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Sammanfattning: 

Handlingsutrymme är en möjlighet för en arbetare att själv styra sina beslut, inom 
verksamhetens givna ramar. Handlingsutrymme kan delas in i två delar, objektivt och 
subjektivt handlingsutrymme. Det objektiva handlingsutrymmet är det handlingsutrymme som 
tilldelats av verksamheten, och finns inom dess riktlinjer och ramar, medan subjektivt 
handlingsutrymme är det som den anställde tror sig ha. Forskningen kring handlingsutrymme 
har i dagsläget vissa kunskapsluckor, och vår studie syftar till att få klarhet i vilka faktorer 
som ökar och begränsar handlingsutrymmet en anställd har vid sin arbetsplats. 

För att besvara vår problemformulering har vi genomfört fem intervjuer med anställda inom 
den sociala sektorn. Vår teoretiska del bygger till stor del på fakta från böcker samt forskares 
studier och undersökningar. Resultatet visar att många faktorers inverkan på 
handlingsutrymme inte belysts särskilt väl i den tidigare forskning som finns, och att en 
helhetsbild är viktig för att kunna utläsa vilka faktorer som ökar och begränsar 
handlingsutrymmet. 

 

Nyckelord: Handlingsutrymme, subjektivt handlingsutrymme, objektivt handlingsutrymme, 
handlingsfrihet, flexibilitet 
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Abstract: 

An action space is an opportunity for the employ to choose on its own what to do whit in the 
organizations guideline. Action space can be divided into two categories, objective and 
subjective action space. The objective action space is given to the employ by the organization 
and exists according to their guideline. The subjective action space is what the employ thinks 
that he or she has. We think that there are gaps in the knowledge with in the subject, our 
study’s intention is to make clarity of what creates and restricts the action space.     
 
To answer our problem definition we had five interviews with employs from the social sector. 
Our study is built on facts from books, other researcher’s investigations and our own 
investigation in the subject. Our investigation shows that many facts influence the action 
space that has not been illustrated with in earlier research. Our investigation shows that to 
understand the action space you have to see the whole picture and every fact that has an 
impact on the action space.      

 
Keywords: Action space, objective action space, subjective action space, flexibility, action 
freedom.  
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1 Inledning 

Vi har intresserat oss för flexibilitet och vad för flexibilitet som en anställd har vid en 
arbetsplats. Under vår utbildning i Arbetsvetenskap har flexibilitet varit ett återkommande 
begrepp, och framförallt inom organisationsteori påtalas hur viktig flexibilitet är för att 
företag ska kunna överleva i en föränderlig värld. Flexibilitet har en väldigt bred innebörd, 
flexibiliteten finns både på organisations, grupp och individnivå. Vi har intresserat oss särskilt 
för flexibilitet på individnivå och valt att inrikta oss på handlingsutrymme. Alla har ett visst 
handlingsutrymme på sin arbetsplats, och inom det handlingsutrymme som organisationen ger 
kan individen själv styra sina beslut. Handlingsutrymme kan även präglas av individens 
upplevelse, alltså vad individen tror att organisationen ger för handlingsutrymme, vilket inte 
alltid överensstämmer med den objektiva bilden. 

Under vår utbildningstid har den största fokus legat på flexibilitet på organisationsnivå, 
medan flexibilitet på individnivå, eller handlingsutrymme, inte har fått lika stort utrymme. Vi 
hoppas kunna få klarhet i vad som kan påverka hur stort handlingsutrymme en anställd har, 
eller upplever sig ha. Vilka faktorer kan öka eller minska handlingsutrymmet för den 
anställda? Det finns mycket forskning om flexibilitet, men den mesta forskningen är inriktad 
mot flexibilitet på den organisatoriska nivån och inte på individnivå, trots det visar forskning 
att individens påverkan på organisationen är väldigt stor (Värlander, 2012). Men det är inte 
bara individen som påverkar organisationen, flödet går också i motsatt riktning. Jacobsen och 
Thorsvik (2008) tar upp att organisationskulturen på en arbetsplats påverkar hur beslut tas av 
individer, samt att förtroende från organisationen kan leda till ökad handlingsfrihet för de 
anställda. 

Vi har valt att genomföra vår undersökning på ett hem för vård eller boende, som ofta 
förkortas HVB-hem, på grund av vårt intresse för handlingsutrymme inom arbeten där 
interaktionen mellan människor är i fokus. De anställda vid HVB-hem ses som socialarbetare 
på grund av deras arbete på institution som kontrolleras av socialstyrelsen. Socialarbetarens 
handlingsutrymme präglas ofta av frihet, då de måste bemöta individer på olika sätt, och av 
ansvar, för att kunna ta bra och rättvisa beslut (Svensson, 2008).  

Handlingsutrymme är en möjlighet för en arbetare att själv styra sina beslut, inom 
verksamhetens givna ramar. Inom arbeten där interaktion mellan människor är i fokus kan 
detta innebära ett dilemma, där arbetaren behöver handskas med organisationens intressen 
samtidigt som varje medborgare eller brukare måste bemötas individuellt (Svensson, 2008). 
Enligt Berglind (1990) kan handlingsutrymme delas in i två delar, objektivt och 
subjektivthandlingsutrymme. Det objektiva handlingsutrymmet är det handlingsutrymme som 
tilldelats av verksamheten, och finns inom dess riktlinjer och ramar. 
Subjektivthandlingsutrymme är det som den anställde tror sig ha. Är det subjektiva 
handlingsutrymmet större än den objektiva hos en person kommer denna att agera utanför 
verksamhetens regler och riktlinjer. 
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1.1 Syfte 

Inom handlingsutrymmet finns två underkategorier, objektivt handlingsutrymme, med ramar 
och riktlinjer som verksamheten fastslagit och subjektivt handlingsutrymme, där individen 
präglar handlingsutrymmet, vilket kan leda till att människor kan anse sig ha olika stort 
handlingsutrymme (Berglind, 1990). Vi vill se vad som påverkar handlingsutrymmet hos 
individer på en arbetsplats. 

1.2 Problemformulering: 

Vilka faktorer kan öka anställdas handlingsutrymme, och vilka faktorer kan begränsa det? 

2 Tidigare forskning 

Den största delen av forskningen kring flexibilitet har gjorts för att förstå hur organisationer 
och grupper påverkas, medan den individuella flexibiliteten inte har fått samma utrymme 
(Värlander, 2012). När den individuella flexibiliteten undersökts har rumslighet och 
sammanhang sällan tagits i beaktning, vilket Värlander (2012) anser som konstigt då dessa 
faktorer bör ses som avgörande för hur en människa agerar i olika situationer, vilket i nästa 
steg påverkar grupp och organisation. I sin artikel beskriver Värlander (2012) hur beslut kan 
påverkas av de sociala förhållanden som finns runtomkring människor på en arbetsplats. 

Flexibiliteten på individuell nivå är enligt Värlander rumslig och beroende av sammanhanget, 
alltså den plats individen befinner sig i (Värlander, 2012). En anledning till att det kan vara 
intressant att studera den individuella flexibiliteten är att den enligt forskning har stor 
påverkan på organisationers välfungerande (Värlander, 2012) och på så vis vara en del i att 
organisationer blir starkare och mer uthålliga (Jacobsen, 2005). I sin studie kommer Värlander 
(2012) fram till att genom en omorganisering av arbetet, från att de anställda satt i egna kontor 
till att de delade ett öppet kontorslandskap, så kan en verksamhet bli mer flexibel. 
Flexibiliteten var i detta fall viktigt, då den underlättade personalförflyttningar i samband med 
att nya projekt startade. Den ökade flexibiliteten grundade sig i att relationen med kollegor 
blev bättre och att fler informella möten ägde rum, samtidigt som personalen upplevde det 
som enklare att byta arbetsplats inom verksamheten i det öppna kontorslandskapet. 

En individs handlingar påverkads av normer och värderingar, vilket styr hur vi agerar i 
handlingsutrymmet (Berglind, 1990). Perrons (et al, 2005) har i sin studie kunnat se att en 
persons normer och värderingar påverkas av stress. Om en person utsätts för återkommande 
negativa stressorer så kan personens normer och värderingar ändras.  

Sociala arbeten utgår oftast från en osäkerhet. Det finns inga givna mallar för hur 
handlingsutrymmet ser ut, utan det är något som varje individ får definiera utifrån sin egen 
kompetens och erfarenhet (Svensson, 2008). Erfarenheter kan styra så att personer agerar 
olika i sitt handlingsutrymme, men personer som arbetar i samma organisation utvecklas ofta 
så att de nyttjar sitt handlingsutrymme på relativt lika sätt (Svensson, 2008).  
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Svensson (2008) tar upp att handlingsutrymmet påverkas av flera olika aspekter, bland annat 
empati, makt, tillit och sympati. Alla dessa faktorer spelar in i interaktionen mellan 
människor, och påverkar således det upplevda, subjektiva, handlingsutrymmet. Empatin, som 
beskrivs som inlevelseförmåga, kan styra hur en person bedömer sitt handlingsutrymme. 
Alltså kan en person med större inlevelseförmåga ta sig för ett större handlingsutrymme än 
andra personer, även om deras roller i arbetet är liknande. Även makt har en stor roll, och 
makt är en del av interaktionen mellan människor (Svensson, 2008). En väsentlig koppling 
mellan makt och handlingsutrymme är tolkningsföreträde. Med mer upplevd makt blir 
tolkningsföreträdet större, och personen kan på så vis öka sitt handlingsutrymme. Alla 
människor har makt inom sin sfär, och den regleras av regler och riktlinjer för personer. Tillit, 
som kan benämnas som socialt kapital, är något som byggs upp mellan arbetaren och klienten. 
Tilliten kan spela en ytterst viktigt roll på individnivå, men återspeglas även på organisationen 
då den företräds av arbetaren gentemot klienten. Sympati spelar in på handlingsutrymmet 
genom att påverka relationen mellan människor, sympatin är en del av våra sociala band 
(Svensson, 2008). Enligt Svensson kan sympati påverka handlingsutrymmet på flera olika 
sätt. Berättelser som en socialarbetare får till sig kan framkalla sympatikänslor som gör att 
individen upplever sitt handlingsutrymme större än det egentligen är. Samtidigt kan minskad 
sympati göra att handlingsutrymmet minskar. Om berättelserna uppfattas som överdrivna, 
eller om sympatikänslorna känns framkrävda från den som berättar, resulterar det i att det 
upplevda handlingsutrymmet hos individen minskar (Svensson, 2008). 

Två aspekter spelar in i beslutsfattandet, som är en central del i handlingsutrymmet, som en 
anställd ställs inför, individens intresse och organisationens intresse. Individens intresse kan 
handla om att försöka ta hand om sin klient på bästa sätt, där faktorerna empati, makt, sympati 
och tillit spelar stora roller, samtidigt som organisationens intressen, eller begränsningar, kan 
hindra eller minska möjligheten att tillgodose individens intresse (Svensson, 2008). 

Ingrid Karlsson (2008) har för Region Hallands räkning gjort en studie angående arbetsledare 
i äldreomsorgen och deras handlingsutrymme. Där kommer Karlsson bland annat fram till att 
arbetsledare som arbetat i mindre än sex år upplever att de har mindre handlingsfrihet än 
arbetsledare som har arbetat i mer än sex år. En konsekvens är att de med kortare anställning 
är mer benägna att samverka med kollegor och chefer än vad de med anställning i längre än 
sex år gör. Studien visar även att utbildningen som arbetsledaren har kan påverka hur de 
samverkar med andra, samt hur de upplever sitt handlingsutrymme. Bland annat kunde 
Karlsson se hur arbetsledare med socialomsorgsutbildning hanterade besparingar och 
nedskärningar i en verksamhet, medans arbetsledare med sjuksköterskeutbildning i större 
utsträckning valde att lämna sitt arbete när besparingar skulle genomföras, eller hade 
genomförts (Karlsson, 2008). 

