anhörigas roll 
Många anhöriga vill vara fortsatt delaktiga i brukarnas omvårdnad även efter det att de har 
flyttat till ett äldreboende (Utley-Smith, Colón-Emeric, Lekan-Rutledge, Ammarell, Bailey, 
Corazzini, Piven & Anderson 2009). 
Anhörigas engagemang spelar en viktig roll för brukarnas välmående och kan vara ett bra 
komplement till vårdpersonalens vård och omsorg (Wilson, Davis & Nolan 2009). Detta 
innebär att kommunikationen mellan vårdpersonal och anhöriga behöver fungera (Bauer 
2006). Interaktionen med anhöriga upplevs dock ibland som mycket svår och komplex av 
vårdpersonalen (Utley-Smith et al. 2009). Anhöriga kan uppfattas som krävande, besvärliga, 
svåra och själviska (Bengtsson 2005, s. 21; Utley-Smith et al. 2009). Bengtsson (2005, s. 37) 
menar dock att detta kan ha sin förklaring i att många anhöriga känner sig maktlösa, rädda 
och ångestfyllda inför den nya situationen och de nya omständigheterna, vilket får dem att 
agera utåt mot vårdpersonalen. Kommunikationsbrist mellan anhöriga och vårdpersonal kan 
bero på att på många äldreboenden har anammat den traditionella sjukhusmodellen vilket 
innebär att ha strikta rutiner och arbetsvanor som lämnar för litet utrymme för flexibilitet och 
för möjligheten att möta anhörigas behov. Sjukhusmodellens huvudfokus ligger i utförandet 
av arbetsuppgifterna vilket begränsar möjligheterna till interaktion och kommunikation med 
brukarnas anhöriga (Bauer 2006). 
 
 
 

Vårdpersonalens roll och betydelse 
En enhetschefs uppdrag går ut på att organisera vården och omsorgen inom sin enhet på ett 
sådant sätt som syftar till att uppfylla av den huvudsakliga uppgiften med äldreomsorgens 
verksamheter, vilket är att erbjuda god vård och omsorg med hög kvalitet (Törnquist 2004, s. 
170) och att värna om den enskilde brukarens önskemål och behov (Bergman 2009, s. 4). God 
vård och omsorg innebär att brukarens psykiska, emotionella och sociala behov tillgodoses 
samtidigt som han eller hon behandlas med värdighet och respekt (Gjerberg et al. 2010). För 
att kunna erbjuda en god och högkvalitativ vård och omsorg är det av avgörande betydelse att 
vårdpersonalen är erfarna, kompetenta, kunniga, har rätt inställning till jobbet (Gjerberg et al. 
2010; Bergman 2009, s. 4) och jobbar i välfungerande arbetslag (Bergman 2009, s. 4). 
  
När det gäller förutsättningarna för en individualiserad vård och omsorg har studier visat att 
etiska frågor såsom vårdpersonalens attityder, normer och värderingar är av avgörande faktor. 
Ju bättre det etiska klimatet är och ju bättre vårdpersonalen trivs på sin arbetsplats, desto 
större är benägenheten att tillhandahålla individualiserad vård utifrån brukarnas behov och 
önskemål (Suhonen, Stolt, Gustafsson, Katajisto & Charalambous 2013). Det finns dock 
studier som visar på en rad brister inom äldreomsorgens verksamheter såsom hög 
arbetsbelastning, underbemanning, brist på kompetent vårdpersonal och hög grad av 
sjukfrånvaro (Bergman 2009, s. 4; Gjerberg et. a. 2010; Silén et al. 2011). 
 
Enligt Törnquist (2004, s. 166) har den som är enhetschef det yttersta ansvaret för 
vårdpersonalen. Enhetschefen skall bland annat utveckla vårdpersonalens kompetens och 
kunskap, vilket är en allvarlig utmaning i en miljö av budgetnedskärningar och knappa 
resurser. Gjerberg et al. (2010) menar att många äldreboenden saknar både resurser och 
kompetens för att kunna erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet. Att fatta beslut utifrån 
kostnad och nytta skapar en konflikt hos enhetschefen då principen om effektivitet och 
produktivitet ofta kräver att kvaliteten på vården och omsorgen måste kompromissas (Toren 
& Wagner 2010). 
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Kravet om kostnadseffektivitet 
Enhetschefen skall värna om brukare, anhöriga och vårdpersonalen samtidigt som 
organisationens krav på effektivitet och kostnadseffektivitet måste följas (Toren & Wagner 
2010). Författarna menar att en stor del av enhetschefens roll är att vidareutbilda 
vårdpersonalen i både teoretiska och praktiska kunskaper för att säkerställa vården och 
omsorgens kvalitet, men att det är en svår utmaning i en verklighet som är kantad av 
budgetnedskärningar och dåliga resurser. Även Aitamaa et al. (2010) pekar på detta och 
menar att den etiska konflikten mellan administration kontra profession är ett stort problem. 
Detta innebär att de professionella värderingarna och tillhandahållandet av högkvalitativ vård 
och omsorg, kontra organisationens syfte kan antas ge en snabb och kostnadseffektiv lösning 
som leder till låga kostnader för vårdpersonalen. Gjerberg et al. (2010) anser att en relativ stor 
del av de etiska utmaningar som rapporteras är relaterad till konflikten mellan brukarnas 
behov och en etisk standard för professionen å ena sidan och organisationens ekonomiska 
krav å andra sidan. Även Toren och Wagner (2010) menar att det kan bli en konflikt mellan 
enhetschefens organisatoriska krav och dennes egna värden, kontra värden i vården och 
omsorgen. Författarna menar att när etik och ledning möts kan det väcka frågor om vad som 
är rätt i en särskild situation där ekonomiska mål kolliderar med vad som är moraliskt rätt. 
Dilemmat att inneha olika lojaliteter kan vara komplext och väga tungt på en enhetschefs 
axlar där denne ska hitta lösningar baserat på profession och personliga värderingar, men är 
samtidigt skyldig att vara organisationen, lagar, regler och etiska koder trogen (ibid.). 
 
 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Att vara enhetschef inom äldreomsorgen är ett komplext arbete på grund av enhetschefens 
olika lojaliteter. Lojalitet gentemot brukare, anhöriga och gentemot vårdpersonalen såväl som 
organisationen där politiker och överordnade chefer kräver att verksamheten skall följa vissa 
ekonomiska kriterier samtidigt som en högkvalitativ vård och omsorg skall tillhandahållas, 
utifrån en strikt hållen budget. I denna vardag som är full av utmaningar tillstöter många 
etiska dilemman som enhetschefen måste hantera. Det kan många gånger handla om svåra 
frågor som kan få allvarliga konsekvenser för såväl brukare, vårdpersonal och inte allra minst 
för enhetschefen själv om dessa inte hanteras rätt. Etik och etiska dilemman kan belysas från 
olika håll och det finns ingen regelbok, utan etik och att inneha ett etiskt förhållningssätt är 
helt enkelt ett mångfacetterat ämne. Det finns ett flertal studier gällande etik och etiska 
problem beskrivet ur vårdpersonalens perspektiv och deras upplevelser och förhållning till 
dessa. Det är få studier som belyser enhetschefens roll inom äldreomsorgen och ännu färre 
studier om hur denne relaterar till och handskas med etiska problem. Flertalet vetenskapliga 
studier som behandlar ämnet äldreomsorgens enhetschefer och etik betonar att mer forskning 
behövs och som ett led i detta vill vi med den här studien beskriva enhetschefen i 
äldreomsorgens komplexa arbete belyst ur ett etiskt perspektiv. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att beskriva enhetschefen i äldreomsorgens komplexa arbete belyst ur 
ett etiskt perspektiv. 
 
 
 
METOD 

Val av metod 
En litteraturstudie bedömdes som den lämpligaste metoden för den här studien då författarna 
var intresserade av en närmare granskning av tidigare forskning inom studieområdet. En 
uppsats med litteraturstudier som metod innebär att arbetet grundas på en analys av tidigare 
forskningar för att bland annat skapa sig en uppfattning över det som har studerats samt vilka 
teoretiska utgångspunkter och vilka metoder som har använts (Dahlberg 2014, s. 148; Friberg 
2006, s. 115). Det första kravet är att en litteraturstudie skall utgå från en klar och tydlig 
frågeställning eller forskningsfråga som går att besvara (Axelsson 2012, s. 207). Dock kan 
syftet ändras och det slutgiltiga syftet växa fram under arbetets gång. Det kan också vara så 
att syftet ibland behöver vidgas eller smalnas av för att få ett rimligt material att arbeta med 
och möjlighet att fördjupa sin kunskap inom ett område. Ökad kunskap inom området ger 
möjlighet till ett mer preciserat syfte (Axelsson 2012, s. 208).  
 
