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This study aims to explore how middle-managers, within public homecare services, perceive 

that they are affected by organizational structures, such as economic model, room for 

manoeuvre and budget responsibility, and organizational cultures, such as goals and personal 

values, in their effort to work with a client-centred perspective. The study was carried out by 

five semi-structured interviews with five middle-managers. The study has concluded different 

statements from the chosen middle-managers regarding how organizational structures and 

organizational cultures affect their ability to work client-centred. While some has mentioned 

that budget responsibility negatively affects the possibility to work with a client-centred 

perspective, others view it as a positive aspect of their work. A key finding in this study has 

been that the middle-managers with the least budget responsibility also visited their clients 

more frequently. Another key finding in this study has been how the middle-managers work 

to reach their clients. While some middle-managers tend to talk to their clients directly, others 

use their staff as their main tool to reach out to the client. 

 

Keywords: Client-perspective, organizational structures, organizational cultures, economic 

model, budget responsibility, official goals and centralisation.  
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1. Inledning 

1.1 Problemformulering 

En av svårigheterna som verksamma enhetschefer inom socialt arbete kan uppleva är att se till 

att det stöd brukaren tar del av stämmer överens med dennes behov, samtidigt som det i 

enhetschefens roll finns andra ansvar. Under praktikterminen uppmärksammade vi en 

avsaknad av brukarperspektiv i enhetschefers arbete och i diskussioner kring brukare. 

Funderingar kring vad denna avsaknad av brukarperspektiv beror på uppstod; vad ger upphov 

till att brukarens behov inte står i centrum för diskussioner som rör insatser för brukare? 

Vidare fördes reflektioner kring huruvida enhetschefer slutat ha den enskilde brukarens bästa i 

fokus eller ifall det finns andra bakomliggande orsaker till denna avsaknad av 

brukarperspektiv.  

Med framväxten av New Public Management (NPM) under 1980-talet, beskriver Blomberg 

(2004) att flera kommuner började introducera marknadsmekanismer i de kommunala 

förvaltningsorganisationerna, med strävan att genom introduktion av marknadsliknande 

drivkrafter öka effektivitet och produktivitet i produktionen av de sociala insatserna. Shanks, 

Lundström & Wiklund (2015) menar på att en förminskning av administrativa resurser skett 

som följd av NPM, och administrativa arbetsuppgifter har istället tilldelats enhetschefens 

yrkesroll. Beresford et. al (2011) menar att med denna förändring ställs större krav på 

administrativt arbete för enhetschefen, där ett ökat tryck på antal vårdtagare per enhetschef 

inneburit en ökning av behov för systematisering och organisering av arbetet för att kunna 

tillgodose brukarnas behov. Att lyssna på och lära sig av brukarens egen upplevelse av det 

stöd brukaren tar del av är viktigt för att i nuet och för framtiden kunna ge det bästa möjliga 

stöd (Beresford et. al, 2011). 

Brukarperspektiv definieras som att se till varje brukares individuella behov, att främja dess 

självständighet genom att involvera brukaren i utformningen av det stöd brukaren tar del av, 

samt att ta hänsyn till brukarens syn på den insats brukaren tar del av (SOU 2007:82). 

Eriksson (2015) skriver att en konflikt kan uppstå mellan olika parter inom organisationer i 

diskussioner kring synen på brukarperspektiv. Brukarna, och dess närmaste grupp (anhöriga 

och vårdpersonal), för diskussioner kring insatser som gynnar denne bäst. Ju högre upp i 

hierarkin diskussionerna flyttar sig, ter sig insatserna omfatta ett större omfång människor, då 
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andra intressen, så som budgetära, påverkar (ibid.). Brist på brukarperspektiv noterades under 

ett möte under praktikterminen tillsammans med alla ansvariga enhetschefer inom en 

organisation. Under mötets gång diskuterades beslut och nya metoder för diverse brukare. 

Mötet dominerades av ett ekonomiskt fokus, där hänsyn till budget och kostnadsminimering 

prioriterades över brukares faktiska behov. Här noterades en skillnad mellan detta möte och 

möten med brukarna och dess närmaste krets, angående vilka primära intressen som rådde i 

diskussionerna, även om båda rörde brukarna. Vi ser att rollen som enhetschef kan vara 

problematisk då en uppgift för dem är att fatta beslut för enskilda brukare, samtidigt som de 

ska hålla sig inom ramarna för deras givna budget, vilket Shanks, Lundström och Wiklund 

(2015) även styrker och menar på att den konstanta ekonomiska medvetenheten kan leda till 

situationer där beslutsfattande baserat på ekonomiska överväganden får en primär roll. Det 

uppmärksammades även under praktikterminen att enhetschefer ofta behövde konsultera med 

högre chefer vid vissa beslutstagande, vilket kunde skapa en fördröjning i processen och 

brukaren kunde därför försättas i en dålig position då förändringen tog för lång tid. 

Funderingar väcktes således gällande hur enhetschefens handlingsutrymme påverkar 

möjligheterna för att arbeta med ett brukarperspektiv. Med handlingsutrymme avser 

Svensson, Johnsson & Laanemets (2008) yrkesprofessionellas möjlighet att verka inom de 

ramar organisationen satt för uppdraget. Handlingsutrymme påverkas av 

organisationsstrukturella faktorer, så som rutiner, regler och policys (ibid.) Vid ovan nämnda 

möte under praktikterminen noterades även att värderingar kring att hålla budget vägde högre 

än brukarnas enskilda behov, vilket väckte funderingar kring vilken betydelse värderingar och 

antaganden kan ha inom en organisation.  

I vår studie undersöks hur organisationsteoretiska faktorer såsom organisationsstruktur och 

organisationskultur kan påverka möjligheten för enhetschefer att arbeta brukarinriktat. 

Organisationsstruktur definierar Abrahamsson & Andersen (2005) som hur människor inom 

en verksamhet samarbetar och fördelar arbete för att lösa gemensamma uppgifter. 

Organisationskultur definieras som ett mönster av delade antaganden och värderingar kring 

hur gemensamma uppgifter skall lösas inom en organisation (Schein, 2010). De 

organisationsstrukturella aspekter vi kommer fokusera på i studien är ekonomiska villkor och 

handlingsutrymme för enhetscheferna. De organisationskulturella aspekter vi kommer 

fokusera på i studien är mål, värdegrunder, antaganden och värderingar. Den vetenskapliga 

relevansen för denna undersökning ser vi främst ligga i att någon tidigare forskning kring det 

ämne vår studie syftar att undersöka ej funnits. Utöver vetenskaplig relevans anser vi det även 
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finnas relevans för socialt arbete då den främsta uppgiften för verksamma inom detta yrkesfält 

är att arbeta med socialt utsatta individer i samhället, det vill säga brukare.  

1.2 Syfte  

Syftet med denna studie är att, utifrån ett organisationsteoretiskt perspektiv, undersöka hur 

enhetschefer inom hemtjänsten beskriver deras möjlighet att arbeta med ett brukarperspektiv.  

1.3 Frågeställningar 

För att uppfylla studiens syfte kommer vi att utgå ifrån följande frågeställningar: 

- Hur beskriver enhetscheferna att organisationens ekonomiska villkor påverkar deras 

möjlighet att arbeta med ett brukarperspektiv? 

- Hur beskriver enhetscheferna att deras handlingsutrymme påverkar deras möjlighet att 

arbeta med ett brukarperspektiv? 

- Hur beskriver enhetscheferna att organisationskulturella faktorer påverkar deras 

möjlighet att arbeta med ett brukarperspektiv? 

2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning vi tagit del av till studien har varit varierande, och berört flera olika 

teman med relevans för studien, så som organisationskultur, organisationsstruktur, 

enhetschefers arbete, brukarperspektiv, hemtjänst samt ledarskap.  

Shanks, Lundström & Wiklund (2015) skriver om hur enhetschefer i Sverige resonerar kring 

sin roll som just enhetschef; hur professionell identitet, ledarskap samt arbetsuppgifter 

påverkas av reformeringen inom socialt arbete av New Public Management (NPM). 

Enhetschefer i Shanks, Lundström & Wiklunds (2015) studie uppgav att deras professionella 

identitet förändrats, från att vara socialarbetare till att vara socialarbetare som tagit sig an 

chefsroller. I studien framgår att förminskning av administrativa resurser skett som följd av 

NPM-reformer, vilket inneburit att fler administrativa arbetsuppgifter för enhetschefer lett till 

en större distansering ifrån det vardagliga sociala arbetet (Shanks, Lundström & Wiklund, 

2015). En annan följd har varit decentralisering av budgetansvar, där enhetscheferna har fått 

ett större ekonomiskt ansvar. Att hålla budget och att ha ett kostnadseffektivt fokus har blivit 

en central arbetsuppgift och en grundläggande del i det dagliga arbetet för enhetschefer. Detta 

belyser även Fiscel (1999) och menar på att patientresultat måste uppnås genom färre besök 

och med lägre kostnad per besök. En enhetschef uppgav att det under 90-talet även då fanns 
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ett ekonomiskt fokus om att hålla en balanserad budget, men att det inte märktes av på 

”golvet”. En annan enhetschef uppgav att hon förlorat sin professionella expertis inom socialt 

arbete som följd av de nya administrativa arbetsuppgifter som tillkommit till rollen (Shanks, 

Lundström & Wiklund, 2015). Fiscel (1999) menar vidare på att de som skapar 

genomförandeplaner måste förstå de finansiella restriktionerna och implikationerna som 

tillhör besluten. 