Det finns två typer av regler som reglerar handlingsutrymme, formella och informella regler 
(Karlsson, 2008). Formella regler styr av ett regelsystem och inom dem finns möjlighet till 
mindre handlingar (Karlsson, 2008). Inom informella regler finns antingen metaregler som är 
starkt institutionaliserade, och subregler som inte är lika starka, vilket gör det enklare att bryta 
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mot dem. Det är viktigt att de formella reglerna har en bäring bland de informella, annars 
kommer gruppen inte aktivt stödja organisationen (Karlsson, 2008).    

Lundgren (1999) har i sin fallstudie kommit fram till att ökad kunskap hos en individ ger ökat 
handlingsutrymme. Studien tyder på att utbildning och erfarenhet har stor betydelse för hur 
stort handlingsutrymme en individ har. När arbetstagaren får mer specialiserad kompetens 
inom sitt yrkesområde och mer kunskap om organisationen, leder det till ett krav på ökat 
handlingsutrymme. Med det ökade kravet på handlingsutrymme minskar ledningens möjlighet 
att påverka arbetstagarens arbetsutförande (Lundgren, 1999). Att arbetstagaren får större 
handlingsutrymme är vanligt inom tjänstemannasektorn i kommuner, då tjänstemannaarbetet 
blir mera komplicerat leder det till krav på större handlingsutrymme från individen (ibid). 
Lundgren (1999) beskriver hur ökad yrkesprofessionalitet leder till att den anställde får ett 
ökat handlingsutrymme, samtidigt som styrning i arbete kväver kreativitet och hämmar 
arbetstagarens arbetsutförande. 

Enligt Aronsson (1990) finns det två markanta distinktioner inom handlingsutrymme, vilket är 
subjektivt och objektivt handlingsutrymme. Ett subjektivt handlingsutrymme påverkas av de 
anställdas egen bild, medans ett objektivt handlingsutrymme syftar till att ge en saklig och 
opartisk förhållningsram till handlingsutrymmet. Det objektiva handlingsutrymmet kan 
påverkas av ny kunskap och genom att ändra riktlinjer med sina medarbetare. Det finns enligt 
Aronsson (1990) tre olika situationer när subjektivt och objektivt handlingsutrymme faller 
samman. Den första är när en person har lika stora dela subjektivt och objektivt 
handlingsutrymme, men att de inte samman faller och personen kommer således att agera 
utanför det objektiva handlingsutrymmet. En person kan också ha större objektivt 
handlingsutrymme än det subjektiva och tvärtom kan en person ha ett subjektivt 
handlingsutrymme som är större än det objektiva, vilket innebär det att personen tar ett större 
handlingsutrymme än vad som objektivt existerar. Aronsson (1990) säger även att 
motivationsförändringar kan påverka det subjektiva handlingsutrymmet. En person som flera 
gånger känner en okontrollerbarhet i sammanhang kan tillslut få mindre benägenhet att 
handla, då denne inte tror att handlingen ger resultat, så kallad passivisering. 

2.1 Teori 

Vi har valt att dela upp teoriavsnittet i tre olika underrubriker, organisation, handling och 
handlingsutrymme. Med utgång i hur organisationen påverkar handlingsutrymme kommer vi 
sedan se på handlingen och avsluta med det konkreta handlingsutrymmet.  

2.1.1 Organisation 

Organisationskulturen är de grundläggande åsikter, antaganden normer och värderingar som 
finns hos individerna i en grupp (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Jacobsen och Thorsvik (2008) 
tar upp att kulturen i en organisation påverkar människorna som arbetar i den. Vidare skriver 
de att förtroende för en medarbetare bygger på en tro, från ledningens sida, om att den 
anställde ska agera enligt företagets normer. Förtroende kan således ersätta kontrollincitament 
och vara en grund för att handlingsfrihet ska kunna delegeras. Genom en delegera 
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handlingsfrihet kan en organisation bli mer flexibel. Organisationskulturen kan vara en 
trygghet för de anställda, då den tenderar att kunna hjälpa individen att välja hur den ska agera 
i besvärliga situationer (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

2.1.2 Samverkan 

I ämnet samverkan har Lindberg (2009) skrivit om ett område som kallas gränsobjekt. Ett 
gränsobjekt innebär att det är flera aktörer som arbetar kring en gemensam fråga (Lindberg, 
2009). Det betyder inte att de olika aktörerna har samma motiv till samarbetet utan alla har sin 
egen agenda till varför samarbetet förekommer. Ofta när man talar om samverkan brukar det 
utses en talesman för samverkan, denna person brukar ofta var den som har mest inflytande 
över de övriga i samverkansgruppen (ibid). 

2.1.3 Kommunikation 

I en organisation kan kommunikationen vara avgörande vid utveckling av vision och 
fastställning av mål. Vid styrning, samordning och kontroll från ledningens sida ställer det 
krav på att det finns en fungerande kommunikationskanal till de anställda (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008). 

Kommunikationen påverkas av yttre faktorer som kultur, fysisk arbetsmiljö och regelsystem. 
När man ser till de inre faktorerna har vi olika kunskaper, begåvningar och personlighet. Det 
som avgör om en kommunikation är bra eller inte beror på om man har en bra eller dålig 
relation till den man kommunicerar med (Engquist, 1997). 

2.1.4 Handling 

Berglind (1990) beskriver att det krävs en kunskap tillsammans med en strävan för att kunna 
nå handlingskraft, som i sin tur påverkas av omgivningsfaktorer för att sedan kunna bli en 
handling. En handling, som tillexempel beslut, är det centrala i handlingsutrymmet, då det styr 
vårt agerande. Omgivningen kan bestå av regler eller värderingar och de kan både hindra och 
uppmuntra till en handling. Om en person med hög kompetens misslyckas så ses det ofta som 
otur, medans om en person med låg kompetens lyckas så ses det som tur (Berglind, 1990). Det 
är vår uppfattning om den andres kompetens som styr vad vi tror, och samma sak gäller oss 
själva. Utstrålar jag självsäkerhet så tror folk att jag besitter en högre kompetens är om jag 
utstrålar rädsla, oavsett konsekvensen av det jag utför (ibid).  

Kompetens Omgivning  

Strävan Handlingskraft En handling 

(Figur 1. Författarnas egen översättning, från engelska till svenska, av Berglinds (1990:29) 
Handlingsmodell) 

Berglind (1990) beskriver att en handling sker med en avsikt, men att konsekvensen av 
handlingen inte alltid stämmer överens med avsikten. Avsikten med en handling kan vara att 
utföra ett uppdrag, men konsekvensen av det utförda uppdraget går inte alltid att beräkna.   
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2.1.5 Handlingsutrymme 

För att definiera begreppet handlingsutrymme ställer Berglind (1990) upp en modell som ska 
tydligöra definitionen av en persons handlingsutrymme. 

Kunna/ 
Vilja 

Kan  ??? Kan inte 

Vill    

???    

Vill inte    

(Figur 2. Kan/Vill modellen, Berglind, 1990: 34) 

Det finns i tabellen fyra olika fält att placera in sig i. Normer och värderingar kan styra en 
person in i flera olika lägen i tabellen. ”Kan inte” och ”Vill inte” kan båda styras av en 
persons normer och värderingar, samtidigt som andra faktorer så som regler och tidskrav kan 
spela in. Även ”Kan” och ”Vill” styrs av individers normer och värderingar. Berglind 
(1990:35) ställer två frågor som kartläggs för att klargöra handlingsutrymmet: 

1. Vad vill personen? 

2. Vad kan personen? 

Den andra frågan leder till två underfrågor: Vilka yttre möjligheter finns? Vilken kunskap har 
personen för att klara uppgiften? De grå zonerna i tabellen används för att tydligöra att en 
person inte alltid vet vad denne vill eller kan. 

Handlingsutrymme innesluts av flera olika begrepp, Berglind (1990) beskriver att ”kan/vill” 
begreppet (se figur 2) styr hur stort handlingsutrymme en person upplever sig ha. ”Kan/vill” 
härleds till ett begrepp som kallas ”normativa hinder”, där en människas normer och 
värderingar styr hur stort handlingsutrymme en människa har (Berglind, 1990).  

3 Metod 

3.1 Val av metod 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för att få svar på problemformuleringen 
som ställs i undersökningen. Kvalitativa studier används för att skapa en förståelse för 
innebörd och sammanhang mellan olika fenomen (Widerberg, 2002).  Kvalitativ forskning 
förknippas med intervjuer (Boolsen, 2009), vilket är den metod som avser ge svar på 
människors handlingar och tankar (Denscombe, 2009).   
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3.2 Bakgrund om verksamheten  

Vi ville genomföra undersökningen på en arbetsplats inom den sociala sektorn, och valde ett 
HVB-hem på grund av deras dagliga arbete med människor. Verksamheten ligger under 
socialavdelningen i kommunen och kontrolleras av socialstyrelsen. HVB-hemmet bedrivs på 
uppdrag av staten och finansieras via skattepengar, och föreståndaren har huvudansvaret för 
att verksamheten bedrivs enligt svensklag och följer socialstyrelsens riktlinjer. Verksamheten 
bygger på en kontakt med människor och bedrivs dygnet runt, vilket vi anser gör den väldigt 
intressant för att titta på handlingsutrymme, då det finns väldigt många aspekter som påverkar 
handlingsutrymmet. 

Vi har valt ett HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn och meningen med verksamheten 
är att integrera barnen in i det svenska samhället. Barnen på boendet är mellan 15 och 18 år. 
När ungdomarna kommer till boendet är de i sin asylprocess, vilket betyder att deras ärende 
utreds vid Migrationsverket och där avgörs om de får permanentuppehållstillstånd i Sverige 
eller inte. Migrationsverkets mål är att denna process ska ta högst tre månader men processen 
kan även ta längre tid.  

3.3 Urval 

Vi valde att genomföra undersökningen bland personalen på ett hem för vårdnad eller boende 
för ensamkommande flyktingbarn. Vid urvalet av undersökningsgruppen använde vi oss till 
en början av ett bekvämlighetsurval, vilket betydde att vi använde oss av de personer som 
fanns tillhands (Denscombe, 2009). Vi kontaktade föreståndaren vid HVB-hemmet, och hen 
lyfte vid ett personalmöte frågan om det fanns intresse bland personalen till att deltaga i en 
undersökning, och fem utav nio anställda anmälde sig som frivilliga. Till en följd av 
sjukdomar på arbetspalatsen var vi hänvisade till andra anställda som deltog i 
undersökningen, vilket innebar att vi genomförde fem intervjuer sammanlagt.  

Bekvämlighetsurval blev sedermera ett snöbollsurval, då nya intervjupersoner kom in under 
undersökningens gång. Snöbollsurval är en effektiv teknik för att bygga upp urvalet och 
framför allt när det används i småskaliga forskningsprojekt (Denscombe, 2009). Urvalet 
påverkades till viss del av sjukdomar och oförutsedda händelser i verksamheten, vilket ledde 
till att alla planerade intervjuer inte kunde genomföras inom den tidsram som vi hade för 
studien. 

3.4 Val av datainsamlings metod 

Vi valde att använda oss av en kvalitativmetod eftersom vi utförde en småskalig 
undersökning, där vi försökte vara objektiva (Boolsen, 2009). Resultatet kom att bestå av ord 
och beskrivningar, vilket är förknippat med kvalitativmetod (ibid). Vi låste oss inte vid de 
teorier och den tidigare forskning som finns, utan har även försökte även leta efter nya 
infallsvinklar till vår problemformulering. Den kvalitativa undersökningsmetoden gav oss 
möjlighet att undersöka, ställa följdfrågor, och på så sätt skapa en helhetsbild av vad som kan 
öka och begränsar handlingsutrymmet, vilket gjorde den bäst lämpad till vår undersökning. Vi 
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valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer för att samla in resultatet. 
Intervjuledaren hade en intervjuguide (bilaga 1) med ämnen och frågor, samt möjligheten att 
ställa följdfrågor för att förtydliga respondenternas svar. På så vis kunde vi få en större 
förståelse för det som intervjupersonen ville förmedla (Denscombe, 2009). 