 
 

Datainsamling och urval 
Materialet som valts ut omfattar kvalitativ samt kvantitativ forskning. Innehållet i valda 
artiklar har kvalitetsgranskats av båda författarna innan inkludering för att säkerställa 
resultatets tillförlitlighet. Materialet är granskat enligt Fribergs (2006, s.119-121) 
granskningsmetod där artiklarnas kvalitet granskades genom att bland annat titta på huruvida 
studiernas syfte var klart motiverade och hur metoden var beskrivna. Artiklarnas 
problemformulering och resultat granskades också för att se om problemen var tydligt 
formulerade och om resultaten redovisades på ett tydligt sätt (Friberg 2006, ss. 119-121) 
Artiklarna lästes individuellt först för att därefter gemensam ta ställning till vilka artiklar som 
skulle inkluderas eller exkluderas. Totalt inkluderades tio artiklar i analysen, åtta kvalitativa, 
en enkätstudie samt en av blandad konstruktion (två undersökningar, två fokusgrupper samt 
17 intervjuer). 
  
Artikelsökningar gjordes i Cinahl, Pub Med, PsycInfo, ProQuest Helth & Medical Complete 
samt Pro Quest Health Management, vilka är databaser inom bland annat omvårdnad, hälso- 
och sjukvård och medicin. Valet av ovanstående databaser gjordes utifrån deras relevans till 
studien och studiens syfte samt för att få så brett urval som möjligt bland forskningsområdet 
som skulle undersökas. På grund av det begränsade utbudet av relevanta artiklar har även 
manuella sökningar gjorts. Med manuella sökningar syftar Axelsson (2012, s. 211) på en 
genomgång av litteraturöversikters referenslistor för att hitta artiklar som kan vara lämpliga 
för studien. Enligt Östlundh (2006, s. 67) kan databasernas olika avgränsningsfunktioner 
användas för att sortera bort det som inte är relevant för studien och därmed underlätta urvalet 
av fynden. Författaren nämner avgränsningar i form av dokumenttyp, Peer Rewiewed , språk 
och tid som några av de vanligaste, vilka gjordes inför sökningen av relevanta artiklar. Enligt 
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Östlundh (2006, s. 66) skall varje uppsats eller examensarbete alltid referera till vetenskapliga 
artiklar. Sökningen av dokumenttyp avgränsades således till att endast innehålla vetenskapliga 
och Peer Rewiewed-granskade tidskriftsartiklar. Att begränsa valet av artiklar till 
vetenskapliga sådana kändes som en självklarhet då dessa innehåller den senast publicerade 
forskningen kring ett ämne eller problem (Segesten 2006, s. 37). Dessutom utformas 
vetenskapliga artiklar enligt bestämda regler och uppfyller vissa krav såsom kravet om att 
redovisa ny kunskap, vara möjliga att granska och ha genomgått en fackgranskning (Segesten 
2006, s. 38). För att sortera bort artiklar som var skrivna på språk som inte behärskades valdes 
engelska som sökspråk. Valet av språk berodde även på att de flesta samtida forskare väljer 
att publicera sin forskning på engelska som numera anses vara vetenskapens officiella språk. 
Därmed kan det mesta av det som är av vetenskapligt intresse hittas bland artiklar som är 
skrivna på engelska (Segesten 2006, s. 37). För tillgång till så aktuellt forskningsresultat som 
möjligt avgränsades sökningen till att inkludera artiklar som var skrivna från år 2006 till år 
2015. En artikel från året 2002 har dock inkluderats i resultatet, detta på grund av att artikeln 
belyste enhetschefers och politikers olika syn på äldreomsorgen på ett sätt som inte framkom i 
andra artiklar.  
 
Sökord som använts är leadership, managment, first-line managers, middle managers, ethics, 
elderly care, senior living, senior care, moral, autonomy. Sökorden har använts i flertalet 
kombinationer med mellanordet AND. Sökningar med Leadership/managment AND elderly 
care AND ethics, gav en respektive fem träffar i Cinahl där alla artiklar exkluderades på 
grund av att dessa var ej relevanta mot syftet, I Pro Quest Health Managment svarade samma 
sökord till 2270 träffar respektive 6832 träffar vilket visade på att sökningen var för vid. 
Sökmotorn svarade på alla funna artiklar inom varje sökords område för alla ämnen oavsett 
om de var inom andra områden, såsom exempelvis inom farmakologi eller pediatrik vilket 
inte var relevant för studien. Två artiklar som visade sig lämpliga mot syftet valdes ut. 
Därefter följdes sökningarna av flera olika kombinationer av ovanstående sökord. Sökningen i 
ovannämnda databaser resulterade till slut i 36 artiklar som möjligtvis kunde vara användbara. 
För att välja ut de artiklar som kunde vara relevanta för syftet lästes artiklarnas rubriker. 
Artiklar vars rubriker inte verkade passande exkluderades medan andra inkluderades initialt. 
Sedan lästes abstrakten för att få en bättre överblick över artiklarnas innehåll och lämplighet. 
Därefter exkluderades några artiklar till och siffran på inkluderade artiklar hamnade till slut 
på tio. Dessa tio artiklar lade grunden för vår dataanalys.  
 
 
 

Dataanalys 
Med urvalet klart var det dags att närmare titta på det som hade samlats ihop. Enligt Axelsson 
(2012, s. 212) skall alla artiklar läsas igenom noggrant samtidigt som anteckningar förs under 
tiden, detta för att kunna skapa sig en uppfattning om hela materialet. I nästa steg gjordes en 
sammanställning av artiklarnas syfte, metod, urval och deras viktigaste resultat (se bilaga 1). 
Axelsson (2012, s. 212) menar att en sammanställning av ovanstående delar är en viktig del 
av litteraturstudier. Sammanställningen ger en bra översikt över artiklarna och är ett bra 
hjälpmedel i den fortsatta analysen. I nästa steg lästes artiklarnas resultat, de förda 
anteckningarna och sammanställningen igen för att få en bättre överblick över materialet. 
Axelsson (2012, s. 212) beskriver analysen som att gå från helhet till delar och därefter nå en 
ny helhet, den färdiga litteraturöversikten. 
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Materialet lästes sedan ett flertal gånger för att kunna skapa en struktur över innehållet, detta 
enligt Fribergs (2006, s. 121-122) förslag. Författarens förslag till struktur vid granskning och 
jämförelse av flera studier var bland annat att granska likheter och/eller skillnader i teoretiska 
utgångspunkter, i metodologiska tillvägagångssätt, i analysgången, i resultatinnehållet och i 
hur författarna tolkat sina resultat. Friberg (2006, s. 121-122) betonar dock samtidigt att för 
att hinna göra en bra grundanalys skall fokus inte ligga på alla infallsvinklar utan en eller 
några. Fokus i den här studien har utifrån syftet således legat i att granska likheter och 
skillnader i resultatinnehållet. Efter att läst materialet ett flertal gånger sammanställdes all 
data och delades upp i olika kategorier. Utifrån fynden skapades initialt fyra huvudkategorier 
med tre underkategorier var. Efter ytterligare arbete med texten växte totalt sex kategorier 
fram som presenteras i resultatet nedan. 
 
 
 
 
RESULTAT 
Genom en granskning av artiklarna kunde sex kategorier identifieras, vilka är enligt följande; 
”Enhetschefen som multikonstnär”, ”Enhetschefens motstridiga krav”, ”Kravet om 
tillgänglighet”, “Att tillhandahålla god vård och omsorg”, ”Enhetschefens ansvar för 
bemanningen” och ”Enhetschefens ansvar för vårdpersonalen”. 
 

 

Enhetschefen som multikonstnär  
En enhetschef inom äldreomsorgen har flera olika arbetsuppgifter och ansvarsområden som 
skall hanteras samtidigt, vilket kan ge upphov till flera olika etiska frågor. Enligt Ekholm 
(2012) och Aitmaa et al. (2010) är dessa frågor snarlika och kan således delas in i tre olika 
kategorier - brukarfrågor, vårdpersonalens frågor och organisatoriska frågor. Likheterna 
visade sig även i form av enhetschefernas uppdrag och vilka förväntningar och krav som 
ställdes på dessa både från politiker och överordnade chefer men även från vårdpersonal, 
brukarna och anhöriga (Ekholm 2012; Ellström 2012). Det ställdes bland annat krav om att 
följa överenskommelser enligt anställningskontraktet och hålla den överenskomna budgeten 
(Ekholm 2012). Sättet dessa arbetsuppgifter och krav hanterades på skilde sig dock 
enhetscheferna emellan (Ekholm 2012; Ellström 2012).  
 