Breckenridge (2010) skriver om att enhetschefers personliga värderingar kan krocka med det 

ekonomiska fokus som krävs för rollen som enhetschef. Det konstanta ekonomiska 

medvetandet och krav ifrån högre nivåer på att hålla budgeten i balans kan i relation till 

personliga värderingar påverka chefens upplevda handlingsutrymme. I studien framgår det 

även dock att konflikten mellan ekonomisk medvetenhet kontra personliga värderingar till 

trots, finns det enhetschefer som ser på budgetansvaret som positivt; en uppskattning i 

autonomin och den kontroll som medföljer (ibid.)  Den förändrade rollen som enhetschef, 

menar Shanks, Lundström & Wiklund (2015), även innebära ett annat klientfokus. En 

enhetschef i studien uppger att innan ansåg hen brukarna vara hens klienter, numera ser hen 

sina anställda som sina klienter. Ett problem relaterat till detta belyser en annan enhetschef i 

studien, som styrker vikten av att leda och vara tillgänglig för sin personal, men där 

administrativa arbetsuppgifter ofta tar överhand.  

Shanks, Lundström & Wiklund (2015) belyser också att enhetschefer i studien önskar att de 

kunde engagera sig mer i strategisk planering och utveckling av verksamheten, men att dessa 

ambitioner ofta är omöjliga att realisera då de förhindras av mängden administrativa 

uppgifter. Strategisk planering och utveckling ses inte som essentiella för enhetschefens 

dagliga arbete, och då inte enhetschefer har tid för dessa aspekter, blir de uppgifter för chefer 

inom högre nivåer av organisationen, vilka är mer avlägsna ifrån det faktiska arbetet med 

brukarna. Denna problematik nämner även Fiscel (1999) och menar på att 

organisationsstrukturen måste bli platt för att på så vis flytta beslutsfattande till de nivåer 

inom organisationen som är så nära brukaren som möjligt. Fiscel (1999) skriver även att 

ledningen av de anställda som förser människor med hemtjänst, bör ske så nära som möjligt 

till punkten av faktisk leverans av hemtjänst till brukaren. Artikeln belyser, likväl som 

Shanks, Lundström & Wiklund (2015), att klienter inom hemtjänstindustrin inte endast 

omfattar brukaren och brukarens anhöriga, utan även de anställda inom verksamheten.  
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Som även Shanks, Lundström & Wiklund (2015) nämner, ställs enhetschefer inför dilemmat 

av att göra det rätta för klienten enligt personliga värderingar, eller att göra det som är rätt för 

klienten enligt rollen som enhetschef i organisationen. Breckenridge (2010) menar på en 

motsättning mellan personlig etik och organisationens krav; att arbeta efter vad som är rätt 

enligt personliga värderingar kan innebära att gå ifrån organisationens mål och vad 

organisationen anser att brukaren behöver, och på så vis inte uppfylla de krav som rollen 

innebär. Det kan likväl leda till att strävan efter att uppfylla de organisatoriska målen enligt 

rollen som enhetschef hindrar möjligheten till att arbeta enligt de personliga värderingarna. 

Detta innebär en konflikt då enhetschefer kontinuerligt kan ställas inför en balansgång mellan 

organisatoriska och känslomässiga övervägningar. Ett skifte i fokus från gamla altruistiska 

värden, till kostnadseffektivisering av vården, har ändrat professionellas möjlighet till att 

arbeta brukarinriktat (Fitzgerald & van Hooft, 2000). 

Blomberg (2004) skriver vidare om hur olika grundkoncept inom NPM sedermera översattes i 

de kommunala välfärdsorganisationerna. Fristående och självstående enheter som 

grundkoncept i NPM innebar resultatenheter och chefer med resultatinriktat budgetansvar. 

Större disciplinering och sparsamhet, ett helhetsgrepp på resursanvändning resulterade i 

effektivisering och jämförelser med förvaltningar i andra kommuner. Mätbara standards, mått 

för prestation och måluppfyllelse samt explicita resultat- och kvalitetsmål ledde till 

målformulering på verksamhetsnivå, samt system för uppföljning och kontroll av kostnader 

och kvalitet inom de kommunala förvaltningsorganisationerna.  

Warrick (2017) diskuterar vikten av att ha en positiv kultur inom organisationen. Med positiv 

i sammanhanget avses öppen kommunikation, engagerande miljö, öppenhet och tydliga mål. 

Det räcker förvisso inte att ha tydliga mål inom organisationen, de måste även följas. Om 

målen inte följs, eller om andra mål som inte är officiella tar upp för mycket tid, kan en följd 

bli brist på motivation, lojalitet och hängivenhet. Likt hur Shanks, Lundström och Wiklund 

(2015) skriver om hur förutsättningarna för rollen som enhetschef förändrats anser Randall 

(2007) att detta administrativa skifte även ger upphov till kulturella skillnader, som avser att 

enhetschefers roll och kultur blir mer byråkratiserad då mer tid läggs på administrativa 

uppgifter. Problemet som uppstår med denna byråkratiserade kultur är att större hängivenhet 

till organisationens krav tar mer plats än den individuella brukarens behov. Randall (2007) 

skriver om hur enhetschefers roll övergår till att innefatta mer administrativa uppgifter 

riskerar brukaren att hamna utan en förespråkare för dennes enskilda behov.  



9 
 

Fox (2000) beskriver även hur denna ändring till byråkratiserad kultur hos chefer påverkar 

kulturen hos anställda i lägre nivåer av verksamheten. De ändrade arbetsuppgifterna 

enhetschefer har fått gör att de är mer benägna att förlita sig på att sin personal ska stå för det 

brukarinriktade perspektivet. Fox menar dock (ibid.), att om chefer ej uppmärksammar denna 

ansträngning hos personal kan även deras kultur skifta till att efterlikna enhetschefens 

byråkratiserade kultur. Breckenridge (2010) skriver liknande om hur resultatfokusering är 

centralt inom service-organisationer. Hon diskuterar angående hur skiftet i enhetschefers 

arbete till ett mer administrativt arbete ger upphov till att positiva resultat inom ekonomi, 

arbetsmiljö och personalhälsa används som riktlinjer för att mäta en organisations framgång 

istället för hur brukarna faktiskt har det.  

Vidare diskuterar Eriksson (2015) hur brukare gör sina röster hörda för de ledande inom 

organisationer, men att de inte är med i det faktiska beslutstagandet. Eriksson (ibid.) redogör 

för hur brukare sällan är med på möten inom organisationen, så som arbetsplatsmöten eller 

veckomöten. Istället för att integrera brukarperspektivet i den ordinarie beslutsverksamheten, 

skapas en parallell struktur för att tillgodose brukarperspektivet. Ett exempel på detta är hur 

brukare istället för att deltaga under direkta former där de får möjlighet att förmedla sitt 

perspektiv, skickas enkätstudier ut för att få reda på brukarens syn på de insatser de tar del av. 

Eloranta et al (2010) skriver om att brukares tillfredsställelse inom hemtjänst ökar när 

personal fokuserar på brukarens perspektiv och tar hänsyn till deras förväntningar och 

resurser vid planering och leverans av vårdinsatser, där brukaren och i vissa fall brukarens 

närmaste anhöriga är de bäst kvalificerade experterna på att ge information om brukarens 

fysiska status samt resurser. Eloranta et al (ibid.) menar på att offentlig hemtjänst har varit 

sjukdomsbaserad, och klienters kvarvarande resurser har lämnats mindre uppmärksamhet åt, 

vilket lett till underanvändning av den kvarvarande kapaciteten. Det verkar råda diskrepans 

mellan brukaren och personalen i vilken utsträckning brukarens perspektiv på sin kapacitet 

och resurser tas i beaktning, där brukarna inte alltid upplever sitt perspektiv tas i hänsyn till i 

planering och utförande av insatser. Eloranta et al (ibid.) menar vidare på att det kan antas att 

personal i studien bedömde brukarens kapacitet under hembesök men inte diskuterade det 

med klienten. Detta kan ha inneburit att brukaren inte visste i vilken utsträckning personalen 

bedömde brukarens förmåga att utföra dagliga funktioner, eller att personalen utförde sådana 

aktiviteter åt brukaren på grund av tidsbrist.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt kommer vi att presentera vår valda teoretiska referensram som sedan kommer 

att användas för att analysera vår empiri. Då vår studie syftar till att undersöka hur 

enhetschefer ser på hur vissa organisatoriska villkor kan påverka att arbeta med ett 

brukarperspektiv, valde vi att använda oss av organisationsteori som teoretisk referensram. 

Organisationsteori handlar om att förstå hur organisationer fungerar, utvecklas och 

sammanhålls över tid. Organisationer uppstår när särskilt utsedda människor med ett 

gemensamt mål leder en underställd skara människor för att arbeta mot ett gemensamt mål. 

Abrahamsson & Andersen (2005) menar på att organisationsteori är ett samlingsord för flera 

olika perspektiv på hur organisationer fungerar. Inom organisationsteorins forskningsområde 

finns flera olika subkategorier av vilka vi kommer beröra de mest relevanta för studiens syfte: 

organisationsstruktur och organisationskultur, vilka nedan kommer förklaras och definieras. 