3.5 Genomförande av data insamling 

Vid insamlingen av resultatet använde vi oss av semistrukturerade intervjuer, som ägde rum 
vid intervjupersonernas arbetsplats. Verksamheten bedrivs under dygnets alla timmar och är 
ett arbete med människor, vilket gör verksamheten oberäknelig. Vi ville inte att intervjuerna 
skulle äga rum under några stressade omständigheter, allt för att påverkan på resultatet skulle 
bli så liten som möjligt. Därmed fick intervjuerna genomföras när verksamheten ansåg sig ha 
tid, vilket blev problematiskt då oförutsedda händelser givetvis gick före vår undersökning. 
Detta lede till att vi gick över till snöbollsurval för att få tag på intervjupersoner som kunde 
delta i undersökningen. Vi satt under en tid standby och inväntade samtal om att det fanns tid 
för intervjuer, och genomförde då intervjuerna omgående. 

Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas arbetsplats, när de boende inte var på boendet. 
Intervjupersonerna fick själva meddela när de hade tid för att delta i intervjuerna, detta för att 
intervjupersonerna inte skulle känna sig stressade vid intervjuerna. Intervjupersonerna 
informerades (bilaga 2) om att tar hänsyn till deras integritet, de nämns inte vid namn och i 
den utsträckning som det går kommer deras identitet att skyddas. De informerades även om 
att de kan avbryta undersökningen när de vill, utan att motivera anledningen. Allt detta stod 
skrivet i samtyckesblanketten (bilaga 3) som upprättas mellan intervjupersonen och 
intervjuledaren. Informationsbrevet med kontaktinformation behöll intervjupersonen. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Under intervjun förde vi även 
anteckningar för att säkerhetsställa att inte information går förlorad på grund av tekniska 
komplikationer.  

3. 6 Analysmetod 

För att hantera det empiriska materialet har vi använt oss utav meningskategorisering. Kvale 
(1997) skriver att meningskategorisering är när långa uttalande görs om till kategorier som 
tillexempel kan vara negativt eller positivt. Vi kommer att presentera vårt material i form av 
vad som ökar och vad som begränsar handlingsutrymmet. Vidare skriver Kvale (1997) att 
antingen kan kategorierna utvecklats i förväg utifrån teorier, eller så kan de utvecklas via ad 
hoc, alltså under analysen. En del av kategorierna har formats utifrån teorierna och en del har 
formats under själva analysens gång, då det framkommit nya kategorier från de intervjuade. 

Fenomenologi handlar om människors upplevelser av verkligheten (Denscombe, 2009). Vår 
undersökning handlar om de intervjuades upplevelser och erfarenheter, vilket är under den 
fenomenologiska forskningsgrenen. Inom den fenomenologiska forskningen försöker 
forskaren inte att förklara varför saker är som de är, utan återberättar hur det är (Denscombe, 
2009). I resultat delen kommer intervjupersonernas åsikter och erfarenheter presenteras i 
sammanställningar i form av koncentrerade formuleringar. I analysen kommer vi ta hjälp av 
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tidigare forskning och teorier för att lyfta fram de faktorerna som intervjupersonerna uppfattar 
som begränsande och ökande av handlingsutrymmet.    

3.7 Förförståelse 

En av författarna hade en bred förförståelse av arbete runt och vid hem för vård eller boende 
för ensamkommande flyktingbarn, då denne tidigare arbetat vid ett liknande hem. Under 
höstterminen 2012, då det Arbetsvetenskapliga programmet vid Högskolan i Halmstad 
genomförde verksamhetsförlagda studier, deltog författaren i ett projekt vid namn IBIS som 
gick ut på att utvärdera arbetsutförandet vid fyra olika HVB-hem i Skånes län. Detta har 
resulterat i en stor kunskapsbas och en insikt i hur arbetsmoment och organisering av boenden 
för ensamkommande flyktingbarn ser ut.   

3.8 Etik 

Vid studier som involverar människor ska etiska riktlinjerna följas och vi använde oss av 
www.codex.vr.se. Vid intervjutillfället informerades deltagaren om att denne när som helst 
kunde kontakta oss eller avbryta sitt deltagande i undersökningen, och det material som de 
hade delgivits oss skulle i så fall förstöras. Genom samtyckesblanketten (bilaga 3) fick 
deltagarna även informationen skriftligt, och vid intervjuerna gick vi igenom den för att se till 
att det inte fanns några oklarheter. Intervjupersonerna delgavs ett informationsblad (bilaga 2) 
angående syftet med undersökningen och hur det insamlade materialet hanteras och används. 
Efter att vi hade gått igenom informationsbrevet och samtyckesblanketten muntligt, vid 
intervjutillfället, skrev intervjudeltagaren och en av författarna under samtyckesblanketten. 
Vår bedömning var att det inte förelåg några hot eller risker för intervjupersonerna att delta i 
undersökningen. Intervjupersonerna tillfrågades om de ansåg att det kunde finnas hot eller 
risker med att delta i undersökningen, men ingen av intervjupersonerna upplevde något 
sådant. Vi informerade även om att inspelningen, transkriberingen, anteckningar och 
samtyckesblanketten efter avslutad studie kommer att raderas. 

3.9 Metod diskussion 

Vi anser att det resultat vi har fått in inte har påverkats av insamlingsmetoden, dock anser vi 
att det hade varit enklare för oss att inte boka in intervjuerna från början, utan att ha 
snöbollsurvalet och att genomföra intervjuerna direkt när verksamheten tillät. Förkunskap om 
verksamheten påverkade inte resultatet negativt, då förkunskaperna inte varit ledande i 
insamlingen av material. Samtidigt vill vi påpeka att vi inte undersökt verksamheten, vi har 
undersökt vilka faktorer som ökar och minskar handlingsutrymmet hos de anställda.  

Intervjupersonerna har, enligt oss, inte utsatts för några risker genom att delta i vår 
undersökning, varken internt i verksamheten eller utifrån övriga samhället. De 
anonymiserades i den mån det gick, samtidigt som vi inte granskar verksamheten utan enbart 
tittat på vad som kan påverka de anställdas handlingsutrymme, vilket gjorde att ämnet inte 
blev särskilt känsligt. 
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Eftersom en av författarna hade en bred förkunskap om verksamhetsområdet där 
undersökningen genomfördes, och för att kunna ha ett så objektivt förhållningssätt som 
möjligt, fick den andre av författarna leda intervjuerna. Detta anser vi ledde till att 
intervjupersonerna fick berätta en helhetsbild och således blev svaren från intervjupersonerna 
mer utförliga. På så sätt anser vi att tillförlitligheten i undersökningen stärks, då förförståelsen 
inte påverkade resultaten som inkom via intervjuerna. Resultat kommer dock aldrig att kunna 
återskapas identiskt, eftersom det är åsikter, erfarenheter och känslor som vi undersökt. En 
annan aspekt som kan påverka en framtida studies resultat är att verksamheten agerar på 
uppdrag av staten, och ändrade politiska villkor i Sverige kan leda till en ändring av dessa 
typer av verksamheters grundförutsättningar. Undersökningen bygger på personalens 
erfarenheter, åsikter och känslor, och hur dessa har påverkat deras handlingsutrymme. 
Därmed är det svårt att kontrollera pålitligheten i det forskningsunderlag som samlats in 
(Denscombe, 2009). Genom att genomföra flera intervjuer hade vi kunnat höja pålitligheten i 
arbetet, vilket Denscombe (2009) tar upp. Urvalet påverkar även pålitligheten, det är viktigt 
att den intervjuade har kunskap och där med underlag för att uttala sig om det man undersöker 
(ibid). Vi valde att ställa frågor för att säkerställa att intervjupersonerna har tillräcklig 
kunskap för att uttala sig om det vi undersöker.  

4 Resultat 

I vår resultatdel presenterar vi utslaget från de fem intervjuer vi genomfört. Resultatet 
presenteras med två underkategorier, faktorer som ökar handlingsutrymmet och faktorer som 
minskar handlingsutrymmet. Flera faktorer kan både öka och begränsa handlingsutrymmet, 
vilket kommer synas i resultatet. För att kunna presentera materialet har vi valt att göra en 
meningskategorisering (Kvale, 1997), från våra transkriberingar. 

4.1 Faktorer som ökar handlingsutrymmet 

4.1.1 Utbildning 

Vid intervjuerna uppgav samtliga av intervjupersonerna att de kände att deras utbildning 
påverkade deras handlingsutrymme. De upplevde att deras utbildningar bidrog till att de hade 
fått lära sig att värdera olika faktorer i deras arbetsutförande. Dessa faktorer ansågs vara till 
hjälp vid utförandet av arbetet och bidragande till skapandet av deras subjektiva 
handlingsutrymme. Genom att de värderar olika faktorer skiljde de sig i vad som har påverkar 
deras handlingsutrymme, här kopplar samtliga av intervjupersonerna ihop beslut tagande och 
handlingsutrymme.  

En egenskap som de kunde tillförskaffa sig genom utbildning var förmågan att träna upp sin 
analytiska förmåga, som man är i behov av vid beslutfattande. Den analytiska förmågan 
kunde hjälpa till att definiera handlingsutrymmet, då personer med hög analytisk förmåga 
hade enklare att förutse vilka konsekvenser handlingar kunde få. En annan egenskap som 
utbildning hade påverkat var förmågan att sätta sig in i de boendes handlingar och se dess 
bakomliggande orsaker. Det tankemönstret var fördelaktigt för att kunna fatta bra beslut och 
vilket således ökade personalens handlingsutrymme.  
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Det framkom även att utbildning bidrog till att vidga personalens erfarenhetsbank, vilket i sin 
tur ledde till att det blev lättare att hantera olika scenarion på arbetsplatsen. Det var viktigt för 
att kunna bemöta de boende på rätt sätt, ibland känslofyllt och ibland helt utan känslor 
inblandade, oftast då för att verksamheten krävde det. Att ena stunden agera känslofyllt och i 
nästa känslokallt kunde påverkas av vilken utbildning personalen hade, tillexempel kunde 
utbildning inom ekonomi göra det enklare att inse att känslokallhet ibland var ett måste. De 
samlade erfarenheterna kunde således hjälpa personalen att agera på rätt sätt inom sitt 
handlingsutrymme. Det skulle även kunna öka handlingsutrymmet, då personalen vågar ta 
mer beslut om de har mycket kunskap i sin erfarenhetsbank. 

Samtliga intervjupersoner uppgav att det var viktigt att kunna skapa sig en helhetsbild av 
verksamheten för att kunna agera bra i sitt beslutstagande. Det framkom att utbildning kunde 
leda till att personalen enklare kunde skapa sig helhetsbilder av sin arbetssituation och över 
hur samhället såg på verksamheten. Att ha en helhetsbild var till stor hjälp vid utförandet av 
arbetsuppgifter, och till en följd av det kunde handlingsutrymmet öka.  

4.1.2 Information och kommunikation 

Information till samhället, om de boende, skulle kunna sticka håll på de fördomar som kretsat 
kring de boende och kunna leda till ett ökat handlingsutrymme. För att personalen ska kunna 
skapa sig en helhetsbild har de haft möten där det funnits möjlighet för de anställda att 
diskutera problem och delge varandra den information som behövs. Då personalen arbetade 
skift och tidvis var borta längre perioder var det viktigt med mötena för att kunna ha 
helhetsbilden. Det märktes när personalen varit borta en längre tid från arbetet, både på hur de 
boende reagerar och att personalen saknade information som behövdes för att kunna ta bra 
beslut. Således kunde handlingsutrymmet öka om helhetsbilden av verksamheten upplevdes 
tillfredställande. Vid dessa möten tog man även upp och diskuterade om det behövdes ändras 
på någon av verksamhetens riktlinjer, vilket kunde öka handlingsutrymmet för alla anställda. 