Som nämndes ovan fanns det skillnader i utförandet och hanterandet av både 
arbetsuppgifterna och de ställda kraven. Medan vissa av enhetscheferna inte upplevde några 
problem och svårigheter med att klara av sina arbetsuppgifter och kraven upplevde andra 
stora svårigheter, både med att utföra sina arbetsuppgifter och att leva upp till kraven (Ekholm 
2012; Ellström 2012; Hagerman, Engström, Häggström, Wadensten & Skytt 2013).  
De enhetschefer som ansåg sig klara av sina uppdrag jobbade målinriktat och hade väl 
genomtänkta tankar och idéer om vad de ville åstadkomma med sitt jobb. Dessa enhetschefer 
drev sina verksamheter genom att organisera, strukturera och prioritera (Ekholm 2012). 
Arbetssituationen beskrevs förvisso som komplext och utmanande men utmaningen fungerade 
mer som en drivkraft snarare än ett hinder (Håkanson, Cronfalk, Henriksen, Norberg, 
Ternestedt, & Sandberg 2014; Hagerman et al. 2013). Arbetet liknades vid ett tillstånd av 
konstant ansvarstagande och en livsstil kantad av gränslösa arbetstimmar under dygnets alla 
timmar. Enhetscheferna menade dock att detta var en självklar del av rollen som enhetschef 
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och att de visste vad som krävdes när de bestämde sig för ett sådant arbete (Hagerman et al. 
2013). Att ha frihet inom givna ramar och att kunna jobba på egen hand men samtidigt inte 
känna sig övergiven eller ensam upplevdes som mycket positivt (ibid.). 
 
Till skillnad från ovannämnda enhetschefer fanns det enhetschefer som hade svårigheter med 
att prioritera och strukturera sina arbetsuppgifter. Dessa enhetschefer hade även svårt att 
hantera vårdpersonalens, brukarnas och anhörigas krav och förväntningar (Ekholm 2012). 
Enhetscheferna kändes sig frustrerade, uppgivna och nedstämda och uttryckte en känsla av 
maktlöshet med små möjligheter till att påverka arbetet positivt (Hagerman et al. 2013; 
Håkanson et al. 2014). Även kraven från överordnade chefer och politiker kunde kännas 
överväldigande (Ekholm 2012: Hagerman et al. 2013). Att jobba inom den kommunala 
äldreomsorgen beskrevs som frustrerande på grund av den politiska och organisatoriska 
hierarkin som innebar att vägen till ett beslut kunde erfaras som lång (Hagerman et al. 2013). 
Samtidigt upplevdes jobbet som mer och mer krävande med allt högre krav från både politiker 
och överordnade chefer i takt med att ansvaret för vårdpersonalen och brukarna ökade.  
 
Ytterligare en faktor som bidrog till frustrationen var att politikerna enbart hörde av sig när 
något negativt hände. Kontakten med politikerna därutöver var annars obefintlig (Hagerman 
et al. 2013). Även när det gällde de organisatoriska målen rådde det meningsskiljaktigheter 
mellan enhetschefer och politiker (Henriksen och Rosenqvist 2002). Medan politiker 
adresserade frågor gällande framtida mål och visioner adresserade enhetscheferna aktuella 
och praktiska problem i vardagen. Politikerna såg även problem med dåligt utbildad personal, 
svårigheter med att finna bra ledare samt svårigheter med ackulturation, det vill säga 
psykologiska och kulturella svårigheter när olika kulturer möts (ibid.). Att känna sig maktlös 
inför organisatoriska förändringar sågs också som en stor stressfaktor. Dessa organisatoriska 
förändringar förmedlades sällan till enhetscheferna och de fick sällan se några riktlinjer vilket 
ytterligare bidrog till känslan av maktlöshet (Håkanson et al. 2014; Hagerman et al. 2013). 
 
 
 

Enhetschefens motstridiga krav 
En enhetschef inom äldreomsorgen får handskas med flera olika utmaningar däribland 
administrativa arbetsuppgifter, som många gånger känns övermäktiga och tar tid från andra 
arbetsuppgifter. Begränsade ekonomiska resurser, en strikt budget och brist på vårdpersonal 
är några exempel på andra utmaningar (Gjerberg et al. 2010; Aitmaa et al. 2010; Håkanson et 
al. 2014). Otydliga arbetsuppgifter, hög arbetsbelastning, brist på utbildad och kompetent 
vårdpersonal (Håkanson et al. 2014) och brist på stöd från ledningen är några andra exempel 
(Håkanson et al. 2014; Hagerman et al. 2013). Bristen på stöd från överordnade chefer och 
känslan av att vara under konstant granskning av både överordnade chefer och media ledde 
till att enhetscheferna kände sig bortglömda och svikna, vilket i sin tur ledde till uppgivenhet 
och resignation över den överväldigande arbetssituationen (Hagerman et al. 2013). 
Enhetscheferna upplevde också att de ställda kraven var gränslösa samtidigt som möjligheten 
att påverka arbetssituationen var begränsad, något som gav upphov till stor frustration 
(Hagerman et al. 2013). 
 
Pressen att delta i administrativa möten var stor och hanteringen av olika administrativa 
problem beskrevs som mycket stressande (Ellström 2012). Enligt Ellström (2012) upplevde 
enhetscheferna en enorm press från överordnade chefer om att behålla en balanserad budget 
och att undvika ett budgetunderskott. Att inte veta hur en negativ budgetsituation skulle lösas 
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och hur de skulle komma till rätta med ett ekonomisk underskott å ena sidan och att inte få 
något stöd från överordnade chefer å andra sidan satte stor press på enhetscheferna (ibid.). 
Hagerman et al. (2013) beskrev budgetfrågorna som en av de största källorna till frustration 
hos enhetscheferna. Enhetscheferna kunde inte påverka budgeten, men hölls samtidigt 
ansvariga för eventuella budgetunderskott. Om verksamheten skulle gå med plus överfördes 
inte överskottet inte till nästkommande verksamhetsår, utan användes till andra verksamheter 
som led av budgetunderskott (ibid.).  
 
Överbelastning i form av administrativa och ekonomiska uppgifter bidrog också till en ökad 
stressnivå och minskad arbetsglädje, vilket även påverkade enhetschefernas prestationsnivå 
(Håkanson et al. 2014). Ett exempel på den administrativa överbelastningens negativa 
påverkan var när en enhetschef önskade att tillsammans med vårdpersonalen utvärdera en 
situation där en brukare hade avlidit, men det fanns aldrig någon lämplig tid för detta 
(Håkanson et al. 2014). Enhetscheferna betonade även vikten av kvalificerad och kompetent 
vårdpersonal men kände sig begränsade när de var tvungna att slåss mot effektivitet och 
begränsad ekonomi (ibid.). Hagerman et al. (2013) menar att krävande organisatoriska mål 
och betungande administrativ belastning hindrande enhetscheferna från att göra det som 
ansågs vara kärnan i deras uppgift, att vara tillgänglig och synlig för sin vårdpersonal. 
Kampen mellan ambitionen att vara mer synlig och samtidigt vara förhindrad att så göra på 
grund av tunga administrativa börda skapade stora intressekonflikter (ibid.). 
 
 
 

Kravet om tillgänglighet 
Enhetschefen förväntades vara tillgänglig, närvarande och anträffbar, både för vårdpersonalen 
och brukarna såväl som anhöriga (Hagerman et al. 2013; Ekholm 2012). Vårdpersonalen 
förväntande sig en närvarande enhetschef, som fanns till hands och som gick att nå via telefon 
om denne inte var på sitt rum. Kravet att nås via telefon ställdes även från brukarnas sida och 
vissa brukare förväntade sig även att enhetschefen skulle delta i det dagliga arbetet och i 
sociala sammanhang. Utöver tillgänglighet förväntade sig vårdpersonalen även tydlighet och 
efterfrågade en enhetschef som förklarade vad deras arbetsuppgifter var samt när och hur 
dessa arbetsuppgifter skulle utföras (Ekholm 2012). Likheterna till trots fanns det skillnader i 
hur enhetscheferna upplevde kravet om tillgänglighet (Hagerman et al. 2013; Ekholm 2012). 
De enhetschefer som inte såg detta som ett problem prioriterade vårdpersonalen och brukarna 
och menade att även om prioriteringen innebar att de inte hann avsluta det som de från början 
hade planerat att göra kände de sig inte stressade. Dessa enhetschefer ansåg att det var viktigt 
att försöka leva upp till vårdpersonalens, brukarnas och anhörigas förväntningar i första hand 
(Ekholm 2012). 
  
Att vara tillgänglig betraktades som positivt för det innebar i förlängningen att enhetscheferna 
hade möjlighet att ge vårdpersonalen stöd när behovet uppstod. Samtidigt betonade 
enhetscheferna vikten och nödvändigheten av att i sin tur kunna få stöd från överordnade 
chefer, kollegor, vårdpersonal, och ekonomi- och personalavdelningen för att kunna klara av 
sina arbetsuppgifter (Hagerman et al. 2013). Enhetscheferna poängterade att för att kunna 
tillhandahålla en högkvalitativ vård och omsorg var det viktigt att vårdpersonalen både kände 
sig och jobbade som ett arbetslag (Hagerman et al. 2013). Att lära sig arbeta i lag och 
samarbeta ansågs också som ett måste för att nå verksamhetens mål (Håkanson et al. 2014). 
Detta kunde bäst åstadkommas genom enhetschefernas engagemang i vårdpersonalen, genom 
att vara tillgängliga och synliga enhetschefer och genom att få vårdpersonalen att känna sig 
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sedda (Hagerman et al. 2013; Ekholm 2012). Dessa enhetschefer försäkrade sig även om att 
både vårdpersonal, brukare och anhöriga alltid visste var de befann sig och att de alltid kunde 
kontaktas (Ekholm 2012). 
 