3.1 Organisationsstruktur 

Som ovan nämnt, är huvudsyftet med en organisation att gemensamt arbeta mot ett mål som 

skapats av organisationens grundare. För att detta mål skall uppnås behövs en 

arbetsfördelning som är i ett behov av koordinering. Abrahamsson & Andersen (2005) skriver 

att arbetsfördelning inom en organisation är ett fenomen som är till följd av att människor 

tillsammans försöker lösa en gemensam uppgift. Detta kallas organisationsstruktur. För att 

enklare förklara detta begrepp, använder Abrahamsson & Andersen (2005) sig av en 

taxonomi, det vill säga en indelning, där begreppet delas upp i tre dimensioner: specialisering, 

formalisering och centralisering/decentralisering. 

Abrahamsson & Andersen (2005) delar i sin tur upp specialisering i tre kategorier, horisontell 

differentiering, vertikal differentiering och geografisk utbredning. Horisontell differentiering 

beskriver olika yrkeskategorier (a) inom en organisation, exempelvis professioner och 

specialiteter. Ju fler olika yrkeskategorier inom en organisation, desto högre grad av 

horisontell differentiering, vilket även gör organisationen mer komplex. Ökad komplexitet 

kan uppstå genom att (flera) olika yrkeskategorier inom organisationen måste samverka med 

varandra för att uppnå de gemensamma målen. Exempelvis har en byggfirma en lägre grad av 

horisontell differentiering än ett sjukhus, och är således mindre komplex då det är färre 

yrkeskategorier som samverkar med varandra. Horisontell differentiering avser även 

upplärning (b); ju högre grad av intern upplärning och specialisering som organisationen står 
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för, desto mer komplex blir den. (a) avser den kompetens individen ger organisationen, (b) 

avser kompetensen som organisationen ger individerna.  

Vertikal differentiering avser hur de högre hierarkiska nivåerna inom en organisation 

kontrollerar de lägre nivåerna. Ju fler hierarkiska nivåer inom en organisation, desto högre 

nivå av vertikal differentiering. I en organisation med hög vertikal differentiering finns oftast 

fler chefer med färre underordnade, och motsatsen gäller för en organisation med låg vertikal 

differentiering (ibid.) För att kontrollera medarbetarna i de lägre nivåerna används bland 

annat formell makt samt regler och policy (Bolman & Deal, 2015). Formell makt innebär ett 

formellt ansvar över att organisationen bedrivs enligt de mål som satts upp, och sker vanligen 

genom olika chefskap där varje nivå har legitim makt att forma och styra hos personer på 

lägre nivåer. Regler och policy begränsar handlingsutrymmet, och hjälper till att skapa 

enhetlighet samt förutsägbarhet inom organisationen. Reglerna bidrar även till att situationer 

av samma karaktär hanteras på samma vis vilket minimerar risken för partikularism, det vill 

säga personliga eller politiska krafter som kommer i vägen för organisationens mål.  

Geografisk utbredning beskriver organisationens fysiska lokalisering. Organisationen är som 

minst utspridd om alla individer inom organisationen finns på samma fysiska plats, stor 

utspriddhet finns i en organisation ifall den är utspridd på olika fysiska platser. Den 

geografiska utbredningen nämner dock inget om hur arbetet inom organisationen är fördelat, 

eller om antalet hierarkiska nivåer. Endast att organisationen är lokaliserad till flera platser 

gör den mer komplex. En konsekvens av en hög geografisk utbredning är att det kan ge 

upphov till ett vi-och-dem tänk (Abrahamsson & Andersen, 2005). 

Med formalisering avses i vilken utsträckning arbetet i organisationen är standardiserat. 

Formalisering innebär även styrning genom regler, rutiner och procedurer. Det finns inga krav 

på att formaliseringen ska finnas i skriftlig form. I större organisationer finns den dock ofta i 

skriftlig form, exempelvis bestående av personalhandböcker, arbets- och processbeskrivning 

och rutiner för kvalitetskontroll. Syftet med formaliseringen är att skapa kontroll över arbetet 

och förhålla sig till en given kvalitetsstandard (Abrahamsson & Andersen, 2005).  

Med centralisering/decentralisering avses var inom organisationen beslut fattas, det vill säga 

hur maktordningen är fördelad. På vilken nivå fattas beslut? I en organisation med hög 

centralisering fattas besluten på den högsta nivån, och inom en organisation med hög 

decentralisering fattas besluten på de lägsta nivåerna. Viktigt att ha i åtanke enligt 
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Abrahamsson & Andersen (2005) är att centraliseringsbegreppet är komplicerat. Ett beslut 

fattat på högsta nivå i en organisation motiveras från arbete utfört på lägsta nivå. 

Decentralisering är, enligt Abrahamsson & Andersen (ibid.) oftast att föredra framför 

centralisering, då detta anses vara den mest effektiva organisationsformen. Dock kräver 

organisationer med en hög grad av decentralisering mer koordinering. Om koordineringen är 

bristfällig, löper organisationen risk för suboptimering, och att organisationen riskerar att 

upplösas som enhet. Suboptimering innebär att fokusera på att lösa delproblem, men som kan 

vara icke-optimalt för organisationens huvudsakliga målsättning.  

3.2 Organisationskultur 

När människor under en längre tid arbetar tillsammans med att lösa problem och uppgifter, 

formas inte bara strategier till lösningar, utan även uppfattningar och normer kring bland 

annat kvalitet, vad som är rätt och fel, samt beteende. Kultur kan därför definieras som de 

kunskaper, vanor, sociala koder och uppfattningar som är de mest accepterade inom både 

organisation och samhälle (Abrahamsson & Andersen, 2005). Kultur innebär även en viss 

form av strukturell stabilitet inom gruppen. Detta innebär att organisationen inte bara delar 

kultur, utan kulturen definierar även organisationen, vilket skapar stabilitet. Likt 

organisationsstruktur, som önskar uppnå förutsägbarhet, skapar kultur mening och 

förutsägbarhet. Exempelvis bidrar kultur med önskvärda beteenden och arbetssätt vilka förs 

vidare till nya medlemmar, vilket innebär att kulturen reproduceras och leder till 

förutsägbarhet inom arbetet (Schein, 2010).  

The culture of a group can now be defined as a pattern of shared basic 

assumptions learned by a group as it solved its problems of external adaptation 

and internal integration, which has worked well enough to be considered valid 

and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, 

think, and feel in relation to those problems (Schein, 2010:18). 

Organisationskultur bidrar således till en kulturell manual för hur organisationens medlemmar 

bör agera i olika givna situationer. Schein (2010) tar upp tre olika nivåer som 

organisationskultur kan synas i: artefakter, gemensamma värden och grundläggande 

antaganden.  

Artefakter är den nivå där organisationskultur kan vara mest synlig. Till detta innefattas 

fenomen som går att se, höra eller känna vid första kontakt med en grupp med okänd kultur. 
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Exempelvis menar Alvehus & Jensen (2015) att kläder, språk, teknologi och andra 

materialistiska ting kan spegla organisationens kultur. Med dessa artefakter kan en 

manifestation av gruppens kultur utläsas, vilken är enkel att se men kan vara svår att förstå, då 

den speglar gruppens grundläggande värderingar. Schein (2010) menar på att det är farligt att 

försöka koppla enskilda individers artefakter till organisationens kultur, då de inte behöver 

vara överensstämmande.  

Med gemensamma värden avses mål, sociala principer och strategier inom en organisation 

som anses ha ett inneboende värde. Inom en organisation är detta en nivå som ofta 

framkommer då en person i högre rang använder sig av en strategi som kontinuerligt fungerar 

i givna situationer. Detta leder till att gruppen anammar chefens strategi till en gemensam 

värdering i form av antaganden om hur problem ska lösas. Individens egna värderingar spelar 

fortfarande en central roll i problemlösning, och ifrågasättande av de gemensamma värdena är 

möjlig trots att utgångspunkt fortfarande ligger i dem. Med gemensamma värden blir 

organisationens kultur synlig endast i givna situationer. Som ovan nämnt kan variationer av 

en lösning förekomma som accepterade alternativ, till de för givet tagna gemensamma 

värderingarna. Det är först när en lösning anses som den enda sanningen till ett problem som 

den blir ett grundläggande antagande, vilket behandlas nedan (Schein, 2010). Officiella mål 

definierar Schein (2010) som espoused values; de offentligt uttalade mål och värderingar som 

gruppen hävdar sig sträva att uppnå, så som ”brukaren i centrum”. Dessa mål spelar en central 

roll i att spegla organisationen utåt mot omgivning. Abrahamsson & Andersen (2005) menar 

att officiella mål ofta utgör en källa till legitimitet och kan rättfärdiga organisationens 

aktiviteter, och på så vis skapa en positiv inställning till organisationen hos allmänheten. 

Utöver de officiella målen kan även underliggande, inofficiella mål finnas vilka påverkar 

organisationens arbetssätt, men som inte annonseras utåt. De här målen kallar Abrahamsson 

& Andersen (ibid.) operationella mål, och förklaras som de faktiska mål människorna i 

organisationen arbetar efter.  