Till en följd av att personalen arbetade skift vid verksamheten framkom att kommunikationen 
var väldigt viktig. Om kommunikationen var tillfredställande kunde de anställda enklare 
skapa sig en helhetsbild, och till en följd av det kunde handlingsutrymmet öka. Vid varje 
personalbyte hölls överlämningar, där den nyinkomna personalen informerades om vad som 
hänt och vad som skulle komma att hända under dagen. Dokumentationen som sker vid 
verksamheten var endast om det har inträffat någon särskild händelse av vikt, och då var de 
enligt lagen tvungna att dokumentera händelsen. All annan information sker vid 
överlämningen, det var väldigt viktigt att ha överlämningar för att kunna få en helhetsbild av 
sin arbetssituation. Är kommunikationen tillfredställande, och personalen har den information 
som krävs så ökade handlingsutrymmet.    

Kommunikationens inverkar på handlingsutrymmet styrdes av det gemensamma 
förhållningssättet, dokumentation, veckomöten och överlämningar. På planeringsmöten har 
det diskuterats hur mycket personalen kan påverka själva och fatta beslut. När det handlade 
om individuella fall har personalen utrymme att ta beslut och agera på egen hand. Om det 
uppstått ett mönster hos en boende diskuterades det i grupp och personalstyrkan fattade sedan 
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ett gemensamt beslut utifrån information från alla. Ett mönster skulle kunna vara att någon 
satt i system att behöva hjälp med städningen. Vid de enskilda besluten uppstod inga problem 
så länge personalen följde gruppens normer och riktlinjer. Dessa riktlinjer har satts vid 
personaldiskussioner och man har följt majoritetens beslut vid dessa diskussioner. Under 
personalmötena var det viktigt att alla anställda fick komma till tals, och där fanns möjlighet 
att påverka hur stort handlingsutrymme personalstyrkan hade, då regler och riktlinjer 
diskuterades. 

En del beslut kunde inte tas av en enskild anställd, utan behövde tas av hela personalgruppen. 
Beroende på vissa omständigheter, så som skiftgång, kunde det inträffa att beslut tas utan att 
någon kollega finns närvarande att diskutera med. Då var informationen till den anställde 
extra viktig, för att det skulle kunna öka handlingsutrymmet för personalen. Ibland har mindre 
bra beslut tagits av enskilda anställda, då har verksamheten stötta beslutet tills att det lyfts 
fram och diskuterats i grupp, vilket skulle ske snarast möjligt för verksamhetens bästa. När de 
besluten diskuterats kunde verksamhetens riktlinjer antingen ändras eller förtydligas, vilket 
kunde leda till ökat handlingsutrymme. 

4.1.3 Regler och riktlinjer 

De områden där de anställda kunde fatta egna beslut var uppsatta gemensamt av 
personalgruppen. Det var framförallt inom de ”mjuka delarna”, som humaniteten, som det 
funnits utrymme för egna beslut och möjlighet till påverkan, vilket ökade handlingsutrymmet. 
Så länge som arbetskollegorna strävat mot samma mål och haft ett gemensammat 
förhållningssätt så hade det fungerat. Det gemensamma förhållningssättet har varit A och O 
för att kunna nå målen inom verksamheten. Samtliga intervjupersoner uppgav att det varit 
viktigt att alla är konsekventa i sitt agerande. Alla i personalgruppen har inte alltid varit 
överens utan det har hänt att konflikter uppstått. Konflikterna upplevdes som både gott och 
ont, då det både kunnat både stärka och förstöra sammanhållningen i personalgruppen. En 
stark sammanhållning, och konsekventhet i besluten kunde således öka personalens 
handlingsutrymme.    

Inflyttandet över handlingsutrymmet värderade samtliga intervjupersoner högt. På boendet 
hade de valt att inte använda många regler, utan hade istället valt att arbeta med 
förhållningssätt. Anledningen till det var att de anställda ansåg att en regel måste följas 
medans ett förhållningssätt skapade möjligheter till ett mera situationsanpassat arbete. Således 
ökade de anställdas handlingsutrymme i och med att de fick använda sig av förhållningssätt.  

4.1.4 Erfarenheter 

Alla intervjupersonerna kopplade samman sina erfarenheter från boendet med de beslut som 
de tar. Intervjupersona talade samtliga om att det förekommit återupprepning av händelser hos 
de boende och med hjälp av erfarenheten har de kunnat agera på ett bra och rättvist sätt. 
Samtliga ansåg att erfarenheten har inverka på det handlingsutrymmet i form av att de 
anställda reagerade olika vid händelser, vilket var beroende på deras erfarenhetsbank. 



13 
 

4.1.5 Förtroende 

Hur stort handlingsutrymme personalen fick kunde ha att göra med hur stort förtroende från 
chefen de hade. Förtroende ökade de anställdas handlingsutrymme så länge de inte missköte 
det, och om det misskötes kunde effekten bli motsatt. Att ha förtroende från chefen var även 
viktigt för att personalen skulle våga agera inom sitt handlingsutrymme. Det välkomnades 
från chefens sida att lägga fram förslag om lösningar på verksamhetens problem, och när de 
anställda kände förtroende så vågade de att vara kreativa. Det ledde till att de anställda vågade 
verka inom sitt handlingsutrymme.  

4.1.6 Känslor och personlighet 

De boende var också en faktor som kunde påverka handlingsutrymmet för personalen. Det var 
i första hand inte religion som påverkade, utan det var deras livsberättelser som kunde 
framkalla empati. I vissa skeden skulle empati kunna öka handlingsutrymmet, då personalen 
agerade efter sina känslor. Det fanns dock en skillnad mellan empati och sympati, vilket 
förtydligas med ett citat:  

”Jag brukar förklara det som om någon ramlar i en isvak. Har du empati lägger du dig på 
kanten och försöker dra upp den, har du sympati hoppat du i, och försöker livrädda. Det blir 
sällan bra.”  

En annan faktor som kunde påverka handlingsutrymmet var hur privat den anställde var med 
de boende. Att vara privat skulle kunna leda till att man i ett senare skede blev pressad av de 
boende, och på så vis togs beslut som inte borde tagits. 

Även förtroende, eller mandat, ansågs kunna öka handlingsutrymmet. Det som kunde ge 
mandatet, eller förtroendet, var förhållningsätt, kunskap och trogen tjänst. 

En kommentar kring hur personlighet kunde påverka handlingsutrymme var: 

”Att en person som tar för sig har ibland, tar ett för stort handlingsutrymme, ett större än vad 
de egentligen borde har”.  

4.2 Faktorer som begränsar handlingsutrymmet 

4.2.1 Utbildning 

Det framkom även att utbildning även kunde vara en faktor som minskade de anställdas 
handlingsutrymme. Framförallt berodde det på att deras utbildningar inte var samstämmiga, 
och således värderades olika faktorer olika högt. Det kunde bli problem vid personalmöten, då 
regler och riktlinjer skulle sättas. Detta kunde även märkas i själva arbetet, då alla i 
personalen inte prioriterade vissa faktorer på liknande sätt, vilket ledde till att de anställda 
kunde känna sig låsta och att handlingsutrymmet minskade. Även erfarenhet var en faktor 
som vägdes in tillsammans med utbildning, som säkerligen bidrog till att prioriteringarna inte 
var likadana inom personalgruppen. Bitvis gick det även att se hur erfarenheter begränsade 
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handlingsutrymmet, genom att vissa i personalgruppen tog mer befogenheter än andra, vilket 
ledde till att hela gruppen begränsades.  

4.2.2 Arbetsmiljö 

Arbetsmiljöns inverkan på handlingsutrymmet hade att göra med de stressade situationerna 
som kunde uppstå. Vid dessa situationer kunde det vara bra att försöka undvika att ta onödiga 
beslut, då de kunde leda till merarbete, om besluten inte blev bra. Det ledde till att 
handlingsutrymmet snävades åt i de situationerna, som till viss del kunde bero på rädslan för 
att göra fel. Ibland krävdes det dock att snabba beslut togs, och då stod verksamheten bakom 
de besluten.  

4.2.3 Information och kommunikation 

Kommunikationen mellan de anställda hade betydelse för handlingsutrymmet då det förekom 
att personal emellanåt var borta från arbetsplatsen veckovis, och där med tappade helhets 
bilden av verksamhet, som påtalades vara väldigt viktig för att kunna agera korrekt. 
Kommunikationens inverkade på handlingsutrymmet är då det är en grund för att kunna ha ett 
gemensamt förhållningssätt från personalen mot de boende. Om inte överlämningarna mellan 
arbetspassen fungerade kom den som började sitt arbetspass sakna information som behövdes 
för att ha ett bra beslutsunderlag. Samtliga intervjupersoner ansåg att det är viktigt att ha en 
bild om de boendes situation, om de boende fått negativa besked eller annat, så kunde 
informationen hjälpa personalen att förstå. Kommunikation skedde främst genom 
överlämningar, dokumentationen och veckomöten. Överlämningarna varade vanligtvis 15-20 
minuter men när det var stressigt på arbetsplatsen hände det att informationsutbytet blev 
lidande och information kunde missas. Brast kommunikationen kunde handlingsutrymmet 
minskade, då personalen inte vågade agera utan att ha rätt informationsunderlag. Även att 
personalen saknade samstämmig utbildning, och således hade olika uppfattningar av vad som 
var viktigt, gjorde att handlingsutrymmet minskade på grund av att rätt information inte alltid 
förmedlades. 

Många beslut som fattades togs gemensamt i personalgruppen uppgav samtliga 
intervjupersoner. Något som gruppen försökte undvika var att fatta snabba beslut under 
stressiga situationer, då dessa oftast innebar mera jobb för personalen på sikt och det skapades 
onödigt arbete. Eftersom de arbetade med människor förekom det oförutsedda händelser 
vilket lede till att personalen ibland tvingades gå utanför ramen med riktlinjer. Många av de 
händelser som skedde utanför ramen kunde oftast härledas till något annat, exempelvis att de 
boende hade fått negativa besked från migrationsverket. Det innebar att personalen var noga 
med att undersöka saker innan de fattade beslut, och det var av vikt att kommunikationen inte 
brustit. Handlingsutrymmet begränsades således om personalen inte kom fram till något 
beslut utan valde att invänta andras åsikter. I längden kunde även försöken att dämpa 
stressade situationer leda till att handlingsutrymmet åtstramades då de situationerna 
diskuterades på personalmötena. 
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4.2.4 Omvärlden 

Regler och riktlinjer från andra aktörer i samhället, så som socialstyrelsen, kunde minska 
personalgruppens handlingsutrymme då beslut inte kunde individanpassas. Dessa riktlinjer 
var till för att få en fungerande integration in i samhället för de boende. Enligt flertalet av 
intervjupersonerna styrdes besluten som togs på boendet av verksamhetens riktlinjer och 
ramverk och där med påverkas även handlingsutrymmet. Beslut som togs följde alltid den 
svenska lagen även om det missgynnade de boende, och det hände att personalen kände sig 
pressade i situationer när de boende missgynnades. De riktlinjer som fanns på arbetsplatsen 
uppfattades som bra, men att de inte gick att anpassa till alla situationer, och då gällde det för 
den anställda att handla utifrån verksamhetens bästa. Varje boende var unik och 
konsekvenserna, eller reaktionerna, av en handling kunde vara svår att förutse. Därmed var de 
beslut som togs ofta situationsanpassade, vilket innebar att besluten inte var strategiskt 
hållbara för verksamheten i alla lägen, men att de kunde de vara nödvändiga i en enskild 
situation. Det kunde leda till att handlingsutrymmet minskade då personalen inte alltid visste 
hur de skulle agera.  

Andra aktörer kunde även de minska personalens handlingsutrymme, då personalen inte 
kunde styra över exempelvis utslussningsprocesser, när de boende ska flytta till egen 
lägenhet. Det kunde leda till att den boende blev frustrerad och ledsen, och personalen fick 
återigen försöka lugna situationen på bästa sätt. 