De enhetschefer som upplevde svårigheter med att vara tillgängliga kände sig splittrade och 
uppgav att de aldrig fick chansen att bli klara med någon arbetsuppgift (Ekholm 2012). 
Dessutom upplevdes det som enormt stressade att behöva vara konstant tillgänglig för alla 
samtidigt som de administrativa uppgifterna skulle hinnas med. (Ekholm 2012; Ellström 
2012). Andra enhetschefer uppgav att trots stora försök och strävan efter att vara tillgängliga 
och synliga både för vårdpersonalen och brukarna som de ansåg var kärnan i verksamheten, 
var de förhindrade att så göra på grund av krävande organisatoriska mål och en tung 
administrativ arbetsbörda, vilket i sin tur skapade en intressekonflikt hos enhetscheferna 
(Hagerman et al. 2013) 
 
  
 

Att tillhandahålla god vård och omsorg 
När det gällde etiska frågor i relation till brukare och anhöriga var undermålig vård det 
problem som inrapporterades mest frekvent. Problemet uppstod inte sällan på grund av dålig 
bemanning och knappa resurser enligt Gjerberg et al. (2010). Detta gällde både den praktiska 
vården och omsorgen och den medicinska vården. Enligt Ågren-Bolmsjö, Sandman & 
Andersson (2006) önskade brukarna att vara autonoma med möjlighet till självbestämmande 
och att kunna influera och påverka sitt dagliga liv och inte behöva förlita sig på 
vårdpersonalen.  
 
Henriksen och Rosenqvists (2002) studie visade att trots enhetschefernas påstådda fokus på 
brukarna, refererade några av enhetscheferna till brukarna som objekt. En objektifiering av 
brukarna är snarare motsatsen till att betraktas som autonoma individer menade författarna. 
Enligt Ågren-Bolmsjö, Sandman och Andersson (2006) hade vårdpersonalen en tendens att 
förlora siktet på brukarnas individuella behov och önskningar och kunde samtidigt inte riktigt 
se brukarnas egen förmåga till beslutsfattande. Dessutom visade det sig att även om 
vårdpersonalen ville försöka tillgodose brukarnas önskningar undveks detta för att inte riskera 
att hamna i konflikt med kollegornas bestämda åsikter och värderingar om vad som ansågs 
vara effektiva rutiner (ibid.). Teeri, Kilpi & Välimäki (2006) fann i sin studie att brukarna 
upplevde det som att vårdpersonalen hade fasta rutiner som skulle följas och att varje 
avvikelse från dessa rutiner skulle kunna skapa problem. En brukare menade att om denne 
bad att få lägga sig lite tidigare togs inte detta emot väl av vårdpersonalen. Samtidigt kunde 
även vårdpersonalen finna situationer liknande ovan som påfrestande och påpekade 
avsaknaden av en brukarorienterad syn i vårdandet. Avsaknaden kunde i sin tur leda till 
objektifiering och nedvärdering av brukarna (ibid.). Här spelade enhetscheferna en stor roll 
och underströk vikten av att vara medveten om sin egen ledarstil och hur det kunde påverka 
vårdpersonalens motivation till arbetet (Håkanson et al. 2014). 
   
Enligt Hagerman et al. (2013) ansåg enhetscheferna att en god relation med brukarna var av 
stor vikt och upplevde interaktionen med brukarna som mycket givande. 
Att brukaren hade anhöriga som talade å deras vägnar var viktigt enligt Teeri, Kilpi & 
Välimäki (2006), speciellt för brukare som hade svårt att själva redogöra för sina önskemål. 
Vårdpersonalen konfirmerade detta och menade samtidigt att brukare som inte kunde uttrycka 
sina behov fick sämre vård. Det vanligaste etiska problemet när det gällde brukarna var oron 
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för förutsättningarna för en god vård och omsorg och utvecklingen av dess kvalitet (Ågren-
Bolmsjö, Sandman & Andersson 2006). 
  
Gjerberg et al. (2010) menade på att trots att konflikt med anhöriga om vården och omsorgen 
av brukarna var något som sällan rapporterades lyfte vårdpersonalen fram just den här typen 
av problematik vid frågan om det senaste upplevda etiska dilemmat i verksamheten. Framför 
allt upplevdes situationer där både brukarna och anhöriga misstyckte som enormt påfrestande 
av vårdpersonalen (Teeri, Kilpi & Välimäki 2006). Sådana situationer kunde exempelvis 
uppstå när en brukare ville bestämma vid något moment av sin dagliga vård men inte fick 
gehör av vårdpersonalen. Detta upprörde inte bara brukaren utan även dennes anhöriga som i 
sin tur ledde till stor frustration hos vårdpersonalen (ibid). 

 
 

Enhetschefens ansvar för bemanningen 
Att täcka verksamhetens bemanning och samtidigt se till att den befintliga bemanningen 
består av kompetent vårdpersonal upplevdes av många enhetschefer som en stor utmaning. 
Problemet med outbildad vårdpersonal sågs det allvarligt på men vad som var en bra 
utbildning däremot var svårdefinierat (Henriksen & Rosenqvist 2002). Ett annat problem med 
bemanningen låg i svårigheterna med att locka vårdpersonal till äldreomsorgen, framför allt 
när det gällde yngre vårdpersonal. Enhetscheferna ansåg att ett sätt att råda bot på problemet 
skulle kunna vara att höja lönerna och därmed skapa en känsla av mervärde hos 
vårdpersonalen (ibid.). Enligt Dauwerse, van der Dam och Abma (2012) skämdes många för 
att arbeta inom äldreomsorgen eftersom det ofta associerades med urin och avföring istället 
för att betraktas som ett viktigt jobb som skapade välbefinnande hos brukarna.  
 
Trots vikten av god bemanning på verksamheterna visade den sig vara bristfällig och det 
fanns många situationer där extrapersonal hade varit välbehövlig men på grund av 
ekonomiska resurser var det ej möjligt att tillgodose det behovet (Hagerman et al. 2013). 
Samtidigt som brukarnas vårdbehov ökade förblev vårdpersonalen styrka densamma. Kraven 
var helt enkelt större uppifrån än nedifrån, som författarna uttryckte det. Exempel på 
situationer där bemanningsbristen visade sig tydlig var när det inte fanns någon som kunde 
vaka hos en döende brukare. Det fanns inte heller något utrymme till att ge oroliga eller 
aggressiva brukare extra tid och uppmärksamhet, vilket kunde leda till brukaren 
övermedicinerades med lugnande preparat (Gjerberg et al. 2010).  
  
Ytterligare en aspekt av bemanningen som upplevdes som problematisk var skillnaderna i 
vårdpersonalens bemötande av brukarna. Problemet uppstod oftast i samband med att 
vikarier, yngre- eller outbildad vårdpersonal var i tjänst (Teeri, Kilpi & Välimäki 2006). 
Brukarna upplevde däremot att den äldre vårdpersonalen hade ett bra bemötande och kunde 
visa empati även vid tidsbrist. Den yngre vårdpersonalen uppfattade i sin tur brukarna som 
envisa, med starka viljor och hade inte mycket tålamod. Brukarna visade dock förståelse för 
att det inte alltid gick att ta hänsyn till deras autonomi, eller att bemanningen var dålig och att 
vårdpersonalen inte alltid kunde se till deras individuella behov. Samtidigt innebar inte 
förståelsen att brukarna kände sig mindre frustrerade (ibid.). 
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Enhetschefens ansvar för vårdpersonalen 
Vårdpersonalen beskrevs som den viktigaste och mest värdefulla resursen en enhetschef 
kunde ha och att sällan kunna påverka rekryteringen av tillsvidareanställd vårdpersonal kunde 
skapa frustration hos enhetschefen (Hagerman et al. 2013). Att bli tilldelad vårdpersonal som 
inte passade in i arbetsgruppen upplevdes som ett potentiellt hot mot hela arbetsgruppen då en 
god stämning i arbetsgrupperna ansågs vara essentiellt för tillhandahållandet av god vård och 
omsorg. Enhetscheferna menade att detta kunde leda till mer arbete för både enhetscheferna 
såväl som för vårdpersonalen, vilket i förlängningen kunde skapa en långvarig och negativ 
påverkan på verksamheten (ibid.). 
 