Med grundläggande antaganden avser Abrahamsson & Andersen (2005) det som inom 

organisationen tas för givet och betraktas som sanning. Dessa antaganden är, jämfört med 

artefakterna, svåra att se med blotta ögat. Likt ett isberg kan artefakterna liknas toppen av 

isberget, de gemensamma värderingarna är isbergets mitt och de grundläggande antagandena 

utgör isbergets bas. Det är svårt att ändra på en organisations grundläggande antaganden, och 

individer som går emot dessa löper risk för exkludering.  
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4. Metod och material 

I följande avsnitt kommer vi att presentera vårt val av metod, och kommer beröra 

metodmässiga överväganden, metodens förtjänster och begränsningar, vårt urval till studien, 

metodens tillförlitlighet, studiens genomförande, etiska överväganden samt arbetsfördelning. 

Valet av metod gjordes med rådande syfte i åtanke. För att på bästa sätt få svar på det syfte 

och frågeställningar studien grundas på följer nedan de resonemang för valet av metod samt 

beskrivning av urval och studiens etiska dilemman.  

4.1 Val av insamlingsmetod 

Till vår studie valdes kvalitativa intervjuer som metod för att utvinna relevant empiriskt 

material. Då studien syftar till att ta del av enhetschefers personliga utsagor kring hur 

brukarperspektiv påverkas av organisationsstrukturella och organisationskulturella faktorer, 

ansåg vi en kvalitativ utgångspunkt vara mest lämplig. Bryman (2008) beskriver att syftet i 

kvalitativ forskning är att få fram intervjupersonens egna upplevelser och historier kring de 

rådande frågeställningarna. Likt kunde vi med kvalitativ inriktning fokusera på att få ut mer 

ingående svar kring hur intervjupersonerna resonerar, och vi kunde med följdfrågor få ut 

ytterligare empiri för studiens syfte. Jämfört med kvantitativ metod som bland annat syftar till 

att uppnå generaliserbarhet (Bryman, 2008), ansågs kvalitativ metod vara mest passande för 

studiens syfte. I den kvantitativa ansatsen utgörs empirin av statistiskt material och siffror, där 

kvantitet är en beräkning eller en mängd av ett fenomen (Ahrne & Svensson, 2011) vilket inte 

går i linje med vad vår studie syftar till att undersöka. En fördel med den kvantitativa ansatsen 

är att den på ett bättre vis kan hantera stora mängder empiri (Lind, 2014), men som ovant 

nämnt planerades stora mängder empiri inte att användas, varför den kvantitativa ansatsen 

valdes bort.   

I den kvalitativa intervjun bör även en grundläggande struktur för frågor som skall ställas 

finnas. Till skillnad från den kvantitativa intervjun, vars struktur syftar till att ställa samma 

frågor till samtliga intervjupersoner, avses det med kvalitativ intervju att ställa följdfrågor på 

den intervjuades svar. En grundläggande struktur bör dock som ovan nämnt finnas för frågor, 

och intervjuerna som utfördes var således semistrukturerade (Lind, 2014). Karaktäristiskt för 

semistrukturerade intervjuer är att frågorna är utformade med specifika teman i åtanke, men 

att följdfrågor på den intervjuades svar är lika viktiga som de redan planerade frågorna. Med 

denna grundläggande struktur kunde enhetscheferna röra sig fritt i sina beskrivningar, men vi 
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kunde även leda in dem på valda teman samt enklare kunna stoppa dem när deras svar 

svävade in på för studien irrelevanta ämnen. De planerade frågorna var till för att skapa en 

grundstruktur för intervjun, men frågorna behöver inte komma i samma ordning som planerat 

i intervjuguiden (se Bilaga 1) (Bryman, 2008). Intervjuguiden har även reviderats under 

utförandet av intervjuerna, då relevanta frågor uppkom i intervjuer som vi sedan önskade 

ställa i kommande intervjuer.  

Genom att använda oss av överliggande teman underlättades även möjligheten för att jämföra 

intervjuerna vid analys, vilket hade blivit svårare vid ostrukturerade intervjuer. Vi valde 

semistrukturerade intervjuer då studiens frågeställning krävde att några tematiska frågor 

ställdes, jämfört med ostrukturerade intervjuer som endast förlitar sig på att ställa följdfrågor 

till den intervjuades svar och ej några egna förvalda frågor. Ostrukturerad intervjuform valdes 

även bort då den kan likna ett vanligt samtal, likt en diskussion (Bryman, 2008), vilket ej är 

önskvärt för studien. Vårt resultat kan ha påverkats av detta val då intervjupersonernas 

utsagor och beskrivningar kan ha begränsats till att hålla sig till våra valda teman, vilket vi 

dock inte ser som en förlust då utsagor som inte berör våra valda teman inte är av relevans för 

att besvara studiens syfte. Ahrne & Svensson (2011) nämner att det är svårt att dra några 

exakta gränser mellan de olika intervjuformerna inom kvalitativ metod och även ej är 

önskvärt, då det primära syftet med metoden är att vara flexibel.  

Innan semistrukturerade intervjuer valdes som metod diskuterade vi användningen av 

deltagande observation som huvudsaklig metod för insamling av empiri. Genom att spendera 

en längre tid som en deltagande observatör kan en tydligare bild ges av den faktiska 

verkligheten och inte endast, i kvalitativa interjuver, den intervjuades uppfattning och egna 

utsagor (Bryman, 2008). Vid en deltagande observation kan även dolda aktiviteter synas och 

samspelet mellan fler individer än det tänkta urvalet kan uppfattas. Dock menar Bryman 

(ibid.) att frågeställningar som är svåra att besvara med endast deltagande observation, något 

som motiverade valet av kvalitativa intervjuer.  

4.2 Metodens förtjänster och begränsningar 

Metodvalet innebar att denna studie inte haft en möjlighet att mäta eller generalisera slutsatser 

utifrån empirin som framtagits. Studien påverkas dock inte negativt av detta då målet med 

studien var att undersöka enhetschefers individuella upplevelser, istället för att få fram 

generaliserbar empiri. För att kunna besvara de valda frågeställningarna ansågs kvalitativa 

intervjuer, med ett semistrukturerat tillvägagångssätt, vara den mest lämpliga metoden. Detta 
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tillvägagångssätt är således annorlunda jämfört med kvantitativa metoder, vars reliabilitet 

istället förlitar sig på mängden data (Ahrne & Svensson, 2011). Då den intervjuade själv fick 

möjlighet att uttrycka sina upplevelser kunde denne återskapa händelser. Detta kunde 

resultera i att intervjupersonen själv får möjlighet att ge beskrivande svar, vilket passar 

studiens syfte. Jämfört med ett kvantitativt tillvägagångssätt, där precisa frågor hindrar denna 

möjlighet för att utveckla svaren vidare, gav de kvalitativa intervjuerna utrymme för just 

sådan utveckling. Likt kan händelser vid en deltagande observation missas av forskaren, samt 

kan en mer djupgående reflektion av en händelse försvinna, jämfört med de kvalitativa 

intervjuerna som kan uppdaga ett reflekterande perspektiv av en händelse (Bryman, 2008). I 

en deltagande observation hade istället forskaren fått möjlighet att se händelsen i realtid och 

kommit ännu närmare den faktiska händelsen (Bryman, 2008). En kvalitativ intervju ger 

således en avgränsad bild av en händelse, som kan komma att behöva kompletteras med fler 

metoder (Ahrne & Svensson, 2011). Resultatet påverkades av detta då empirin endast utgörs 

av intervjupersonernas upplevelser, och en ytterligare nyanserad bild genom andra 

människors perspektiv går därför förlorade, men då studien syftar till att undersöka just 

enhetschefernas beskrivningar, ter detta sig inte som en begränsning.  

Våra subjektiva tolkningar av de intervjuades berättelser kan även påverka det slutgiltiga 

resultatet och andra tolkningar av de intervjuades berättelser kan finnas. Vi fann en styrka i att 

vara två forskare där en leder intervjun och den andre observerar intervjun från ett tredje 

perspektiv. Materialet kan sedan diskuteras och den observerande forskaren kan ha 

uppmärksammat händelser i intervjun som den ledande forskaren missat (Ahrne & Svensson, 

2011). En annan potentiell begränsning kan vara ifall intervjupersonerna inte trivs med 

intervjuformatet och kanske blir låsta eller begränsade i sina svar (Ahrne & Svensson, 2011). 

4.3 Urval 

Det första steget i att bestämma relevant urval för studien var att definiera organisationen 

samt individerna som intervjuerna skall rikta sig till. Urvalet riktade sig således till 

enhetschefer för hemtjänst inom olika kommuner.  Urvalet skall uppfylla de kriterier som 

frågeställningen kräver, och blev således ett målstyrt urval där vi i första hand riktade oss mot 

att strategiskt välja urval efter personer som är relevanta för forskningen (Bryman, 2008). Vi 

valde att intervjua sex olika individer, vilket resulterade att vi fick ta del av en mängd olika 

beskrivningar utifrån de frågor vi ställde. Intervjupersonerna har tilldelats fiktiva namn i 

studien för att anonymisera dem. Även Lind (2014) menar på att i kvalitativa undersökningar 
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är det av stor vikt att identifiera underlag som är så relevant och rikt på empirisk information 

som möjligt i relation till undersökningens forskningsfrågor, då det oftast är ett begränsat 

antal undersökningsenheter.  