Då det är en offentligverksamhet som agerar på uppdrag av staten blir alla handlingar och 
dokumentation offentlig. Det kunde leda till att personalen ibland avstod från att agera, då 
personalen var medvetna om att verksamheten kunde granskas av massmedia. Den 
medvetenheten kunde leda till att handlingsutrymmet minskade. 

4.2.5 Erfarenhet 

Problematiska beslut skulle först diskuterats med de närvarande kollegerna innan beslut tas. 
Ett problem som dock kunde märkas var att det fanns brister av erfarenhet med att arbeta i 
grupp bland personalstyrkan, vilket lede till att kolleger medvetet gick utanför de 
gemensamma normerna och majoritetsbesluten. Detta blev tydligt då dessa kolleger inte 
deltog aktivt på möten när riktlinjer och regler diskuterades och saknade ”tillbakablicken” när 
riktlinjerna sattes på prov av de boende. Att inte alla var lika införstådda med hur riktlinjerna 
skulle tolkas kunde leda till att handlingsutrymmet minskade, då alla inte var införstådda med 
hur de skulle agera. 

4.2.6 Regler och riktlinjer 

Arbetstider kunde begränsa de anställdas handlingsutrymme, då skiftgången kunde leda till att 
personalen var frånvarande under en längre tid. Avsaknaden av helhetsbilden runt de boende 
kunde då leda till att personalen inte ville eller vågade ta beslut i alla situationer, som en följd 
av att de inte visste om hur den boendes situation var.  
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4.2.7 Personlighet och känslor 

Alla i personalgruppen var inte alltid överens och det hände att konflikter uppstod. 
Konflikterna upplevdes som både gott och ont, då det både kunde stäkra eller förstöra 
sammanhållningen i personalgruppen. Majoriteten av intervjupersonerna upplevde att det 
fanns olika mycket handlingsutrymme i personalgruppen. De ansåg att detta kunde bero på 
avsaknad av respekt mot de övriga i gruppen, och att vissa ignorerade sina kollegor. Rädslan 
att göra fel inför sina kolleger hindrade de anställda från att ta tillvara på sitt 
handlingsutrymme och utföra uppgifter som handlingsutrymmet egentligen tillät. Rädsla 
framkom således som en faktor som begränsade personalgruppens handlingsutrymme. 

Det framkom att personer som agerade med för mycket känsloanknytning kunde begränsa 
hela personalgruppens handlingsutrymme genom att ta tvivelaktiga beslut: 

”tio dagars arbete kan raseras på en bråkdel av en sekund på grund av bristande i att hålla 
på hållpunkterna” 

De boendes bakgrund påverkade handlingsutrymmet i och med möjligheten att ta en konflikt 
eller inte. Detta kunde leda till att personalen ibland medvetet fattade beslut som inte alltid var 
det rätta. Anledningen till det kunde vara att en situation behövde lugnas, och dessa beslut 
kunde även vara för att personalen behövde vinna tid. De boendes inverkade på besluten i och 
med att de kan vara oförutsägbara och reaktionerna blir svåra för personalen att förutse. Den 
kulturen som de boende kommer ifrån respekterades alltid av personalen, men det kunde 
finnas svårigheter i att vara insatt i alla boendes kulturer, och för att inte agera i strid med 
kulturer backade personalen ibland, vilket ledde till minskat handlingsutrymme.  

Det förekom att personalen agerade för att ge en tillfredsställde för de boende, vilket enligt en 
intervjuperson kunde innebära att de agerar med sympatin. Det kunde leda till att den 
anställde ökade i popularitet bland de boende, och dessa beslut kunde skapa problem inom 
personalgruppen. Hen ansåg att vid agerande för att vinna popularitet kunde konsekvensen bli 
att man raserar tio dagars arbete för någon på en bråkdel av en sekund. I längden kunde sådant 
beteende minska handlingsutrymmet bland personalen, då tvetydigheter angående vad som 
gäller kunde uppstå. 

5 Analys 

I vår analys kommer vi att relatera de faktorer som framkommer i vår undersökning med 
teorin och tidigare forskning som finns kring handlingsutrymmet. Vi kommer ställa de 
begränsande och ökande faktorerna mot varandra och hur se hur de för håller sig till den 
tidigare kunskapen om handlingsutrymmet. 

Resultatet från våra intervjuer pekar på att utbildning, erfarenhet, känslor, förtroende, 
personlighet, information, kommunikation, riktlinjer och omvärlden är faktorer som kan öka 
eller begränsa handlingsutrymmet för de anställda. Vi kommer att diskutera hur dessa faktorer 
påverkar det objektiva handlingsutrymmet, som är verksamhetens ram för vad den anställde 
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har för handlingsutrymme (Aronsson, 1990), och även hur det subjektiva handlingsutrymmet, 
som är individens egen tolkning av hur handlingsutrymmet ser ut (Aronsson, 1990), påverkas. 

Utifrån det teoretiska synsätt som Berglind (1990) lägger fram angående vad som påverkar en 
handling (figur 1), så bekräftar resultatet att en handling är beroende av kontexten där det 
utspelar sig. I resultatet återkommer flera av intervjupersonerna till att de handlingar som 
utfördes styrdes av situationen de befann sig i. Framförallt var det omgivningsfaktorernas 
(figur 1) påverkan väldigt stor och kunde bestå både av lagar och regler eller den boende som 
de arbetade med. 

Karlssons (2008) studie visade på att anställda med olika utbildningar agerade på olika sätt i 
likartade situationer. Detta bekräftar resultatet då samtliga intervjupersoner upplevde att de 
inte värderade riktlinjerna och informationen på samma sätt, vilket vi tyder till att det blir en 
begränsning i handlingsutrymmet för de anställda. Vi anser att det blir en begränsning då det 
leder till oenigheter i gruppen vilket kan påverkar arbetsutförandet. Intervjupersonerna själv 
upplevde dock att deras utbildning hade bidragit till att de fått ett större handlingsutrymme. 
Här tror vi att det har att göra med att samtliga anställda har antingen en utbildning eller läser 
kurser på högskolan vilket leder till ett ökat handlingsutrymme. Detta bekräftas även vad 
Lundgren (1990) skriver att med ökad kunskap hos en individ ger ett ökat handlingsutrymme. 
Intervjupersonerna ansåg att utbildningen har gett dem kunskap som var användbar i sitt 
arbete med de boende, även om några personer påtalade att utbildning inte har något att göra 
med hur du bemöter människor. 

I en studie tar Aronsson (1990) upp att anställda kan uppleva att det finns ett subjektivt 
handlingsutrymme som sträcker sig utanför det objektiva handlingsutrymmet. Flera av 
intervjupersonerna påtalade att deras kollegor inte hade samma handlingsutrymme som dem 
själva, samtidigt ansåg intervjupersonerna att deras kollegor bryter mot gemensamma regler 
och riktlinjer, vilket vi härledas till att det som Aronsson (1990) skriver om det subjektiva 
handlingsutrymmet. Alla intervjupersoner upplevde att deras subjektiva handlingsutrymme 
stämde med verksamhetens mål och riktlinjer, alltså det objektivt handlingsutrymme. 
Samtidigt ansåg flera intervjupersoner att deras kollegor hade ett subjektivt 
handlingsutrymme som bröt mot det objektiva handlingsutrymmet.  

Berglind (1990) beskriver i sitt teoretiska synsätt att en person som utstrålar självsäkerhet 
antas ha en högre kompetens än en person som utstrålar rädsla, vilket faller in med Lundgrens 
(1999) studie om att ökad kunskap hos en individ ger ökat handlingsutrymme. Detta kopplar 
vi samman med att de intervjuade uppgav att personlighet var avgörande för hur mycket 
handlingsutrymme de hade på sin arbetsplats. Personer som ansågs mer drivna uppgavs ha ett 
större handlingsutrymme än tillbakadragna personer, vilket märktes av kommentaren: 

”Att en person som tar för sig har ibland, tar ett för stort handlingsutrymme, ett större än vad 
de egentligen borde har”. 

Det pekar på att det subjektiva handlingsutrymmet är större hos de personer som uppfattas 
drivna och att de därför kan ta mer beslut i sitt arbete. En av intervjupersonerna uppfattade sig 
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själv som framåt i sin personlighet, vilket enligt hen ökade handlingsutrymmet då hen fick 
gehör för sina förslag och idéer från chefen. Därmed ökade det objektiva handlingsutrymmet 
till en följd av att den anställde var framåt och driven, eftersom ledningen tillät den anställde 
vara med och påverka.  

Berglinds (1990) ”Kan/Vill” modell (se figur 2) som är kopplad till individers 
handlingsutrymme kopplar vi till resultatet att intervjupersonerna upplevde om att det inte 
fanns tydliga riktlinjer, eller tydligt objektivt handlingsutrymme, i alla sammanhang. I 
Berglinds (1990) ”Kan/Vill” teori så finns det en gråzon där denna upplevelse kan placeras. 
Den gemensamma hållningen bland de intervjuade var att när de befann sig i gråzonen skulle 
de diskutera med kollegor innan beslut togs. Nästan alla av de intervjuade ansåg att de aldrig 
agerat i ”kan inte” kolumnen på tabellen, men alla hade verkat i ”vill inte” kolumnen. Vår 
reflektion av detta är att intervjupersonerna inte agerade i ”kan”-”vill inte” utan snarare en 
modell med ”måste”-”vill inte”. ”Måste” kommer här in i regler som ska följas från flera olika 
instanser så som socialstyrelsen, migrationsverket och livsmedelsverket. Samtidigt påpekade 
alla intervjupersoner att när de verkade i ”vill inte” zonen kunde de skydda sig bakom sina 
arbetsuppgifter, då dessa krävde att de ibland tvingades utföra handlingar som inte kändes 
moraliskt rätt, men var rätt ur verksamhetsperspektivet. Precis som Jacobsen och Thorsvik 
(2010) skriver om så kan organisationens mål och riktlinjer hjälpa de anställda vid svåra 
beslut. Den intervjuperson som eventuellt påstod sig ha verkat i ”Kan inte” upplevde sig ha 
gjort det för verksamhetens bästa i en stressad situation som krävde ett snabbt beslut, trots att 
hen var medveten om att gruppens riktlinjer sade något annat. Med återkoppling till det 
Perrons (et al 2005) skrev om i sin studie, att stress kan göra att en person ändrar sina normer 
och värderingar, så tolkar vi resultatet som att när en person utsätts för en stressad situation 
kan denne bryta mot sina normer och värderingar för att lösa problemet. Det behöver inte 
betyda att normer och värderingar ändras, utan bara att de tillfälligt får ställas åt sidan. 

Svensson (2008) skriver att erfarenheten kan påverka hur en person agerar i sitt 
handlingsutrymme. Resultatet visar att intervjupersoner var överens om att deras erfarenheter 
från tidigare arbeten och privatliv spelade in på hur stort handlingsutrymme de hade, och 
därmed anser vi att det är naturligt att de anställda uppfattar sig ha olika mycket 
handlingsutrymme. De intervjuade berättade, på ett eller annat sätt, att de upplevde att de var 
olika mycket handlingsutrymme mellan de anställda och att vissa hade större 
handlingsutrymme än andra. Med det resultatet menar vi att det har betydelse för vad den 
anställde har för erfarenheter med sig till arbetsplatsen, har den arbetat strikt efter riktlinjer 
tidigare, eller har riktlinjer varit en grund och individen har fått tolkat dem för att kunna 
arbeta? Där med anser vi att de anställdes tidigare erfarenheter hänger ihop med hur mycket 
handlingsutrymme de tar sig för i verksamheten. Här kan vi också se att de anställda uppfattar 
det objektiva handlingsutrymmet (Berglind, 1990) olika. Ingen av de intervjuade anser sig 
verka med något annat än objektivt handlingsutrymme, men påtalar att de har kollegor som 
kan gå utanför och verka i det subjektiva. Att det blir så tror vi beror på att det objektiva 
handlingsutrymmet inte är tillräckligt väl definierat från verksamhetens sida. Dock finns, som 
bland annat Svensson (2008) belyser, stora svårigheter att definiera handlingsutrymmet inom 
sociala arbeten, där människan är en faktor som spelar in. 
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Berglind (1990) tar upp att omgivningsfaktorer kan påverka handlingsutrymmet, 
omgivningsfaktorer kan bestå av regler eller värderingar och de kan både hindra och 
uppmuntra till handlingar (Berglind, 1990). Några omgivningsfaktorer kring verksamheten 
som intervjupersonerna uppgav är bland annat styrregler från socialstyrelsen, 
migrationsverket, svensklagstiftning, skola och samhällets övriga aktörer som verksamheten 
måste samarbeta med. Alla dessa olika aktörer kommer med olika riktlinjer som måste följas 
för att bedriva verksamheten, vilket inverkar på de anställdas handlingsutrymme. Till detta 
kommer då även verksamhetens egna riktlinjer som behövs för att verksamheten ska kunna 
fungera, här är dock de anställda med och formar riktlinjerna och på så viss kan de påverka 
sitt handlingsutrymme. 