Även Håkanson et al. (2014) betonade vikten av bra, kompetent och kvalificerad vårdpersonal 
i tillhandahållandet av god vård och omsorg men menade samtidigt att på grund av 
ekonomiska begränsningar och resursbrister var det ett svårt mål att uppnå. Resursbrister 
kunde även leda till flera etiska utmaningar hos vårdpersonalen och visade sig i form av 
överträdelse mot brukarnas självständighet och integritet, osämja med anhöriga och 
undermålig vård och omsorg (Gjerberg et al. 2010). Om dessa utmaningar inte hanterades på 
ett adekvat sätt, påverkades kvaliteten på vården och omsorgen och ledde till betydande stress 
hos vårdpersonalen, men även hos brukarna och deras anhöriga. Konfrontation med etiska 
frågor skedde men vårdpersonalen var inte tillräckligt utrustad för att kunna känna igen dessa 
eller för att kunna hantera problemen vilket skapade en känsla av tvivel, uppgivenhet och 
maktlöshet (Dauwerse, van der Dam & Abma 2012; Juthberg & Sundin 2009).  
 
För att lättare kunna hantera dessa etiska utmaningar fanns det således ett stort behov av 
utbildning i etik och kompetensutveckling (Gjerberg et al. 2010; Dauwerse, van der Dam & 
Abma 2012), detta på grund av rådande brist på professionell träning och kunskap inom etik 
när det gällde äldreomsorgens vårdpersonal i jämförelse med exempelvis sjukhuspersonal. 
Det förelåg dock så att det etiska stödet inom äldreomsorgen inte prioriterades på grund av 
organisatoriska omständigheter. Det kunde exempelvis handla om vad boendet hade för behov 
och vad som de facto fanns att tillgå (Dauwerse, van der Dam & Abma 2012). Här spelade 
enhetschefen en viktig roll då ett uppmuntrande, stödjande och utvecklande ledarskap ansågs 
vara avgörande för vårdpersonalens välmående, vilket i sin tur ledde till en fungerande 
verksamhet och vård och omsorg av god kvalitet (Håkanson et al. 2014). Även tillit till 
enhetschefen, betonades som en viktig komponent som kunde bidra till vårdpersonalens 
jobbmotivation (Håkanson et al. 2014). 
 
Enhetscheferna såg olika på ledarskap och vikten av individuella roller. Det fanns 
enhetschefer som inte ansåg att ansvaret för god vård och omsorg i livets slutskede låg hos 
dem och menade att det var sjuksköterskans eller läkarens ansvar. Dessa enhetschefer menade 
också att vårdpersonalen själva var ansvariga för sin vidareutbildning och att eventuella 
konflikter skulle lösas internt i arbetsgruppen (Håkanson et al. 2014). En minoritet av 
enhetschefer ansåg till och med att etiska problem var ovanliga inom äldreomsorgen 
(Dauwerse, van der Dam & Abma 2012). Andra enhetschefer däremot engagerade sig i 
vårdpersonalen och menade att det var viktigt att vårdpersonalen tog mer ansvar och kände 
sig involverade i verksamheten och i det dagliga arbetet (Ekholm 2012). Detta dels för att 
påvisa att verksamheten var en gemensam angelägenhet och dels för att öka kunskapen och 
förståelsen för de olika problem och frågor som rörde verksamhetens kvalitet och ekonomiska 
situation (Ekholm 2012; Ellström 2012). Detta kunde bestå i att delegera olika obligatoriska 
ansvarsområden till dem. Dessa ansvarsområden fördelades i samråd och samstämmighet med 
vårdpersonalen och utifrån deras olika intresse, kompetens och förmåga (Ekholm 2012; 
Ellström 2012). Enhetscheferna menade att det var väldigt viktigt att ansvarsområdet 
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uppfattades som engagerande och intressant och inte sågs som en extra börda (Ellström 2012). 
Vidare ansågs det vara viktigt att vårdpersonalen gavs tillfälle att jobba kontinuerligt med 
förbättrings- och utvecklingsfrågor och att de uppmuntrades till att fortsätta så göra för att 
effektivisera verksamheten (Ellström 2012; Håkanson et al. 2014).  
 
 
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
På grund av det geografiska avståndet mellan författarna då en är bosatt i Sverige och en för 
närvarande bor i USA fattade författarna ett gemensamt beslut om att välja bort empiriska 
studier. I och med att författarna dessutom var intresserade av att göra en översikt av tidigare 
forskning inom området bedömdes en litteraturstudie vara den lämpligaste studiemetoden. 
Samtidigt hade det varit intressant att göra en kvalitativ studie i form av intervjuer med några 
av äldreomsorgens enhetschefer. Fördelen med att göra en intervjustudie hade enligt Dahlberg 
(2014, s. 87) varit att studien hade kunnat riktas direkt mot studiens fokusområde. Det 
personliga mötet hade kunnat ge författarna ett helhetsintryck av enhetscheferna, samtidigt 
som det hade bringat mer förståelse för enhetschefernas upplevelser om den etiska 
problematiken i deras komplexa arbete. Dessutom hade det enligt Dahlberg (2014, s. 87)) 
skapat ett unikt tillfälle att ställa följdfrågor, vilket inte kan ske vid en litteraturstudie. 
  
En av nackdelarna med en litteraturstudie är att studien kan ha svagheter i form av begränsad 
mängd med relevant forskningsmaterial (Friberg 2006, s. 116). Ovanstående svaghet var 
något som blev rätt uppenbar i ett tidigt skede av den här studien och i samband med 
författarnas försök att hitta relevant material. Ytterligare en nackdel med litteraturstudier är 
den överhängande risken för ett selektivt urval där författaren eller forskaren väljer det 
material som stödjer den egna förförståelsen eller åsikten (ibid.). Den risken anses dock inte 
ha varit så stor under den här studien då materialet har valts utifrån dess relevans till 
forskningsämnet, snarare än författarnas förförståelse om forskningsområdet. 
 
Fördelarna med att göra en litteraturstudie skall dock inte underskattas. Axelsson (2012, s. 
205) menar att på grund av den stora mängden publicerad forskning med koppling till 
hälsoområdet har det uppstått ett stort behov av att göra översikter av dessa. Litteraturstudier 
anses dessutom vara ett bra sätt att som student lära sig söka ny kunskap samt utvärdera och 
sammanställa den på lämpligt sätt (ibid.) Enligt Axelsson (2012, s. 205) kan dessa kunskaper 
visa sig vara nödvändiga i studenternas framtida profession. Ytterligare en fördel med att göra 
litteraturstudier på kandidatnivå är att den begränsade tiden inte behöver läggas ner på att 
producera egen data då den redan finns i form av färdiga texter (Dahlberg 2014, s. 83). Här 
kan fokus istället läggas på sökning och analys av relevanta artiklar (ibid.). 
 
Att vara två om att genomföra en studie har haft sina fördelar samtidigt som det har ställt 
höga krav om samarbete och samförstånd på båda parter. Fördelen med att ha varit två är 
bland annat att studien har både berikats och gynnats av två olika uppfattningar och 
infallsvinklar. På grund av det geografiska avståndet sköttes all kommunikation via skrift, 
vilket kunde ibland lämna ett ganska stort utrymme för missförstånd. Det har dessutom varit 
ganska utmanande att skriva ett gemensamt arbete utan några möjligheter till fysiska träffar. 
Fysiska träffar hade inneburit att materialet kunnat diskuteras och bearbetas mer. 
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Sammantaget har dock samarbetet fungerat väl och problemen har kunnat lösas mycket tack 
vare författarnas drivkraft och samarbetsvilja. 
I valet av artiklar har kvalitativa artiklar med fördel valts före kvantitativa. Kvantitativa 
artiklar fångar inte personers upplevelser och känslor som en kvalitativ artikel kan göra. 
Utöver kvalitativa artiklar har även en enkätstudie och en studie av blandad konstruktion 
inkluderats.  
 
Sammantaget användes tio artiklar till resultatet även om det hade varit önskvärt med ett 
bredare underlag. Detta har sin förklaring i att det har varit svårt att hitta forskning som 
uppfyller kraven på både aktualitet och relevans för studien. Här har kvalitet prioriterats före 
kvantitet och det var viktigare att de inkluderade artiklarna var innehållsrika och användbara 
än fler till antal. Axelsson (2012, s. 208) menar att det är mer intressant med en 
litteraturstudie som innehåller ett begränsat antal välgjorda artiklar som behandlar studiens 
syfte, än en osammanhängande litteraturstudie med många artiklar som har liten relevans till 
det som avses i studien. Artiklarna som inkluderades har en geografisk spridning till Sverige, 
Nederländerna, Finland samt Norge. Trots en geografisk spridning visade sig upplevelserna 
likartade, inga distinkta skillnader kunde urskiljas och alla artiklars resultat var samstämmiga, 
vilket ökar trovärdigheten för resultatet. Vid sammanställningen av resultatet fanns det initialt 
fyra huvudkategorier med tre subkategorier var. Subkategorierna visade sig inte vara 
tillräckligt signifikanta för att stå under egna rubriker och under arbetets gång reviderades 
dessa bort då sammanhangen blev tydligare och sex kategorier valdes ut. Eftersom 
enhetschefens arbete inte är tydligt uppdelat, utan alla olika arbetsuppgifter påverkar 
varandra, kan vissa delar upplevas att de överlappar varandra. Svårigheter att särskilja 
kategorier beror på att arbete med människor aldrig är enkelt och entydigt utan innehar så 
många olika beståndsdelar. 
 