Av vårt urval av intervjupersoner var en av enhetscheferna sedan tidigare bekant med en av 

författarna, då denne har arbetat inom enhetschefens verksamhet. Vi anser att detta kan ha 

påverkat resultatet i den mån att intervjupersonen i fråga redan hade ett förtroende för 

författarna och även visste att en av författarna hade förkunskap om hur verksamheten 

fungerar, och resultatet kan ha blivit att intervjupersonen vågade vara kritisk mot sin 

verksamhet. Vi ser även att denna sedan tidigare personliga kontakt kunde ha inneburit att 

intervjupersonen ville framställa sig själv i god dager, men vi upplevde inte att sådant var 

fallet. Detta beskriver Bryman (2008) som en intervjuareffekt, som innebär att en intervjuad 

person kan beskriva sig själv, och sitt arbetssätt, ur ett positivt synsätt, även kallat social 

önskvärdhet, för att bekräfta sig själv och sin önskvärda identitet. Ingen av de övriga 

intervjupersonerna var sedan tidigare bekanta med någon av författarna, vilket i vissa av 

intervjuerna upplevde vi resultera i att de inte kände förtroende till att ge för negativ kritik 

kring intervjuernas teman mot verksamheterna de representerar. Vi upplevde dock även i 

andra intervjuer att intervjupersonernas avsaknad av personlig relation till författarna kunde 

innebära att de vågade vara kritiska. 

Utöver ovannämnda kriterier bestod urvalet även av enhetschefer som inte sitter på boenden 

med direkt kontakt med brukarna. Vi gjorde detta urval för att undersöka hur enhetschefer, 

som på annan geografisk plats än sina brukare, påverkas av verksamhetens 

organisationskultur och organisationsstruktur. 

4.4 Metodens tillförlitlighet 

Då framförallt kvantitativt orienterad forskning diskuterar frågor kring det empiriska 

materialet med hjälp av begreppen reliabilitet, validitet och överförbarhet (Lind, 2014), är 

dessa begrepp för vår studie inte primära. Detta då i kvalitativ forskning får frågor om 

underlagets empiriska förankring en annan karaktär, då undersökningarna oftast avser relativt 

få undersökningsenheter och tar sin grund i kvalitativa data, exempelvis genom 

intervjumaterial. Således blir begrepp som autenticitet vilket avser det empiriska materialets 

äkthet, träffsäkerhet som avser att underlaget faktiskt uppmärksammar de fenomen som 

undersökningen avser, och pålitlighet som avser att undersökningen utförs på ett konsekvent 

vis och att utomstående kan bedöma de procedurer som används i studien, mer användbara 
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(Lind, 2014). Det är förvisso viktigt att ha i åtanke, att empirin insamlades från enskilda 

enhetschefer, vilket innebär att autenticiteten i fråga är stor hos just den intervjupersonen, 

men behöver inte innebära att intervjupersonens utsaga är applicerbar som generell slutsats 

(Ahrne & Svensson, 2011).  

En risk vi såg med att ställa enhetschefer frågor kring brukarperspektiv kallar Ahrne & 

Svensson (2011) impression management, vilket avser att intervjun blir en plats där den 

intervjuade stärker sin egen professionella identitet genom att anpassa svaren med syfte att 

framställa sig själv i god dager.  

4.5 Studiens genomförande 

För att genomföra studien tog vi kontakt med enhetschefer i ett flertal olika kommuner. Vi 

skickade först ut ett introduktionsbrev (se Bilaga 2) och tog sedan, per telefon, kontakt för att 

bestämma tid och plats för intervju. Vi har genomfört intervjuerna på respektive enhetschefs 

arbetsplats, i syfte av att göra det enklare för dem att bli intervjuade. Samtliga intervjuer 

förutom den med Britt-Marie, som inte ville att intervjun skulle spelas in, spelades in med 

mobiltelefoner. Intervjuerna transkriberades sedan, och blev vår empiri för studien. Under 

intervjun med Britt-Marie antecknade vi samtalet på en dator. Under samtliga intervjuer, 

förutom den med Muhammed och Gunnel, var endast vi, författarna av studien, samt en 

intervjuperson närvarande. Under intervjun med Muhammed och Gunnel hade ett 

missförstånd skett där de trodde att båda skulle intervjuas samtidigt, då de arbetade på samma 

arbetsplats, varför den utfördes med båda samtidigt. Vi ser en potentiell risk med detta 

gällande att en situation kan uppstå där de påverkades av varandras svar samt deltagande i 

intervjun, och vill med detta uttrycka medvetenhet om den eventuella problematiken samt en 

förhoppning om att de i så liten utsträckning som möjligt påverkades av den oönskade 

intervjusituationen. 

Lind (2014) menar på att när arbetet med erhållandet av empiriskt material avslutats gäller det 

att välja ut, strukturera och sammanfatta dataunderlaget så att det belyser undersökningens 

forskningsfrågor. Vi valde att skriva intervjupersonernas utsagor så precist som möjligt enligt 

våra transkriberingar. Citat som i analysen inleds med tre punkter ”…” innebär att citatet 

börjar mitt i en mening. Citat som slutar med tre punkter innebär att citatet slutar innan punkt 

i transkribering. Tre punkter inom hakparentes ”[…]” innebär att en del av meningen valts 

bort för att endast presentera relevant empiri. Detta innebar att det till största del redovisades 

det material som var relevant för undersökningens syfte och frågeställningar. 
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Även Bryman (2008) skriver att i kvalitativ forskning ska tolkningarna av data forma de 

koder som utvecklas, jämfört med i kvantitativ forskning, som strävar efter att empirin skall 

passa in i förutformade koder. Lind (ibid.) skriver även att underlaget i kvalitativa 

undersökningar oftast bearbetas och presenteras genom tematisering och/eller identifiering av 

nyckelbegrepp, utifrån den insamlade empirin. Nyckelbegrepp samt tematisering valdes ut 

med utgångspunkt i relevans för studiens syfte och frågeställningar. 

För studien ansågs det även vara en styrka att en av forskarna har utfört praktik som 

enhetschef, samt även arbetat inom hemtjänst, och således redan hade en inblick i hur arbetet 

för en enhetschef kunde se ut. En risk sågs i att forskaren i fråga kunden bli kritisk mot 

intervjupersonernas utsagor, och det var därför av vikt att denne distanserade sig från sina 

egna upplevelser. Till detta sågs även en styrka i att den andra forskaren inte hade arbetat eller 

praktiserat inom sådan verksamhet, vilket kunde bidra till en distansering till empirin.  

För att besvara frågeställningen, användes ett organisationsteoretiskt perspektiv för att 

analysera det empiriska materialet. Bryman (2008) skriver om hur forskarens perspektiv är 

betydelsefullt för att göra förstånd av ett fenomen. Total objektivitet går inte att uppnå, som 

den kvantitativa forskningen påstår. Dock menar Bryman (ibid.) att detta inte är en ursäkt till 

att fritt tolka fenomen. Perspektiv måste motiveras och förankras i det empiriska materialet. 

4.6 Etiska överväganden 

I diskussioner kring etiska överväganden kretsade resonemangen främst kring strävan mot att 

göra det som anses vara mest etiskt korrekt, istället för det som anses vara minst etiskt 

felaktigt, gentemot de involverade i studien. Detta resonemang bottnade i strävan gällande att 

handla på ett sätt som är mest rätt, i motsats mot ett handlande som är minst fel (Kalman & 

Lövgren, 2012).  

Det sammanhang där etiska överväganden främst ses behövde tas hänsyn till var i intervjuer 

med de olika intervjupersonerna. De etiska överväganden som diskuterades kring detta val av 

intervjustruktur handlade om huruvida det var etiskt korrekt eller inte att ställa frågor runt 

termen brukarperspektiv utan att nämna det, för att få fram den information som söktes i 

relation till studiens syfte. Kalman & Lövgren (2012) menar på att en övervägning kring den 

kunskapsvinst gentemot de risker som forskningen kan medföra bör ske. Ett annat etiskt 

övervägande har kretsat kring huruvida studiens syfte bör nämnas explicit eller inte i den 

initiala kontakten med intervjupersoner. Kalman & Lövgren (2012) menar att forskare är 
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skyldiga att tydligt informera potentiella forskningspersoner kring studiens faktiska syfte för 

att sedan få ett tydligt svar gällande deras samtycke till deltagande i intervjun.  

Utöver samtycket till intervjun, tillfrågades samtycke till användning av teknik till inspelning 

av ljud. Information gällande hur inspelningsmaterialet skulle komma att förvaras samt hur 

intervjupersonernas, och dennes organisation, skulle komma att avidentifieras, gavs enligt 

konfidentialitetskravet. Information gällande hur empirin som samlades in genom intervjuerna 

endast skulle komma att användas till studien, för att sedan förgöras, gavs även enligt 

nyttjandekravet (Kalman & Lövgren, 2012). 

4.7 Arbetsfördelning 

Studien har skrivits och genomförts av de två som står nämnda på studiens titelblad. 