I resultatet redovisas det att rädslan att behöva förklara sina beslut inför sina kollegor 
minskade handlingsutrymmet hos de anställda. Rädslan gjorde att de anställda inte tog vissa 
beslut som egentligen borde tagits, och som handlingsutrymmet egentligen gav möjlighet till. 
Detta förknippar vi med Berglinds (1990) omgivningsfaktorer, då de anställda ibland valde att 
inte agera på grund av rädslan för hur andra skulle reagera om de gjorde fel. Enligt resultatet 
kunde vissa i personalgruppen erkänna när de gjorde fel, vilket ledde till nya riktlinjer. Ibland 
togs så kallade icke beslut, vilket innebar att den anställde inväntade sina kollegor innan 
beslut togs. Resultatet visar att rädsla kommer in när en person är rädd för att gå utanför det 
objektiva handlingsutrymmet, och skjuter då istället upp beslut tills kollegor kan vara med 
och fatta dem. Ibland kan den rädslan göra att personalen inte agerar inom det objektiva 
handlingsutrymmet, antingen om de inte vet hur ramarna för det objektiva handlingsutrymmet 
ser ut, eller som en av intervjupersonerna sa, att personalen är rädd för att behöva förklara 
sina handlingar.  Detta anser vi kan leda till att man hamnar i rutan ”kan” och ”vill inte” i 
Berglinds (1990) ”Kan/vill” modell (figur 2). Vi anser också att ”vill inte” ibland kan tolkas 
som rädsla vilket vi anser leder till att personalen minskar sitt eget handlingsutrymme till 
mindre än vad organisationens ramar ger. Berglind (1990) skrev att om man utstrålar 
självförtroende tror folk att man har en högre kompetens än om man utstrålar rädsla. 
Detsamma tror vi, att våga vissa sin handlingskraft inte bara ger ett större subjektivt 
handlingsutrymme, utan även mer objektivt handlingsutrymme, då övriga litar mer på den 
personens kompetens.  

I ämnet samverkan har Lindberg (2009) skrivit om ett område som kallas gränsobjekt, ett 
gränsobjekt innebär att det är flera aktörer som arbetar kring en gemensam fråga (Lindberg, 
2009). Verksamheten handlar om att intrigera boende in i samhället, här blir de boende 
gränsobjekteter. Här lyfter bland annat en intervjuperson upp att denne upplevde att 
informationen kring de boende till övriga aktörer var ett problem som påverkade hens 
handlingsutrymme negativt, då det runt om i samhället finns många förutfattade meningar 
kring de boende. Aktörerna runt gränsobjektet är också styrda av sina riktlinjer vilket vi tror 
innebär att det finns olika motiv till varför man deltar i samarbetet. Detta skriver även 
Lindberg (2009) om att olika aktörerna har sin egen agenda till varför samarbetet 
förekommer. Där med anser vi att de anställda inom verksamheten alltid kommer få sitt 
handlingsutrymme begränsat av omgivningsfaktorerna. Hur pass mycket 
omgivningsfaktorerna kommer att påverka tror vi har att göra med kommunikationen mellan 
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de olika aktörerna och inom verksamheten. Jacobsen och Thorsvik (2010) skriver att 
kommunikationen är avgörande vid utveckling av vision och fastställning av mål. Vid 
styrning, samordning och kontroll från ledningens sida ställs det krav på att det finns en 
fungerande kommunikationskanal (Jacobsen & Thorsvik, 2010). Vi anser att kommunikation 
mellan verksamheten och de olika aktörerna påverkar de anställdas handlingsutrymme när de 
ska ta fram mål och riktlinjer. Vi upplever dock att det inte bara är ledningen som ställer krav 
på att det ska finnas en fungerande kommunikationskanal, som Jacobsen och Thorsvik 
skriver, tillexempel var samverkan mellan skolan och verksamheten väldigt viktig för att 
kunna få information om de boende. Anledningen till detta anser vi har att göra med att 
samtliga intervjupersoner uppgav att de var i behov av information som rör de boende för att 
kunna agera korrekt. Skulle informationen inom verksamheten brista kommer det objektiva 
handlingsutrymmet att bli otydligt, vilket leder till att personalen får förlita sig på det 
subjektiva handlingsutrymmet. Flera av intervjupersonerna tar upp konsekventhet i besluten 
som en viktig del, men när de tvingas agera i det subjektiva handlingsutrymmet blir 
konsekventhet gentemot de boende omöjligt att arbeta efter.   

Samtliga intervjupersoner ansåg att information kring de boende var en grundläggande faktor 
för att kunna fatta beslut på sin arbetsplats. Information gjorde att personalen fick ett mer 
objektivt handlingsutrymme, då de kunde förberedda sig inför den arbetssituation de skulle 
möta, och således minimera risken för att hamna i situationer där beslut togs med bristande 
informationsunderlag. Fördelen med att vara förbered var även att de kunde diskutera hur de 
skulle lösa situationer med sina kollegor redan innan situationen uppstod, och således skulle 
inte sympati för brukare, som finns i det subjektiva handlingsutrymmet, kunna påverka deras 
beslut särskilt mycket. Informationen fick de till sig via överlämningar och genom 
dokumentation. En del av de intervjuade uppgav att det brustit när kollegerna valt att inte 
förmedla information, på grund av stress eller att de har gjort en subjektiv bedömning av vad 
som är av vikt att föra vidare.  

Engquist (1997) skriver att kommunikationen påverkas av yttre faktorer som kultur, fysisk 
arbetsmiljö och regelsystem. Vidare skriver Engquist (1997) att det som avgör om en 
kommunikation är bra eller dålig beror på den relationen man har till den man kommunicerar 
med. Intervjupersonerna bekräftar detta i sina berättelser i resultatet, då de via sina 
utbildningar har fått värderade händelser på olika sätt. Resultatet visar att detta lede till 
problem när information skulle överlämnas till kollegor, då olika personer tolkade händelser 
olika. Här anser vi, då de flesta av intervjupersonerna har olika utbildningar, att de lärt sig att 
värdera olika faktorer på olika sätt, vilket leder till att alla inte förmedlar samma information. 
Utifrån det resultatet menar vi att detta även kan kopplas till det subjektiva 
handlingsutrymmet som enligt Aronsson (1990) påverkas av personens egen bild och känslor. 
Svennson (2008) skriver att personer som arbetar i samma organisation ofta utvecklas så att 
de nyttjar handlingsutrymmet på liknande sätt. Den tanken tror vi också går att applicera på 
kommunikationen, att desto mer tid som personalen befinner sig i verksamheten, desto mer 
samstämmig kommer kommunikationen att bli. 
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Vi kan här fastslå att vilken information som kommuniceras vid överlämningar beror på 
subjektiva bedömningar, alltså kommunicerar individen det som den anser är av vikt  
(Aronsson, 1990, Engquist, 1997). Detta kan vi också koppla till Berglinds (1990) kan/vill 
modell, modellens olika fällt styrs utifrån individers normer och värdering, samtidigt som det 
styrs av verksamhetens riktlinjer. Då de anställda har olika värderingar från sina utbildningar 
och erfarenheter kan de placera sig i olika fält rörande samma fråga i Berglinds modell. 
Beroende på deras subjektiva bedömningar är deras handlingsutrymme olika. 

Svensson (2008) skriver att sympati spelar in i vårt handlingsutrymme genom att påverka 
relationen mellan människor, då sympati är en del i våra sociala band. Sympatikänslor kan 
skapa känslan att de anställda känner ett större handlingsutrymme än vad denne egentligen har 
enligt Svensson (2008), vilket vi kopplar ihop med Aronssons (1990) subjektivt 
handlingsutrymme. I resultatet redovisas det att personalen ena stunden behövde agera med 
känslor och i nästa stund behövde de agera utan någon känsloanknytning, oftast då för 
verksamhetens bästa. Genom att den boende kan framkallar sympatikänslor från personalen 
kan den boende få den anställda att känna ett större handlingsutrymme än den egentligen har 
enligt Svenssons (2008) teori. En intervjuperson utryckte ett exempel om att det är viktigt att 
skilja mellan sympati och empati 

”Jag brukar förklara det som om någon ramlar i en isvak. Har du empati lägger du dig på 
kanten och försöker dra upp den, har du sympati hoppat du i, och försöker livrädda. Det blir 

sällan bra.” 

Detta tycker vi ger en tydlig bild av vad några av intervjupersonerna försökte förmedla i 
resultatet. De påverkades av de boende, men de försöker hålla sig till den empatiska delen 
utan att gå över gränsen och bli sympatiska. En intervjuperson förmedlade en bild av att de 
anställda inte alltid agerade objektivt, vilket enligt hen får förödande konsekvenser. 

”tio dagars arbete kan raseras på en bråkdel av en sekund på grund av bristande i att hålla 
på hållpunkterna” 

Vi anser att personalen vid dessa tillfällen har gett vika för sympati och agerat med ett större 
handlingsutrymme än vad som var objektivt. Detta stämmer väl överens med det Svennson 
(2008) skrev om sympatins inverkan på handlingsutrymmet. Här kopplar vi även in Berglinds 
(1990) omgivningsfaktorer som påverkar ens handlingar. Berglind (1990) skriver att 
omgivningsfaktorer kan vara regler eller värderingar som kan både hindra och uppmuntra till 
handling. Vi upplever att sympati för de boende kan innebära att man har raserar något, 
tillexempel det förtroende, som personalen byggt upp, alltså att man har hoppat i vaken, vilket 
leder det till att personalen på boendet har agerat utanför sitt objektiva handlingsutrymme. En 
intervjuperson uppger att de gånger personalen har agerat felaktigt har konsekvensen blivit att 
personalgruppen diskuterat hur problemet ska lösas nästa gång, och nya riktlinjer och ramar 
har framkommit. Vi anser att ett felaktigt agerande leder till att det objektiva 
handlingsutrymmet blir mera uppstramat, och som Svensson (2008) skriver så blir 
personalgruppens objektiva handlingsutrymme mer och mer likt varandras med tiden. 
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Svensson (2008) tar upp tillit som en faktor som kan påverka individens upplevda 
handlingsutrymme. I resultatet redovisas det att om man hade stort förtroende från 
föreståndaren fick man även ett större handlingsutrymme. Handlingsutrymmet var enligt hen 
större än vanligt så länge man inte missbrukade det. Här anser vi att det är viktigt att 
personalen upplever att det finns tillit till varandra och föreståndaren, för att det inte ska bli 
stora skillnader i hur mycket handlingsutrymme personalen har. Berglind (1990) beskriver att 
en handling sker med en avsikt, men att konsekvensen av handlingen inte alltid stämmer 
överens med avsikten. Att kombinera Berglinds teori om handling, med Svensson teori om 
tillit tror vi de anställda som kan förutse konsekvenserna bäst i sina handlingar kommer vara 
de som kommer att får mest tillit från sin omgivning. Med den ökade tillit tror vi att personen 
ifråga kommer att utstråla mera självförtroende vilket leder till att folk tror att denne har en 
högre kompetens, enligt Berglinds (2009) teori. Att kunna se konsekvenserna av sitt 
handlande menades vara viktig, och hänger i hop med att utbildning kunde öka den analytiska 
förmåga hos individer, vilket ledde till att individen enklare kunde förutse konsekvenser i sitt 
handlade. Med ökad analytiska förmågan tror vi att man kan ta till sig mera information och 
kunskap från den kommunikation som äger rum under ett arbetspass. Detta bekräftas i 
Lundgrens (1999) fallstudie om att ökad kunskap hos en individ ger ökat handlingsutrymme. 
Allt detta anser vi sen kunna appliceras i Berglinds (1990) ”kan/vill” modell för att definiera 
personalens handlingsutrymme.  