 
 
 

Resultatdiskussion 
En enhetschef inom äldreomsorgen leder en komplex verksamhet där han eller hon skall 
dagligen hantera en mängd olika arbetsuppgifter som i sin tur kan ge upphov till flera olika 
etiska frågor och dilemman. Dessa etiska dilemman kan många gånger uppstå på grund av 
frågor som är relaterad till överbelastning av administrativa arbetsuppgifter, knappa resurser, 
begränsad budget, underbemanning och brist på kompetent vårdpersonal. Andra faktorer som 
kan ytterligare förstärka komplexiteten i enhetschefens vardag och därmed bidra till 
förekomsten av ännu fler etiska frågor kan uppstå i relation till kraven från både vårdpersonal, 
brukare och anhöriga men även från överordnade chefer och politiker. Enligt Wolmesjö 
(2005, s. 28) härleder en del av komplexiteten i enhetschefernas arbete från att ansvaret för 
äldreomsorgens verksamheter är hierarkisk och politisk organiserad. Detta innebär att 
politikerna formar målen och riktlinjerna för verksamheten och fattar de övergripande 
besluten, medan enhetscheferna har som uppdrag att verkställa dessa (ibid.). Samtidigt ställs 
det även en hel del krav på enhetscheferna från vårdpersonal, brukare och anhöriga (Ekholm 
2012). Kravet om att uppnå verksamhetens mål och att hålla budgeten står här i kontrast till 
vårdpersonalens krav och förväntningar på bättre arbetsvillkor och brukarnas krav och 
förväntningar på bland annat ökat medbestämmande och autonomi.  
 
Trots likheter i ovanstående krav och förväntningar hanterades dessa annorlunda beroende på 
enhetschefernas olika syn på ledarskap (Ekholm 2012; Ellström 2012). Medan vissa 
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enhetschefer hade väl genomtänkta tankar och idéer om hur verksamheten skulle bedrivas, 
utförde andra enhetschefer sina arbetsuppgifter rutinmässigt och följde order från överordnade 
chefer, utan några större egna initiativ (Ekholm 2012). Även Bergman (2009, s. 5) lyfter fram 
enhetschefernas individuella egenskaper, karaktärsdrag, vilja och motivation som viktiga 
faktorer för enhetschefernas hantering av arbetsuppgifterna. Framgångsrika enhetschefer 
arbetade med utvecklingsfrågor som en integrerad del av verksamhetens dagliga arbete 
(Ekholm 2012; Ellström 2012). Dessa enhetschefer lade stor vikt vid vårdpersonalens 
utveckling och arbetade tillsammans med dem i olika arbetsprojekt och engagerade 
vårdpersonalen i verksamhetens kvalitetsutveckling (Ekholm 2012). De enhetschefer som 
upplevde svårigheter i sina arbetsuppgifter fokuserade däremot mer på att tillgodose 
vårdpersonalens individuella behov och på att skapa en vänskaplig relation med sin 
vårdpersonal än på att vara en enhetschef (ibid.).  
 
Ett etiskt dilemma som det rapporterades mest om och som uppstod på grund av resursbrist 
var otillräcklig psykosocial omvårdnad. Underbemanning verkade öka behovet av 
tvångsåtgärder i form av begränsning av brukarnas rörelsefrihet och ökad medicinering för att 
hålla brukarna lugna (Gjerberg et al. 2010). Ovanstående tvångsåtgärder är att betraktas som 
en överträdelse mot brukarnas rätt till medbestämmande och kroppslig integritet, vilket strider 
mot bestämmelserna i socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden (SFS 2001:453). 
Den nationella värdegrunden och dess bestämmelser implementerades i socialtjänstlagen den 
1 januari 2011 och syftade till att tydliggöra brukarnas rätt att få leva värdigt liv och känna 
välbefinnande (Värdighetsutredningen 2008, s. 15). Med värdigt liv och välbefinnande menas 
bland annat att insatserna i äldreomsorgen skall vara av god kvalitet och utgå från brukarnas 
rätt till kroppslig integritet, självbestämmande, delaktighet, medbestämmande och vara 
individanpassade. Även rätten att känna trygghet och meningsfullhet i livet hör till 
värdegrundens principer (Värdighetsutredningen 2008, s. 15). Värdegrunden är ett viktigt 
verktyg för att tydliggöra de etiska värden och normer som skall vara gällande inom 
äldreomsorgens verksamheter (Socialdepartementet 2009, s. 21).  
 
Enligt Häggström och Kihlgren (2007) var vårdpersonalen många gånger medvetna om 
brukarnas behov och insåg att tvångsåtgärderna var en överträdelse mot deras rättigheter, men 
kände sig nödgade att prioritera behoven utifrån vilka resurser som fanns att tillgå. Att 
försöka uppfylla brukarnas behov betraktades som ett omöjligt mål att uppnå grund av de 
rådande organisatoriska omständigheterna (ibid.). I en miljö där brukarnas behov och 
vårdpersonalens önskan om att tillgodose behoven är i konstant kollision med organisatoriska 
hinder är det inte så svårt att förstå varför vårdpersonalen många gånger inte kunde se någon 
annan lösning än att ta till tvångsåtgärder för att hinna med verksamhetens dagliga rutiner. 
Det är heller inte svårt att förstå varför vårdpersonalen enligt Häggström och Kihlgren (2007) 
led av stress, distanserade sig från brukarna eller fick sjukskriva sig. Silén et al. (2011) 
menade att det fanns ett samband mellan moralisk stress, utbrändhet, långvariga 
sjukskrivningar och egna uppsägningar. Den moraliska stressen upplevdes framför allt i 
situationer som uppstod på grund av resursbrist. Bristande kompetens hos kollegorna var 
ytterligare en anledning till förekomst av moralisk stress hos vårdpersonalen (ibid.). 
  
De administrativa och organisatoriska arbetsuppgifterna upplevdes också som ett stort 
problem. Detta på grund av att dessa arbetsuppgifter upptog mycket av den tid som hade 
kunnat gå till att vara ute i verksamheten och till att vara tillgänglig för vårdpersonalen, 
brukarna och deras anhöriga (Håkanson et al. 2014). Enhetscheferna beskrev sina 
administrativa arbetsuppgifter som tidsförödande, stressande, mindre intressanta och inte 
alltid nödvändiga (Wikström & Dellve 2009). Vidare ansåg enhetscheferna att enkla 
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administrativa arbetsuppgifter såsom schema- och semesterplanering tog alldeles för mycket 
tid och hade i själva verket med lätthet kunnat utföras av assistenter och därmed avlastat lite 
av deras administrativa börda (ibid.). Enhetscheferna ansåg sig förvisso vara kompetenta nog 
för alla sina arbetsuppgifter men menade att den administrativa överbelastningen hindrade 
dem från att använda och utveckla sin fulla kompetens i sin roll som enhetschef (Hagerman et 
al. 2013). Dessa enhetschefer upplevde dessutom att överbelastningen av administrativa 
arbetsuppgifter inte lämnade något utrymme eller tid över till att arbeta med kvalitets- och 
utvecklingsfrågor (ibid.) 
 
Frågor om värdegrund, vårdpersonalens bemötande och etiska förhållningssätt gentemot 
brukarna är viktiga kompetensfrågor och kunskap om dessa frågor är inte bara nödvändiga i 
relationen och mötet mellan vårdpersonalen och brukarna utan anses även vara avgörande för 
brukarnas livskvalitet (Socialdepartementet 2009, s. 23). Bristen på kompetens hos 
vårdpersonalen sågs som ett stort problem av enhetscheferna, detta beroende på att rätt 
kompetens ansågs vara en av förutsättningarna för att kunna erbjuda vård och omsorg av hög 
kvalitet (Håkanson et al. 2014). Med andra ord fanns det en klar kunskap om vikten av att ge 
vårdpersonalen tillfälle och möjlighet att utvecklas i sina professionella roller men detta 
kunde inte alltid tillämpas i praktiken på grund av organisatoriska begränsningar i form av 
bland annat resursbrist. Samtidigt upplevde enhetscheferna sin höga arbetsbelastning, känslan 
av att inte kunna påverka de organisatoriska omständigheterna och bristen på stöd från 
ledningen som så påfrestande att det överskuggade ansvaret och viljan för vårdpersonalen 
kompetensutveckling (ibid.). 
 