Intervjuerna genomfördes gemensamt, med en mindre uppdelning där den ene fokuserade på 

de rådande teman samt dess underfrågor och den andra deltagande fokuserade mer på den 

intervjuades svar, för att sedan ställa följdfrågor. Efter genomförd intervju fördes diskussion 

kring vad som sagts och hur vissa nyckelpunkter kan användas till analys. Det skrivande 

arbetet har både genomförts gemensamt samt delats upp. Detta för att kunna effektivisera 

särskilda delar i studien, där klarhet avseende vad som skall skrivas funnits genom 

kontinuerlig diskussion, både under enskild skrivprocess samt vid nästa tillfälle författarna 

skrev tillsammans.  

5. Resultat och analys 

I följande avsnitt kommer vi att presentera och analysera våra resultat ifrån intervjuerna med 

enhetscheferna, utifrån studiens frågeställningar. Den första frågeställningen vi kommer att 

utgå ifrån är hur enhetscheferna beskriver att organisationens ekonomiska villkor påverkar 

deras möjlighet att arbeta med ett brukarperspektiv. Därefter kommer vi att presentera resultat 

och analys i relation till vår andra frågeställning, om hur enhetscheferna beskriver att deras 

handlingsutrymme påverkar deras möjlighet att arbeta med ett brukarperspektiv. Slutligen 

kommer vi att presentera och analysera våra resultat i relation till vår tredje frågeställning: hur 

enhetscheferna beskriver att organisationskulturella faktorer påverkar deras möjlighet att 

arbeta med ett brukarperspektiv.  
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5.1 Hur ekonomiska villkor påverkar enhetschefernas 

brukarperspektiv 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat och analys för hur enhetscheferna beskriver 

att ekonomiska faktorer, så som ekonomisk modell och budgetärt ansvar, påverkar deras 

möjlighet att arbeta med ett brukarperspektiv (se definition av brukarperspektiv: sida 4). Vi 

kommer även att presentera resultat och analys avseende hur enhetscheferna upplever att 

dessa faktorer är styrande för deras arbete. 

Den ekonomiska modellens påverkan på enhetschefernas brukarperspektiv 

I avsnittet nedan kommer vi att presentera våra resultat angående hur den ekonomiska 

modellen kan påverka möjligheter till brukarperspektiv. Den ekonomiska modellen för 

finansiering av verksamheten varierade för de olika enhetscheferna, och hade olika påverkan 

på brukarperspektiv. Ett mönster vi fann i intervjuer med Muhammed och Gunnel, och Klas-

Göran, var att ersättning till verksamheten ofta skedde i samband med hur lång tid insatsen 

tar, och att intervjupersonerna ansåg att den ekonomiska modellen inte var ett hinder för att 

arbeta med ett brukarperspektiv. Muhammed och Gunnel berättade att ersättningen utgick 

ifrån den faktiska tid den anställde var på plats hos brukaren genom tidtagning i en 

mobilapplikation:  

Alltså det tycker jag inte för vi har ju resursfördelning, så vi har ju ingen 

begränsning i, vi får ju, vi kan ju anställa personal, personal efter hur mycket 

tid vi får verkställa, till vår verkställighet från biståndshandläggarna, så får vi 

flera stycken tunga brukare så tar vi in mer personal, så de får inte, de får, de 

har liksom ingen anledning att korta ner eller stressa hos någon annan utan vi 

har ju möjlighet att växa med kostymen. (Muhammed) 

Den ekonomiska modell Muhammed och Gunnel beskriver innebär att ersättning sker i 

relation till den tid personal faktiskt är på plats hos brukaren och inte endast utefter den tid 

brukaren har blivit beviljad, att modellen ger möjlighet till att se hur lång tid insatsen faktiskt 

tar hos brukaren. Enligt Muhammed, ger denna ekonomiska modell ingen anledning för 

personalen att korta ner tiden hos de enskilda brukarna, sett ur ett ekonomiskt perspektiv, då 

ersättningen styrs av den faktiska tid insatsen tar och inte den tid som beviljats enligt beslut. 

Liknande ekonomisk modell som Muhammed och Gunnel uppgav i sina organisationer, fanns 

även hos Klas-Göran. Han upplevde ej den ekonomiska modellen som något hinder för att 
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arbeta med ett brukarperspektiv, då det även i hans verksamhet fanns ett 

resursfördelningssystem för hemtjänsten under dagtid. I nedanstående citat beskriver Klas-

Göran den ekonomiska modellen i sin verksamhet: 

… jag får ju inte en pengapåse för att driva denna verksamheten, utan jag får ju 

utefter hur mycket vårdtagare vi har, så får jag pengar utifrån det. Så det 

stämmer man ju av varje månad. Så får vi fler vårdtagare får jag mer pengar, 

och det betyder att jag kan anställa fler. 

Däremot var Klas-Göran även ansvarig för hemtjänsten under nattetid, där en annan 

ekonomisk modell rådde. 

…men jag har nattpatrullen som är anslagsfinansierat, alltså där är ju bara den 

här pengapåsen vi har, oavsett [...] det är en fast summa, och då måste man ju 

på något sätt försöka hålla budgetramarna. Så det är ju mycket svårare där, och 

om vi skulle få mycket att göra, då tror jag att man drar i, eller man, jag drar 

mig längre för att sätta in extrapersonal […] just för att man har ändå budget, 

alltså lite, ja inte piskan på ryggen men ja, budgeten ska ju hållas helt enkelt. 

(Klas-Göran). 

Klas-Göran beskriver denna form av ekonomisk modell för finansiering som mer 

problematisk där han i större utsträckning behöver ta hänsyn till att hålla budget då det finns 

en fast summa att distribuera. Vi ser detta som relevant för studien då Klas-Göran uppger att 

på grund av den ekonomiska modell som råder under nattverksamheten, blir resultatet att ju 

fler brukare desto mindre pengar kan användas per brukare. 

På fråga hur budgetansvar och det faktum att han drar sig från att tillsätta fler personal 

påverkar brukarna såg Klas-Göran inte någon större påverkan:  

Jag tror, det beror sig på hur mycket, men det är klart att det är ju inte till varje 

pris. Periodvis får man ju sätta in ändå, och det är ju personalen som signalerar 

och känner av det, så jag tror oftast att personalen jobbar nog på, jag tror inte 

alltid det är vårdtagaren som ser det, eller märker av det. Jag tror inte de 

märker av det, utan det är personalen som vrider ut och in på sig själv för att 

hinna med det.  
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Klas-Göran berättar att han inte tror brukarna påverkas av att personal är stressad. Detta går 

dock inte i linje med vad vi funnit i tidigare forskning, då Eloranta et al. (2010) menar att i 

vilken utsträckning personal tar brukarens perspektiv i hänsyn kan påverkas av tidsbrist.  

Vi fann att den ekonomiska modellen i verksamheten för Valter avvek ifrån ovan beskrivet 

mönster, då den baseras på schablonmallar. I följande citat berättar Valter hur organisationens 

ersättning för insatser baseras på olika schabloner, det vill säga förutbestämda summor för 

olika typer av insatser: 

Utefter beslutet, efter schablonen då. Så man säger 30 minuter är det på tvätt, 

en timme eller 30 minuter inköp. Alltså det är ju redan utsatta tider, och ni kan 

ju tänka er då hur fel det kan slå, för att jag menar, det kan var att för en som 

ska bara ha lite handling, den ska bara ha lite mjölk, det går ju jättesnabbt att 

köra upp och åtgärda det, medan nästa man ska handla flera kassar… 

Valter berättar om hur varje brukare har individuella vårdbehov, och att problematik kan 

uppstå när dessa skall passas in efter förutbestämda mallar. Detta vill vi koppla till begreppet 

centralisering. Centralisering handlar som ovan nämnt om var i organisationen beslut fattas, 

där hög grad av centralisering innebär att beslut fattas på högre nivåer. De olika schablonerna 

som Valter nämner ovan har utformats i nivåer inom organisationen som ligger utanför 

enhetschefens närmaste verksamhet. Utifrån Valters beskrivning av denna schablonbaserade 

ersättningsform anser vi att det kan bli svårt att se till brukarnas individuella behov, då varje 

ersättning sker utifrån förutbestämda mallar, och brukares behov (av exempelvis handling), 

som Valter nämner, kan se annorlunda ut brukare emellan. Denna problematik kopplar vi till 

tidigare forskning, och Fiscels (1999) resonemang om att enhetschefers personliga 

värderingar löper risk att krocka med de krav på det rådande ekonomiska fokus från högre 

instanser inom organisationen, som nämns i tidigare forskning, och att brukarens behov 

snarare kläms in i de rådande mallarna, istället för att mallarna utformas efter brukarens 

behov. Med detta schablonbaserade system i åtanke anser vi det kunna vara nödvändigt att 

brukarens perspektiv tas hänsyn till, då det är de, vårdpersonalen och/eller brukarens 

anhöriga, som upptäcker ifall den förutbestämda mallen inte passar in på brukarens 

individuella hjälpbehov. Exempelvis ifall det tar 15 minuter mer att utföra en insats än enligt 

schablonen, anser vi att det kan vara nödvändigt att brukarens syn och vilja tas hänsyn till, för 

att upprätthålla ett brukarperspektiv.  
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I samtliga av våra intervjuer fann vi utsagor som tyder på hög grad av vertikal differentiering, 

i form av att flera chefsled ovanför enhetscheferna fattar beslut som är till grund för 

enhetschefernas arbete, exempelvis hur schablonsmallarna bestäms av personer som är långt 

ifrån de faktiska brukarna. Ett exempel på detta finner vi i intervjun med Valter på fråga om 

hur Valter upplever att det är folk utanför verksamheten som bestämmer budget för 

verksamheten: 

Där kan man bli lite frustrerad ibland måste jag säga […] de som sitter i 

nämnder, de är ju frivilliga som säger att de kanske har ett intresse av 

omsorgen, att de själv blir gamla och sådant här, men man känner ju att när 

man är där och pratar och förklarar sin verksamhet […] känner jag att man 

måste vara engagerad ute i verksamheten och kolla av […] och se vad vi 

verkligen gör. 