De faktorer som inte avhandlas i vår teoretiska del, men framkom i vårt resultat var rädsla, 
personlighet, information, omvärlden och kommunikations påverkan på handlingsutrymmet. I 
den forskning som finns har vi dock sett tendenser från dessa områden, vilket gör dem 
intressanta att studera än mer. Dessa faktorer upplever vi ger en klarare helhetsbild och 
påverkar även faktorerna från teorin och tidigare forskningen som var utbildning, känslor i 
form av sympati och empati, förtroende, omvärlden och verksamhetens riktlinjer. Vi anser att 
det saknas en helhetsbild av vilka faktorer som ökar eller begränsar ett handlingsutrymme i 
den forskning och teori som finns idag. För att skapa en helhetsbild får man där med använda 
sig av flera teoretiker. Den som vi anser kommer närmast är Berglind med (1990) ”kan/vill” 
modell som tar upp faktorer som påverkar ens handlingsutrymme. Berglind (1990) tar i 
modellen upp att yttre faktorer påverkar vart individen placeras i modellen. Vi instämmer att 
de yttre faktorerna påverkar väldigt mycket då vårt resultat pekar på att handlingsutrymmet 
till stor del definieras av yttre faktorer, men anser samtidigt att det nämns för lite angående de 
yttre faktorerna. 

Helhetssynen anser vi är det som komplicerar handlingsutrymmet mest, då väldigt många 
faktorer påverkar varandra. Vi anser att det inte räcker med att titta på en faktor enskilt, utan 
faktorerna måste belysas utifrån helheten och kontexten där individen befinner sig. 

Resultatet visar att personlighet kan påverka handlingsutrymmet, och vi anser att 
personligheten både kan påverka det subjektiva och det objektiva handlingsutrymmet. Det 
subjektiva i den mån att en person som är driven gärna tar beslut i situationer för att komma 
framåt, och det objektiva genom att den personen tillexempel kan få tillåtelse från 
verksamhetens ledning att genomföra små eller större projekt. Vi anser att rädsla mest 
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påverkar det subjektiva handlingsutrymmet. Den anställde kan välja att inte utföra en handling 
på grund av rädslan för att stå till svars inför sina kollegor, eller rädslan för vad konsekvensen 
av ens handling blir, vilket minskar handlingsutrymmet. Således kan rädsla göra det 
subjektiva handlingsutrymmet mindre än det objektiva. Rädslan kan också öka det subjektiva 
handlingsutrymmet, då anställda agerar för att undvika obehagliga situationer.  

Vi upplever, via vår analys, att vi har fått fram att de faktorer som ökar och begränsar 
handlingsutrymmet är utbildning, erfarenhet, känslor, förtroende, information, 
kommunikation, riktlinjer och omvärlden. Dessa faktorer har vi satt in i en cylinder för att 
belysa vilka faktorer som, i enlighet med vårt resultat, påverkar handlingsutrymmet. Vi har 
även vägt in det subjektiva och objektiva handlingsutrymmet, för att påvisa hur dessa 
påverkas av faktorerna. 

Handlingsutrymmets cylinder 

 

(Figur 3. Handlingsutrymmets cylinder, Eliasson & Pallmar, 2013) 

På nivå 1 finns samhällets struktur och omvärlden. I den verksamheten vi har genomfört vår 
undersökning i finns faktorer så som lagar, regler från andra aktörer och politik på denna nivå. 
Gemensamt för dessa är att det är svårt för den enskilde individen att påverka dessa aktörer, 
samt att det är förhållandevis enkelt att förhålla sig till dem. Det finns alltså en väldigt liten 
risk för att subjektiva bedömningar bryter mot det objektiva handlingsutrymmet. Beroende på 
bransch som verksamheten befinner sig i kan faktorer så som leverantörer och kunder 
tillkomma. Samhällets struktur och omvärlden styr till stor del det objektiva 
handlingsutrymmet, då verksamheten tillexempel inte får bryta mot lagar så måste de 
anställdas handlingsutrymme finnas innanför nivå 1s ramar.  

Nivå 2 i cylindern innehåller verksamhetens regler och riktlinjer. I den verksamheten 
undersökte framkom att subjektiva tolkningar av verksamhetens regler och riktlinjer förekom, 
men inte i någon större utsträckning. Verksamhetens regler var relativt enkla att förhålla sig 
till, vilket ledde till att det inte påverkades nämnvärt mycket av det subjektiva 
handlingsutrymmet. Dock kan det härledas till nivå 3 som är information, då det ofta var brist 
på information som ledde till att verksamhetens regler och riktlinjer påverkades av den 
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subjektiva tolkningen. I resultatet framkom att när individer inte deltog aktivt vid 
personalmöten så hade de sämre kunskap om vilka regler som gällde. Information kopplas 
även till kommunikation, då det visade sig att informationen filtrerades av varje individ, och 
de kommunicerade endast vidare den information som ansågs vara viktig. Det framkom i vårt 
resultat att subjektiva bedömningar av vad som var viktigt att kommunicera gjorde att 
personalen inte fick till sig all viktig information. Således blev informationen svårare att rama 
in inom det objektiva handlingsutrymmet, och fick bedömas av de anställdas subjektiva. 

Nivå 4 är utbildning och erfarenheter, och här kunde vi se tydligt hur det subjektiva 
handlingsutrymmet påverkade de anställdas agerande. Intervjupersonerna hade sprida 
utbildningar och enligt vårt resultat syntes det i hur de anställda prioriterade olika faktorer på 
olika sätt, och att detta var kopplat till deras utbildning och erfarenheter. Detta kan direkt 
återkopplas till nivå 3, då utbildning och erfarenhet bidrog till att informationen tolkades 
subjektivt. 

På nivå 5 har vi satt in förtroende, och det är kopplat till att förtroende från ledningen kan öka 
en individs objektiva handlingsutrymme, genom att ledning tillåter en anställd att driva 
projekt eller liknande. Men det finns trots allt stort utrymme för subjektiva tolkningar, då 
förtroende är väldigt svårt att definiera som en ram, alltså vad får en anställd göra och inte 
göra för att inte bryta sitt förtroende från ledningen? I resultatet framkom även att förtroende 
ökade det objektiva handlingsutrymmet, så länge det inte missbrukades.  

Längst ner i cylindern, på nivå 6 finns känslor. Varje individs känslor är unika, de kan 
påverka det subjektiva handlingsutrymmet väldigt mycket och är svåra att styra över. Det är 
oftast känslor som ökar det subjektiva handlingsutrymmet, samtidigt som känslor inte 
påverkar det objektiva handlingsutrymmet i särskilt stor grad. 

Cylindern illustrerar vad vi anser påverkar det handlingsutrymme som man har vid en 
arbetsplats. Tratten som går igenom cylindern symboliserar det objektiva handlingsutrymmet, 
och de streckade ytterkanterna det subjektiva handlingsutrymmet (Berglind, 1990). Det 
objektiva handlingsutrymmet styrs av verksamhetens mål och riktlinjer, medans det 
subjektiva handlingsutrymmet styrs av individens egen uppfattning av en situation. Vi anser 
att påverkan på individens egen uppfattning bland annat har att göra med personligheten hos 
individen. I cylindern har vi illustrerat hur det subjektiva handlingsutrymmet går utanför det 
objektiva, vilket innebär att personen inte agerar i linje med verksamhetens ramverk. Det 
skulle även kunna vara motsatt, att det subjektiva handlingsutrymmet som en person upplever 
sig ha går innanför det objektiva, och uppfyller således inte verksamhetens mål och riktlinjer. 
Vad det beror på är givetvis unikt i alla situationer, men en trolig faktor är att verksamhetens 
objektiva handlingsutrymme inte är tillräckligt tydligt. En intressant koppling vi kan göra är 
att bara en av intervjupersonerna ansåg sig ha verkat utanför det objektiva 
handlingsutrymmet, medans flera ansåg att de själva endast hade agerat inom det objektiva 
men påtalade att kollegor agerade i det subjektiva handlingsutrymmet. Det anser vi kan 
härledas till att det objektiva handlingsutrymmet inte alltid är så tydligt och att det subjektiva 
ofta tolkas som objektivt av den enskilda individen. Alltså var det subjektiva och det objektiva 
handlingsutrymmet väldigt svårt för individer att skilja på, vilket även Berglind (1990) 
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påtalat. Den subjektiva tolkningen kan således öka handlingsutrymmet på ett sätt som inte 
alltid är önskvärt från verksamhetens sida. 

6 Diskussion: 

Vårt val att göra en kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade intervjuer anser vi var ett 
bra val för att få svar på vår problemformulering. Under intervjuerna upplevde vi att vi fick 
mycket information som besvarade vår frågeställning. Hade vi valt att göra en enkät hade vi 
inte haft möjlighet att diskutera och följa upp frågorna, vilket lett till att vi eventuellt missat 
helhetsbilden av verksamheten. Vi valde att inte genomföra observationer då vi såg 
svårigheter i att studera ett boende av den här typen.  

 Vi anser att vår förförståelsen inför undersökningen inte har påverkat resultatet, bland annat 
har vi försökt undvika att förförståelsen ska göra att vi missar något som intervjupersonerna 
säger genom att låta den författare med minst kunskap ställa frågorna. Förförståelsen bidrog 
till att hitta undersökningsområdet och en verksamhet där det går att undersöka. Genom att 
vara medvetna om förförståelsens risker anser vi att vi kunnat höja pålitligheten genom att 
genomföra undersökningen på ett sådant sätt som påverkade resultatet i minsta mån. Där 
igenom att vi bland valt att annat inte genomföra observationer, då erfarenheter sade att vi 
hade blivit främmande personer som inkräktar i de boendes hemmiljö. Erfarenheten säger att 
när främmande människor är i verksamheten, och det inte är informerat om syfte eller 
anledning till vår närvaro, kan det skapa oro bland de boende, då de är i sin asylprocess. Oron 
skulle antagligen komma ifrån att vi blir sammankopplade med någon som kan påverka deras 
beslut. Då de boende är under 18 år skulle det även behövas godkännandes från samtliga av 
de boendes godemän, som är deras vårdnadshavare. Förförståelsen var också till hjälp vid 
planering av intervjuerna, bland annat var vi medvetna om att arbetssituationen kunde ändra 
drastiskt på kort tid, och planeringen för de anställda fick göras om. 

Vi genomförde intervjuerna under dagtid när verksamheten tillät, vilket gjorde att vi fick 
intervjua de anställda utan tidspress eller andra störmoment. Intervjupersonerna hade 
eftergymnasialutbildning alternativt så studerade vid högskola, vilket gjorde att det fanns ett 
genuint intresse för att diskutera och delta i undersökningen. Även organisationen var positiv 
till att genomföra vår undersökning och tillät oss att använda personalens arbetstid. Vi 
upplevde att intervjupersonerna inte var rädda för att utrycka sina åsikter, vilket ledde till ett 
intressant resultat. I efterhand har vi kommit fram till att det hade varit intressant att studera 
hur organisationskulturen inom verksamheten såg ut, innan vi hade inriktat oss på 
handlingsutrymmet. Under intervjuerna fick vi en viss bild av hur kulturen var, men en mer 
utförlig helhetsbild anser vi hade hjälpt oss i vår analys del. Ett sätt att studera 
organisationskulturen skulle kunna varit att observera på möten och arbetsplatsträffar, samt att 
observera hur verksamheten fungerar. Dock återkommer vi till problematiken att observera i 
de boendes hemmiljö.  