Sammanfattningsvis behöver inte ovanstående frågor och andra frågor såsom frågan om en 
begränsad budget nödvändigtvis betraktas som etiska dilemman i sig eller ge upphov till 
några etiska dilemman per automatik. Ur ett demokratiskt perspektiv kan en begränsad budget 
till och med anses vara en nödvändighet för en jämlik fördelning av samhällets befintliga 
resurser. I portalparagrafen i socialtjänstlagen framgår det tydligt att samhällets socialtjänst 
skall på demokratins och solidaritetens grund bland annat syfta till att främja människors 
jämlikhet i levnadsvillor (SFS 2001:453). Däremot kan den begränsade budgetens negativa 
konsekvenser leda till förekomsten av etiska dilemman. Sedd ur ett konsekvensetiskt 
perspektiv är det endast konsekvensen av en handling som är av etiskt värde och innebär att 
handlingens konsekvens skall vara bra för alla (Sandman & Kjellström 2013, s. 103). Den 
begränsade budgeten kunde exempelvis leda till att enhetscheferna var tvungna att prioritera 
en balanserad budget före tillhandahållandet av en högkvalitativ och brukarcentrerad vård och 
omsorg (Wikström & Dellve 2009). Detta kunde innebära att enhetscheferna kände sig 
tvungna att fatta beslut om att inte nyanställa när verksamheten i själva verket var i stort 
behov av fler. Vårdpersonalen sågs under sådana omständigheter som ytterligare en 
budgetkostnad snarare än en tillgång (ibid.). Konsekvensen av ett sådant beslutstagande 
kunde bland annat som tidigare nämnts öka risken för tvångsåtgärder. När den begränsade 
budgeten tvingade fram beslut som kunde få negativa konsekvenser för både verksamheten, 
vårdpersonalen och brukarna vore det således inte så förvånande med förekomsten av etiska 
dilemman hos den som har fattat dessa beslut, nämligen enhetschefen. Besluten hur än 
nödvändiga kunde bland annat leda till undermålig vård och omsorg och dessutom strida mot 
syftet med äldreomsorgens verksamheter. Äldreomsorgens verksamheter skall bygga på 
respekt för brukarnas integritet och självbestämmanderätt och främja deras rätt till ett värdigt 
liv och välbefinnande (SFS 2001:453). Att arbeta som enhetschef inom dagens äldreomsorg 
ställer således höga krav på enhetschefen som vågar ta sig an den svåra utmaningen att jobba i 
en verksamhet där etiska ställningstaganden hör till vardagen.  
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SLUTSATSER 
Den genomförda litteraturstudien visar på hur komplext en enhetschefs arbete inom 
äldreomsorgen är. En enhetschef är en multikonstnär med fler uppgifter att hantera i sitt 
dagliga yrkesutövande än många andra yrkesgrupper. Vikten av att lyfta fram komplexiteten 
och framförallt svårigheterna för vidare diskussion är viktigt, inte bara för enhetschefen själv, 
utan även för vårdorganisationen som sådan med vårdpersonal, brukare och anhöriga. I takt 
med att den åldrande befolkningen ökar i antal och lever längre växer också behovet av vård 
och omsorg inom äldreomsorgen. Detta innebär att äldreomsorgens verksamheter kommer att 
stå inför ännu fler utmaningar i framtiden. Samtidigt innebär detta att kraven på redan 
överbelastade enhetschefer kommer att öka ännu mer. Äldreomsorgens enhetschefer kämpar 
redan idag i en ansträngd arbetsmiljö som präglas av hög arbetsbelastning, ekonomiska 
nedskärningar, resursbrist, undermålig vård och omsorg och brist på kompetent vårdpersonal. 
Ovanstående problem ger upphov till många etiska dilemman hos enhetscheferna vilket kan 
leda till en känsla av uppgivenhet, maktlöshet och resignation. Detta påverkar i sin tur 
verksamheten ännu mer negativt då enhetschefen har en avgörande roll i hur ovanstående 
problem och utmaningar hanteras. 
 
 
 

Kliniska implikationer 
Föreliggande studie bidrar med en större insikt för enhetschefens arbete med fokus på den 
etiska problematiken som denne dagligen möter och måste hantera. Enhetschefen som 
multikonstnär i äldreomsorgens arena styrs av organisatoriska krav med fokus på att hålla sig 
inom budgeten. Budgeten, tillsammans med den administrativa bördan skapar inte bara stress 
hos enhetscheferna utan ger även upphov till flera etiska dilemman. Det är ingen enkel 
uppgift att prioritera frågor om verksamhetens ekonomi och budget före brukarnas 
välbefinnande och vårdpersonalens välmående. Det är svåra frågor att ta ställning till och kan 
skapa en känsla av maktlöshet inför svåra situationer. Att tilldelas en strikt budget och 
förväntas hålla den utan att ha någon större påverkan i hur budgeten och resurserna skall 
tilldelas inom verksamheten stärker troligtvis ytterligare känslan av maktlöshet. Om 
enhetscheferna givits ökat inflytande över budget och därmed fördelningen av resurserna hade 
det möjligen gett enhetschefen möjlighet att komma till rätta med en del av arbetsuppgifternas 
komplexitet. Avlastning i form av administrativt stöd hade sannolikt möjliggjort det för 
enhetschefen att befinna sig ute i verksamheten i större utsträckning än vad som idag är 
möjligt. Tillgängligheten hade därmed kanske inte betraktats som ytterligare en belastning 
utan som ett verktyg för att få ökad samsyn med vårdpersonalen i bland annat etiska 
frågeställningar.  
 
 

Vidare forskning 
För att erhålla större kunskap om enhetschefen och dennes roll, samt utvecklingsmöjligheter, 
anser författarna att empiriska studier är av vikt framför litteraturstudier. Ny kunskap behövs 
för att kunna kartlägga de problem som denna litteraturstudie har visat på, med betoning på de 
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etiska dilemman som följer i en vardag full av organisatoriska och administrativa bördor. 
Förslag på forskningsområden är huruvida enhetschefens upplevelser av arbetsbördan hade 
varit annorlunda om enhetschefen haft stöd i en biträdande enhetschef för att avlasta i vissa 
administrativa områden. Framförallt hade det varit av intresse att se vilka skillnader gällande 
upplevelser och hantering av etiska dilemman hade getts uttryck för hos de enhetschefer som 
hade, respektive inte hade en biträdande enhetschef, samt hur detta kommer till uttryck i 
verksamheten.  
 
Tidsbrist och hög arbetsbelastning ledde även till att det inte fann något utrymme för arbete 
med kvalitets- och utvecklingsfrågor, frågor som av enhetscheferna upplevdes som viktiga 
och nödvändiga att arbeta med. Mer forskning inom området i syftet att undersöka dessa 
frågors påverkan på äldreomsorgens verksamheter hade således varit av intresse. Vidare har 
befintliga studier om ledarskap inom äldreomsorgen framför allt behandlat de olika 
strukturella villkoren och hur det har präglat enhetscheferna som en yrkesgrupp. I och med att 
enhetschefernas individuella syn på ledarskap, karaktärsdrag, vilja och motivation har visat 
sig påverka hanteringen av arbetsuppgifterna finns det ett behov av vidare forskning inom 
ämnet. Föreliggande studie kan användas till vidare forskning inom vård och omsorg med 
fokus på ledarskap inom äldreomsorgen. Ytterligare forskning är nödvändig för att utveckla 
enhetschefen i dess profession och framförallt gällande den etiska problematiken samt för att 
få vetenskapligt stöd i utvecklandet av enhetschefens roll som ledare inom äldreomsorgen. 
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BILAGA 1 
 
 
 
Sammanfattning av inkluderande artiklar 
 
 Syfte Metod och urval Resultat 

Författare: Aitamaa,E., 
Leino-Kilpi, H., Puukka, 
P. & Suhonen, R 
 
Årtal:  
2010 
 
Titel:  
Ethical problems in 
nursing management: 
The role of codes of 
ethics 
 
Tidskrift:  
Nursing Ethics 

Syftet med studien var att 
identifiera de etiska 
problemen som 
sjuksköterskechefer möter i 
sitt arbete och den etiska 
kodens roll för lösningen av 
dessa problem 

Strukturerad 
frågeformulär 

De vanligaste etiska 
problemen handlade 
om resursfördelning 
så väl som att 
tillhandahålla och 
utveckla vård av hög 
kvalitet, detta 
oberoende av 
chefernas position 
eller organisatoriska 
skillnader. Etiska 
koder användes oftare 
när det gällde problem 
som var relaterad till 
brukarna än de som 
handlade om 
resursfördelning.  
Resultatet visade även 
att det finns ett behov 
av mer forskning om 
vårdchefers etiska 
beslutsfattande, 
framför allt när det 
gäller problemlösning.  
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Författare: Dauwerse,L., 
Van der Dam,S. & 
Abma,T 
 
Årtal:  
2012 
 
Titel:  
Morality in the mundane: 
Specific needs for ethics 
support in elderly care 
 
Tidskrift:  
Nursing Ethics 

Syftet med studien är att 
undersöka de speciella 
behov som finns för etisk 
support inom 
äldreomsorgen. 