Frustrationen som Valter beskriver ovan angående hur personer som fattar beslut kring 

ekonomi står långt ifrån arbetet med brukare på golvet fann vi stämma överens med 

Abrahamsson & Andersen (2005) som menar på att ju mer differentierad en organisation är, 

desto svårare är det att förena uppfattningar internt, och uppnå effektivt samarbete. Britt-

Marie styrkte detta, och önskade att de i högre nivåer av organisationen som fattar beslut 

angående ekonomi, skulle besöka vårdtagarna för att faktiskt se hur det har det, och således 

kunna fatta bättre beslut.  

Som ovan nämnt beskriver Klas-Göran hur den ekonomiska modellen för nattverksamheten i 

hans verksamhet utgörs av en fast summa, vilket kan innebära att Klas-Göran förväntas ta 

hänsyn till att hålla sig inom den givna fasta summa han blivit tilldelad, istället för brukarnas 

faktiska behov. Detta finner vi även stöd för i tidigare forskning, där Fitzgerald & van Hooft 

(2000) skriver att skifte från gamla altruistiska värden till kostnadseffektivisering av vården 

blev hindrande för professionellas möjlighet att arbeta med brukaren i centrum.  

Det budgetära ansvarets påverkan på brukarperspektiv 

Utöver den ekonomiska modellens påverkan på brukarperspektivet diskuterades även hur 

ansvaret för det ekonomiska arbetet inom rollen som enhetschef kan påverka 

brukarperspektivet. Nedan kommer vi att presentera hur intervjupersonerna anser det 

ekonomiska ansvaret påverkar deras arbete. Vi fann inget mönster i de olika uppfattningarna 

kring det ekonomiska ansvaret, utan variation upptäcktes avseende intervjupersonernas ansvar 
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för budgetarbete, hur stor del av arbetsuppgifterna som kretsade kring detta samt om de 

uppfattade detta som något positivt eller negativt. Valter uppgav att hans arbetstid till största 

del, för tillfället, bestod av arbete som kretsade kring ekonomin: 

Och idag jobbar vi ju fruktansvärt mycket med ekonomi. Alltså det är ju nästan 

ekonomi först, och det är den vi ska hålla, och sedan är det nästan 

brukarperspektivet, alltså, så det är de stora bitarna. Man får lägga ned 

jättemycket tid på ekonomi, man sitter varje dag med, räknar, alltså från 

biståndshandläggarna den bedömer så ska jag då fördela ut tiden, hur mycket, 

en kvart på den insatsen, tio minuter på den kanske, fem minuter, och sedan 

känner man liksom nej det räcker egentligen inte till men, man måste börja där. 

Valter uppger att budgetansvar idag tar stor del av hans arbete, till den utsträckning att han 

kände att hålla budget upptog mer tid än att sätta brukaren i centrum. Vi vill koppla till 

tidigare forskning, där Shanks, Lundström & Wiklund (2015) berättar i sin studie hur 

enhetschefer upplever att deras professionella identitet har förändrats på grund av den mängd 

administrativa uppgifter som idag utförs av enhetscheferna.  

Muhammed och Gunnel som ej hade budgetärt ansvar, ansåg det vara till sin fördel och 

således kunde lägga sin tid på andra saker än ekonomiska arbetsuppgifter. De uppgav att, 

förutom att budgetära arbetsuppgifter tar mycket tid, är det dem till gagn att anställda 

ekonomer sitter med det ekonomiska arbetet: 

Och vi, där finns ju risker i också att vi hade tittat på saker och ting olika, om 

vi nu är elva enheter. Vi hade sett på saker på lite olika sätt… (Muhammed) 

Muhammed och Gunnel beskriver att de upplever avsaknaden av ekonomiskt ansvar som 

positivt i den bemärkelsen att de får mer tid till annat. De berättar även att med så många 

olika enhetschefer hade diskussioner uppkommit gällande prioriteringar vart pengarna skall 

gå. Utifrån Muhammeds och Gunnels beskrivningar tolkar vi att brukarperspektiv kan ges 

större utrymme till i det dagliga arbetet för enhetschefer utan budgetärt ansvar och 

enhetschefer som ej har det ekonomiska ansvaret följer en större lojalitet mot brukarna, 

jämfört med de som har det budgetära ansvaret som då får en större lojalitet mot 

organisationens krav. Detta då som Shanks, Lundström & Wiklund (2015) nämner att 

enhetschefer upplever att administrativa arbetsuppgifter så som ekonomi tar överhand, var 
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Muhammed och Gunnel de enda av de intervjuade som var med på det första mötet hemma 

hos brukarna.  

Budgetarbete och ekonomisk medvetenhet har blivit en central och dominerande arbetsuppgift 

i enhetschefers arbete (Shanks, Lundström & Wiklund, 2015), och hur dominerande 

arbetsuppgifter påverkar enhetschefers möjligheter till att arbeta med ett brukarperspektiv 

kommer att ytterligare beröras nedan under rubriken Dominerande arbetsuppgifter. 

5.2 Hur enhetschefernas handlingsutrymme påverkar deras 

brukarperspektiv 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultat och analys i relation till studiens andra 

frågeställning, avseende hur enhetscheferna beskriver att deras handlingsutrymme påverkar 

dem att arbeta med ett brukarperspektiv. Vi kommer även att redogöra för resultat och analys 

för hur verksamhetens och brukares geografiska placering i relation till brukarperspektiv, 

samt hur dominerande arbetsuppgifter för enhetschefen kan påverka brukarperspektiv. 

Ett centralt tema under våra intervjuer var hur enhetschefen upplevde sitt handlingsutrymme. 

Shanks, Lundström & Wiklund (2015) belyser hur enhetschefer önskar att de kunde ägna sig 

mer åt strategisk planering och utveckling av verksamheten för sina brukare men att de 

hindras av administrativa uppgifter som organisationen kräver, och på så vis får ett begränsat 

handlingsutrymme. Detta stämmer till viss del överens med de olika intervjupersonernas 

utsagor. Nedan kommer vi att presentera våra intervjupersoners utsagor kring hur de upplever 

sitt handlingsutrymme i arbetet. Vi har funnit ett mönster hos de intervjuade angående att de 

beskriver att de har ett stort handlingsutrymme inom de ramar de arbetar inom, vilka beskrevs 

som ekonomiska ramar, att arbeta utefter nämndens mål samt arbetsmiljöansvar. Däremot 

beskriver de att de har mindre handlingsutrymme gällande påverkan på de beslut som är 

utanför deras arbete.  

I nedanstående citat beskriver Valter sitt handlingsutrymme: 

Man trycks underifrån och man trycks över ifrån, alltså så är det ju. Alltså jag 

har ett ganska stort handlingsutrymme känner jag i alla fall, alltså generellt sett. 

Nu kanske inte vi tänker på samma sak, men, om jag ser liksom helheten i mitt 

arbete så jobbar jag ju under alltså, jag vet ju vad jag ska göra utifrån cheferna. 

Vi ska jobba efter nämndens mål, och hela den biten, vi har 



27 
 

arbetsmiljöansvaret och budgetansvar och de bitarna, och jag menar sedan, 

utifrån det så har jag ju ganska fritt att forma mitt arbete, så där har jag ändå 

ganska stort handlingsutrymme, och ihop med personalen då, att man liksom 

diskuterar brukarna om hur de ska ha hjälpen. 

Valter beskriver sitt handlingsutrymme som stort gällande att forma sitt arbete, dock inom de 

ramar som är satta av organisationen. Detta anser vi kunna innebära att enhetschefen får 

möjlighet att forma sitt arbete som passar bäst för brukaren, med de medel som verksamheten 

har gett denne.  

Enhetscheferna berättar i intervjuerna att de har ett stort handlingsutrymme gällande 

ekonomisk frihet till att kunna anställa personal vid behov för att undvika att personalen 

behöver stressa hos brukarna eller köpa in material om verksamheten krävde det. Nedan 

beskriver Linda hur hon upplever sitt handlingsutrymme i arbetet: 

Alltså mitt handlingsutrymme är, är relativt stort. Det ja, det finns naturligtvis 

ekonomiska gränser och det finns naturligtvis regelmässiga gränser men i 

normalsätt så blir det väldigt stort. Ja, alltså om jag behöver köpa ta in en extra 

bil så kan jag göra det. Behöver jag anställa två personer så kan jag göra det. 

Även Klas-Göran upplevde sitt handlingsutrymme som stort: 

Alltså jag känner ju att jag har stort handlingsutrymme och det är nog också för 

att jag har budgetansvar, plus att jag, min chef är ju inte och petar i vad jag gör 

i min verksamhet.  