Vi upplever att resultatet från intervjuerna inte påverkats av omgivningsfaktorer, då det aldrig 
förekom störmoment under intervjuerna. Där med blev resultat ut av de fem intervjuerna 
pålitligt och mycket informativt, angående vad intervjupersonerna ansåg påverkar deras 
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handlingsutrymme. Att genomföra fler intervjuer vid boendet hade varit önskvärt för att höja 
pålitligheten, bland annat blev det bortfall på grund av sjukdom, men vi är osäkra på om det 
hade gett mer intressant material. Vi anser att de hade varit mer intressant att genomföra 
komplimenterande studier i andra, liknande, verksamheter, för att få resultat som inte präglats 
av samma organisationskultur.  

Vårt val av analysmetoden upplever vi som naturligt då vi hade olika kategorier från den 
tidigare forskningen och teori, angående vad som begränsar och ökar handlingsutrymmet. När 
vi sammanställde resultatet uppkom det flera kategorier som vi placera in som ökande eller 
begränsande för handlingsutrymmet. Problematiseringen i resultatredovisningen var att olika 
faktorer kunde både se som ökande och begränsande av intervjupersonerna, och att dessa 
hörde ihop med flera andra kategorier. Detta innebar att resultatet påvisade svårigheten i att 
klargöra vad som ökar och begränsar ens handlingsutrymme, vilket gör att vi anser 
helhetsbilden vara väldigt viktig för att kunna förstå en enskild faktor.  

Vi anser att det är väldigt svårt att peka ut hur en faktor påverkar handlingsutrymmet enskilt, 
då de flesta faktorer hänger ihop, men tillsammans är det lättare att förstå deras påverkan. Vi 
anser även att mer kunskap, bland personal och ledning, kring handlingsutrymme kan minska 
antalet problem som uppstår på en arbetsplats. Även om det inte alltid går att ha tydliga 
riktlinjer för alla situationer, så anser vi att kunskap kring handlingsutrymme kan hjälpa 
individer i sitt beslutsfattande. Med kunskap kring subjektivt och objektivt handlingsutrymme 
anser vi att personer kan få en förståelse för sitt och kollegors agerande på arbetsplatsen.   

Jacobsen och Thorsvik (2010) tar upp att organisationskulturen påverkar hur beslut tas av de 
anställda. Vi anser att det stämmer, flera av intervjupersonerna tog upp att de agerade för 
verksamhetens bästa, och desto mer tid de anställda arbetar ihop desto tydligare bör 
organisationskulturen prägla dem. Detta vill vi även härleda till Karlssons (2008) studie om 
hur arbetsledare som arbetat mer än sex år nyttjade ett större handlingsutrymme än de som 
arbetat mindre än sex år. Således bör organisationskulturen avspegla sig mer på de anställda 
desto längre de arbetar ihop. 

Vi finner att det, i förhållande till organisationsflexibilitet, till viss del saknas forskning kring 
hur handlingsutrymmet påverkar organisationen. Värlander (2012) styrker detta genom att 
hävda att forskning kring individuell flexibilitet är nedprioriterad i förhållande till 
organisations och grupp flexibilitet.  

Det resultat och slutsatser som vi har gjort under vår undersökning har resulterat i en egen 
modell som vi anser är anpassningsbar på flera yrken där mänsklig interaktion ingår. Vi anser 
att vår tratt ger en tydlig bild av hur omgivningsfaktorerna påverkar handlingsutrymmet.  

Handlingsutrymmets cylinder (figur. 3) visar hur det objektiva handlingsutrymmet ska styra, 
men att vissa faktorer påverkar det subjektiva handlingsutrymmet mer än andra, och på så vis 
blir det svårare att agera inom det objektiva handlingsutrymmet när individen utsätts för vissa 
faktorer. Handlingsutrymmets cylinder kan användas som ett hjälpmedel för att enklare 
identifiera orsaker till varför anställda går utanför det objektiva handlingsutrymmet. Med en 
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förståelse för människors agerande blir det enklare att ta hand om de problemen som uppstår, 
och framförallt förhindra att de uppstår igen. 

Verksamheten bör definiera ett tydligt handlingsutrymme för sina anställda, där de känner att 
de får utlopp för sin kreativitet. Med hjälp de nya faktorer som vi fick i resultatet, och med 
uppställningen i cylindern, anser vi att verksamheter kan hjälpa individer att styra upp, och 
tydligöra, handlingsutrymmet, så att det inte bryter mot verksamhetens regler och riktlinjer. 
Ett tydligt objektivt handlingsutrymme, från verksamhetens sida, kan begränsa individens 
subjektiva handlingsutrymme, och på så vis anpassas till det som verksamheten tillåter. Detta 
kan medföra mer motiverade arbetare och kvalitetssäkrare produkter för verksamheten, då 
mindre missuppfattningar uppstår och således mindre konflikter. Vi tror att mer studier kring 
handlingsutrymme skulle kunna leda till att organisationer mer kan specificera hur de 
anställda ska arbeta, och vad de får och inte får göra. Inom vissa verksamheter kan detta vara 
förhållandevis enkelt, men i arbete med människor är det svårare att definiera, då alla 
situationer inte går att förutse.  

När vi startade vår studie hade vi en kunskap om vad handlingsutrymme var, men vi har 
genom denna studie fått väldigt mycket mer erfarenheter kring området. Om vi hade haft 
kunskapen om objektivt och subjektivt handlingsutrymme från början hade arbetet troligtvis 
fått en lite annan inriktning, och troligtvis hade vi valt att enbart försöka leta efter faktorer 
som ökar eller begränsar antingen det objektiva eller det subjektiva handlingsutrymmet. 
Kunskapen om de två olika delarna av handlingsutrymme hade gjort att vi kunnat fokusera på 
den ena delen redan från start, och problemformuleringen hade blivit enklare att svara på. 

I vår undersökning kan vi se att vår svaghet är att vi endast lyckades genomföra fem stycken 
intervjuer, dock var dessa fem väldigt informativa och gav ett bra resultat. Det skulle även 
varit bra om vi gjort en bredare undersökning och inkluderat flera arbetsplatser, för att kunna 
se organisationskulturens inverkan på handlingsutrymmet. Våra styrkor i arbetet har varit att 
vi kunnat hitta relevant teori och forskning som resultat har stöttat, samtidigt som resultatet 
har lyft fram flera nya infallsvinklar på vad som ökar och begränsar handlingsutrymmet.  

Handlingsutrymme, och vad som påverkar handlingsutrymmet, anser vi vara en viktig fråga 
inom flera yrkeskategorier. Med hänvisning till det Lundgren (1999) tog upp i sin fallstudie, 
att ökad kunskap hos en individ ställer krav på ökat handlingsutrymme, så anser vi att 
kunskap om handlingsutrymme blir viktigare och viktigare. I dåtidens industrisamhälle fanns 
inte lika stor plats för handlingsutrymme hos de anställda, som i dagens tjänstesamhälle. 
Kunskap har blivit en ytterst viktig faktor, och det leder till att kravet på handlingsutrymme 
ökar hos individerna i samhället. Om en organisation har förståelse för handlingsutrymmet, 
och vilka faktorer som påverkar det, tror vi att de kan uppnå en ökad förståelse för människors 
agerande på sin arbetsplats, och således bör de kunna hantera handlingsutrymmets effekter på 
ett bra sätt. 

Det har varit oerhört intressant att genomföra denna studie. Ämnet handlingsutrymme är 
något som tilltalat oss, samtidigt som vi har fått möta intressanta människor under 
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intervjuerna. Vi finner att själva processen under studien har varit lärorik, samtidigt som vi 
finner resultatet av studien som väldigt intressant.  
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

1. Ålder? 
2. Utbildning? 
3. Vad har du för arbetslivserfarenhet? Vad fick dig att börja arbeta just här? 
4. Hur tas beslut på din arbetsplats? ”Vardagsbeslut?” 
5. Står verksamheten bakom de beslut du tar i vardagen? Hur vet du det? 

 
6. Vad finns för riktlinjer att förhålla sig till? Är de tydliga? 
7. Vad kan påverka de beslut du tar på din arbetsplats? 
8. Hur påverkas du av andra i ditt beslutstagande?  
9. Tvingas du ta beslut du inte tycker om på grund av andras åsikter? 
10. Påverkas dina beslut av regler och riktlinjer som verksamheten har? 

 

11. Kan arbetsmiljön påverka dina beslut? 
12. Agerar du alltid som du själv vill?  
13. Vad är viktigast för dig i dina beslut?  
14. Vad händer om en handling för oförutsedda konsekvenser? 
15. Vad skulle kunna öka ditt inflytande på arbetsplatsen? Vad kan begränsa det? 

 
16. Hur värdesätter du ditt inflytande i arbetet? 
17. Hur ser du på ditt handlingsutrymme?  
18. Skulle du kunna få mer handlingsutrymme?  
19. Skulle det kunna minska, och vad skulle det bero på?  
20. Är du nöjd med ditt handlingsutrymme? 

 
21. Kan en brukares bakgrund påverka besluten du behöver ta? 
22. Vem upplever du styr reglerna på boendet? 
23. Påverkar kommunikationen med dina kollegor/chef besluten du behöver ta? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 2 

Informationsbrev  

De anställdas handlingsutrymmes inverkan på organisationen. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i ovanstående undersökning. Undersökningen innebär en 
möjlighet för personal att välja hur de ska agera utifrån ramen som verksamhetens ledning 
sätter upp. Undersökningen är grunden till en C-uppsatts i arbetsvetenskap som vi kommer att 
använda till att skriva våren. Syftet med undersökningen är att undersöka hur 
handlingsutrymmet bland de anställda på en arbetsplats påverkar organisationen. Vad ökar 
och begränsar handlingsutrymmet och vilka konsekvenser blir det för organisationen? 

Intervjun beräknas ta cirka en timme och genomförs av Mats Pallmar och Peter Eliasson. Vi 
kommer att genomföra intervjuerna vid din arbetsplats, under arbetstid. 

Med Din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun. Intervjun kommer sedan att transkriberas 
och utgöra grunden i vår undersökning. Efter slutfört arbete kommer transkribering och 
ljudfiler förstöras.  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta din medverkan när som helst utan att ange 
någon orsak eller med några konsekvenser. Resultatet av vår studie kommer att redovisas så 
att enskilda personer inte kan identifieras. 

Om Du vill delta ber vi Dig underteckna samtyckesblanketen och medtaga den till det 
inbokade intervjutillfället. 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, ring eller skriv gärna till oss . 

 

Med vänlig hälsning 

 

Mats Pallmar 
Student         
070- 2771626            
e-post: 
matpal10@student.hh.se  

 

Peter Eliasson 
Student           
 070- 3087005            
e-post: 
 peelia10@student.hh.se 

Carin Staland Nyman 
Handledare 
Universitetslektor 
035- 16 73 87  
e-post: 
carin.staland_nyman@hh.se 

 
 

 

 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 3 
 
 
 

Samtyckesblankett      

Jag har tagit del av informationen om ” De anställdas handlingsutrymmes inverkan i 
organisationen” 

Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när 
som helst utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för mig.  

Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band. 

 
 
 

Underskrift av undersökningsperson 
 
 
__________________________________ 
Ort, datum 
 
 
__________________________________ 
Underskrift  
 
 
__________________________________  
Telefonnummer 
 

 
 

Underskrift av student 
 
 
__________________________________ 
Ort, datum 
 
 
__________________________________ 
Underskrift 
 
 
__________________________________  
Telefonnummer 
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