Metoden är av blandad 
konstruktion Två 
undersökningar, två 
fokusgrupper och 17 
intervjuer. 

Resultatet visar att det 
finns ett behov av 
etiskt support och att 
den behöver vara 
skräddarsydd för de 
vardagliga och ofta 
förbigående, 
moraliska frågor som 
uppstår inom 
äldreomsorgen. 
Medvetenheten och 
utvecklandet av ett 
öppet klimat och en 
öppen dialog är den 
bästa vägen att 
hantera de vardagliga 
moraliska frågorna 
som uppstår inom 
äldreomsorgen. 

Författare:  
Ekholm, B 
 
Årtal:  
2012 
 
Titel:  
Middle managers in 
elderly care under 
demands and 
expectations 
 
Tidskrift:  
ProQuest Helath 
Management 

Syfte med studien var att 
studera hur mellanchefer 
ser på och utformar sitt 
jobb och ledarskap utifrån 
de krav och förväntningar 
som ställs på dem från 
politiker, överordnade 
chefer, personal, brukar och 
anhöriga. 

kvalitativ studie.  
 
Intervju med åtta 
enhetschefer, samt 
direktobservation 

Resultatet visar åsikter 
motsvarande 
engagerade ledare, 
som agerar på krav 
och förväntningar, 
men även ledare som 
förekommer att ha 
avgått från ledarrollen 
och som uttrycker 
maktlöshet, med små 
möjligheter att 
påverka vården. 
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Författare:  
Ellström,E. 
 
Årtal: 
2012 
 
Titel:  
Managerial support for 
learning at work: a 
qualitative study of first-
line managers in elder 
care  
 
Tidskrift:  
Leadership in Health 
Service 

Syftet med studien var att 
undersöka meningen av 
chefs support när det gäller 
lärande och utveckling på 
arbetsplatsen. 

En multipel fallstudie 
som inkluderade åtta 
första linjens chefer på 
åtta vårdavdelningar. 
Data insamlades genom 
intervjuer och 
observationer. 

Studien demonstrerar 
den variation som 
finns kring hur första 
linjens chefer förstår 
och antar sina 
uppgifter. Närmare 
bestämt är det möjligt 
att urskilja fyra olika 
kvalitativa mönster för 
hur cheferna agerade 
och samverkade med 
sina medarbetare. 

Författare: Gjerberg, E., 
Førde,R., Pedersen,R & 
Bollig, G 
 
Årtal:  
2010 
 
Titel:  
Ethical challenges in the 
provision of end-of-life 
care in Norwegian 
nursing homes 
 
Tidskrift:  
Social Science & 
Medicine 

Syftet med studien var att 
undersöka typer av etiska 
dilemman och förekomsten 
av dem i vård vid livets 
slutskede som personalen 
betraktar dem samt vad de 
tror kan hjälpa dem att 
hantera etiska utmaningar 
bättre. 

Kvalitativ studie 

Frågeformulär skickades 

till 1204 avdelningar på 

469 äldreboenden.  

Resultatet visade på 
att undermålig vård på 
grund av brist på 
resurser var det etiska 
problemet som 
rapporterads mest av 
personalen. Även 
överträdelse mot 
patientens autonomi 
och integritet 
rapporterades 
frekvent. Trots att 
konflikt med anhöriga 
om vården av den 
äldre samt avslutandet 
av livsförlängande 
åtgärder sällan 
rapporterades var det 
just dessa personalen 
nämnde när det 
tillfrågades om det 
senaste etiska 
dilemmat som de hade 
upplevt på jobbet.  
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Författare: 
Hagerman,H., 
Engström,M., 
Häggström,M., 
Wadensten,B & Skytt,B 
 
Årtal: 
2013 
 
Titel: 
Male first-line manager’s 
experiences of the work 
situation in elderly care: 
an empowerment 
perspective 
 
Tidskrift: 
Journal of Nursing 
Management 

Syftet med studien var att 
beskriva manliga 
enhetschefers upplevelser 
av arbetssituationen inom 
äldreomsorgen 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Fjorton manliga 
enhetschefer från olika 
äldreboenden i norra, 
centrala och södra 
Sverige deltog i studien. 
Ändamålsenligt urval 
(purposive sampling) 
baserad på deltagarnas 
ålder, arbetsplats, 
yrkeserfarenhet och 
utbildning utfördes i 
syftet att öka 
variationssannolikheten i 
svaren. 

Arbetssituationen 
beskrevs som 
komplex och 
utmanande där 
utmaningarna var 
drivkraften. 
Deltagarna beskrev 
jobbet som att vara på 
egen hand men inte 
känna sig övergiven, 
att ha frihet inom 
givna ramar, att känna 
en känsla av 
tillfredsställelse och 
stimulans, att känna 
sig frustrerad och att 
ha en känsla av 
nedstämdhet och 
uppgivenhet. 

Författare: 
Henriksen,E & 
Rosenqvist,U 
 
Årtal: 
2002 
 
Titel: 
Contradiction in elderly 
care: a descriptive study 
of politicians and 
managers understanding 
of elderly care 
 
Tidskrift: 
Health and Social Care in 
the Community 

Syftet med studien var att 
undersöka hur kommunala- 
och landstings politiker, 
samt enhetschefer inom 
äldreomsorgen förstår den 
tillhandahållna vården, 
såväl som att undersöka 
deras förståelse i relation 
till organisationen. 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med åtta 
ledande politiker och tolv 
enhetschefer inom 
äldreomsorgen. 

Resultatet indikerar att 
politiker och 
enhetschefer inom 
äldreomsorgen har 
olika uppfattningar 
hur omvårdnaden för 
de äldre skulle 
utvecklas och även 
produceras för att den 
på bästa sätt skulle de 
äldre en bra service. 

Författare:  
Håkanson, C., Cronfalk, 
B., Henriksen,E., 
Norberg, A., Ternestedt 
& Sandberg,J. 
 
Årtal: 
2014 
 
Titel:  
First-Line Nursing Home 
Managers in Sweden and 
their Views on 
Leadership and Palliative 
Care 
 
Tidskrift:  
Open Nursing Journal 

Syftet med studien var att 
undersöka äldreboendets 
enhetschefers syn på sitt 
ledarskap och utifrån det på 
palliativ vård.  

Kvalitativ 
innehållsanlays. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med nio 
enhetschefer från olika 
äldreboenden i Sverige. 

I resultatet kunde två 
kategorier identifieras: 
att omfamna 
chefsrollen och att 
vara 
omständigheternas 
offer. Medan vissa 
enhetschefer var 
hängivna sitt arbete 
och levde upp till 
kraven som ställdes på 
dem hade andra 
resignerat från rollen 
som chef och 
uttryckte maktlöshet 
med små möjligheter 
till att påverka vården.  
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Författare: 
Teeri,S., Leino-Kilpi,H & 
Välimäki,M  
 
Årtal: 
2006 
 
Titel: 
Long-term nursing care 
of 
elderly people: 
identifying ethically 
problematic experiences 
among patients, relatives 
and nurses in Finland 
  
Tidskrift: 
Nursing Ethics 

Syftet med studien var att 
utforska etisk 
problematiska situationer 
inom långtidsvården av 
äldre personer 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
 
Tio patienter intervjuades, 
samt 17 anhöriga och 9 
sjuksköterskor skrev 
varsin uppsats. 

I resultatet fann 
författarna tre 
kategorier gällande 
brukarnas 
psykologiska, fysiska 
och sociala integritet. 
När det gällde 
psykologisk integritet 
ansågs problemen 
vara relaterad till 
behandling, 
självbestämmande och 
att hållas informerade. 
När det gällde fysisk 
integritet var det 
relaterat till fysisk 
misshandel och 
frånvaron av 
individbaserad 
omvårdnad, social 
integritet samt 
ensamhet och social 
isolering. 

Författare: 
Ågren Bolmsjö, I., 
Sandman, L. & 
Andersson, E 
 
Årtal: 
2006 
 
Titel: 
Everyday ethics in the 
care of elderly people  
 
Tidskrift: 
Nursing Ethics 

Syftet med studien var att 
beskriva och tolka den 
allmänna etiska miljön på 
ett äldreboende och att 
använda ett beslutfattar-
modell för att analyser 
specifika etiska situationer i 
den miljön. 

kvalitativ innehållsanalys 
av en observationsstudie 
användes för första delen 
av studien. Till andra 
delen använde man sig av 
en beslutsfattarmodell. 

Tre etiska problem 
identifierades. 
En viktig slutsats av 
studien var att det 
fanns ett behov av 
strukturerad verktyg 
för revolution. 
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