Handlingsutrymmet beskrevs således som fritt inom de ramar rollen som enhetschef 

innefattar. Beslut utanför dessa ramar beskrev intervjupersonerna å andra sidan ha mindre 

möjlighet att påverka. Exempelvis beskriver Britt-Marie sig endast som förmedlare av beslut 

som tagits ovanför hennes huvud, samt att alla beslut hon behöver ta först måste konsulteras 

och godkännas, vilket, enligt Britt-Marie, påverkade möjligheten till att göra det som var 

smidigast för brukaren.  

I vår tidigare forskning skriver Bolman & Deal (2015) hur regler och policy skapar en 

kontinuitet i problemlösande inom en organisation för att behandla likartade problem med 

liknande lösningar. Ett bekymmer vi anser kunna uppstå ur detta är att handlingsutrymmet 

kan påverkas i situationer där ett problem smidigast kan lösas på ett individuellt sätt som 
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passar brukaren bättre än de förutbestämda mallarna för hur problemet skall lösas, men 

förhindras av att chefen behöver arbeta efter de policys och regler som finns uppsatta. Ett 

exempel på en sådan händelse uppgav Britt-Marie i en situation med en brukare som lämnat 

ett klagomål, där lösningen på problemet, enligt Britt-Marie, var enkel, men på grund av 

organisationens krav på att alla klagomål ska behandlas enligt ett visst system blev processen 

lång och utdragen, och påverkade brukarens syn negativt på organisationen.  

Beslut om att problem ska lösas på detta vis kopplar vi till begreppet centralisering. Dessa 

beslut som fattas från högre nivåer motiveras från arbete utfört på lägsta nivå, och ett problem 

som uppstår i arbetet på lägsta nivå kan förändras under tiden det skall behandlas på högsta 

nivå, vilket Linda nämner: 

[…] det påverkar på det sättet att det tar ju, det är många steg och det kan ju ta 

en viss tid innan processen går genom alla leden och det, så så det kan ju vara 

lite tidsmässigt. 

En organisation med hög grad av centralisering kan således innebära att beslut tar lång tid, 

vilket vi tolkar kunna påverka enhetschefens möjligheter till att arbeta med ett 

brukarperspektiv. Detta nämnde Britt-Marie som upplevde sitt handlingsutrymme begränsat 

genom att allt behöver konsulteras med högre nivåer innan beslut kan fattas. Hon nämnde 

även att hon föredrar en process där beslut kan fattas snabbare och sedan korrigeras i 

efterhand. Detta då situationen för brukare ofta är föränderlig, och ett beslut som nyss fattats 

kan på kort tid behöva göras om, eller att åtgärden som beslutats ej är behövlig längre. 

Följande citat beskriver hur hemtjänsten är en föränderlig verksamhet:   

…jag känner att just hemtjänsten där händer det grejer hela tiden va, det är 

väldigt rörligt det är ju något, man kan nästan aldrig planera sin arbetsdag för 

att det är alltid något som händer som man kanske inte hade förväntat sig när 

man kom till jobbet […] Det kan ju vara, det handlar oftast om brukare tycker 

jag, alltså att deras allmäntillstånd försämras och att man måste hitta plan B om 

det inte överhuvudtaget fungerar att ha dem hemma. Då får man ju trixa och 

fixa kring det. (Valter) 

Valter uppger även att när problem uppstår är det många olika personer som måste kopplas in 

för att lösa problemet, vilket tyder på en hög grad av horisontell differentiering inom 
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organisationen, då det är flera olika professioner som behöver samverka. (Abrahamsson & 

Andersen, 2005). Valter berättar i nedanstående citat: 

…det är i alla fall sjuksköterskor som kommer ut och gör bedömningar och 

oftast så bedömer de att detta är faktiskt ingenting som vi kan åtgärda på 

sjukhuset utan att den här personen, de gör oftast bedömningar att de behöver 

ha personal dygnet runt sig, och kanske ska in på ett korttidsboende. Och då får 

man ju starta en process med både biståndshandläggare och anhöriga och 

personal och man får ändra om i planeringen och såhär. Det tar ju lite tid… 

Valter berättar ovan att när flera olika professioner behöver samverka kan tidsprocessen bli 

större. Med ovanstående beskrivning i åtanke tolkar vi att brukarperspektivet kan påverkas 

när beslut och förändringar som resultat av stor horisontell och vertikal differentiering, 

riskerar att bli en tidsmässigt utdragen process för att komma träda i kraft. Exempelvis, kan 

beslut både behöva gå igenom högre hierarkiska nivåer och tillbaka (vertikal differentiering), 

eller ske i samverkan med flera olika yrkeskategorier (horisontell differentiering) innan 

beslutet kan fattas, vilket kan innebära en utdragen process där brukarens situation kan ha 

förändrats under processens gång. 

Verksamhetens och brukares geografiska placerings påverkan på 

enhetschefernas brukarperspektiv 

Abrahamsson & Andersen (2005) skriver, som ovan nämnt i avsnittet om teori, om hur en 

organisations geografiska utbredning kan göra den mer komplex. I våra intervjuer ställde vi 

både frågor kring hur enhetscheferna upplevde att organisationens geografiska placering 

påverkade deras arbete, samt angående hur brukarnas geografiska utbredning påverkade deras 

arbete, för att förstå hur geografiska faktorer kan påverka brukarperspektiv. I nedanstående 

avsnitt kommer vi presentera de resultat som framkommit ur intervjuerna. Vi 

uppmärksammade ett mönster avseende enhetschefers inställning till verksamhetens 

geografiska utbreddhet där konsensus var att det är positivt att ha verksamhetens kollegor 

nära sig. 

Muhammed beskriver hur det är positivt att ha kollegor nära där problem kring brukare 

uppstår och kan då snabbt lösas genom att få nya perspektiv på problemet. Han uppgav även 

hur möjligheten att få svar snabbt är en avgörande faktor till viljan av att kunna vara nära 

kollegor: 
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…jag har suttit på ställen när jag suttit ensam som chef. Det tycker jag kan va 

ganska tufft. Jag föredrar att ha någon kollega nära här som för ibland så 

fastnar man i nånting och då behöver man bolla med någon […] Vi har ett par 

stycken chefer som sitter helt ensamma och det är, jag som har suttit bägge 

delarna, för mig hade det inte varit någon bra grej att sitta själv.  

Valter betonade vikten av att kunna träffa sina chefskollegor för att kunna dela med sig av 

lösningar av problem, istället för att alla uppfinner egna lösningar: 

…det tycker jag är väldigt positivt för när vi chefer träffas så pratar vi bara om 

hemtjänst. Det blir mer fokus, att vi ska jobba mer lika och hitta rätt strukturer 

och rutiner och riktlinjer, att vi kör gemensamt. Så här i denna kommunen har 

vi varit fantastiskt duktiga på att alla uppfinner hjulet, och det behöver vi ju 

inte göra, utan skriver jag en rutin kan jag ju dela med den till mina kollegor.  

I verksamheten som Valter arbetar i fanns en hög nivå av geografisk utspriddhet, delvis då 

den var lokaliserad utanför tätbebyggt område, samt att den var utspridd över ett stort 

geografiskt område. Som Valter beskriver ovan, och argumenterar för vikten av att fysiskt 

kunna träffa sina kollegor, tolkar vi att det vore enklare att genomföra ifall alla chefer 

befunnit sig på samma plats, för att på ett enklare vis kunna hantera problem som uppstår med 

brukare.  

Som ovan nämnt ställdes även frågor kring hur brukarnas geografiska placering påverkar 

möjligheten till att arbeta enligt ett brukarperspektiv. Vi fann ett mönster i att samtliga 

intervjupersoner uppgav att brukarnas geografiska positionering inte påverkade deras arbete i 

relation till att behålla ett brukarperspektiv, men att brukarnas geografiska placering leder till 

medvetenhet om bland annat körsträckor och avstånd. Nedan kommer vi att presentera 

resultat och analys i relation till dessa frågor och mönster. 

…man måste ta hänsyn till körsträckorna också när man jobbar här, med tider 

och sådana grejer. Det är klart att det är ju skillnad om man jobbar i tätbebyggt 

område och om man jobbar på Kommunboendet. Vi måste ju ha bilar var än vi 

ska till exempel, medan i staden kan man ju cykla och så. Så visst har 

landsbygden skillnad. (Valter) 
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Valter beskriver ovan aspekter avseende transportmöjligheter för personal påverkas av 

brukares geografiska placering, där användning av bil blir ett krav på hemtjänstverksamhet i 

landsbygd. I citatet nedan berättar Muhammed om hur brukarnas geografiska placering kan 

påverka valet av anställda: 

…det är väldigt positivt för mig, jag kan ta in väldigt mycket personal utan 

körkort men då ställer det till om man behöver hjälpa varandra, om det händer 

nånting som man behöver akut hjälpa varandras grupper med personal eller 

nånting. Så har jag lite svårare för och förflytta min personal ju. Det kan ju 

vara så, för jag har väldigt många utan körkort, det är ju det kan ju vara ett 

hinder.  

Muhammed berättar att i hans verksamhet behöver han ej anställa personal med körkort, 

vilket han ser vara till sin fördel.  

Under våra intervjuer identifierades skillnader i hur brukaren vill ha sin hjälp utformad, 

utifrån huruvida brukarna bodde på landsbygd eller i tätbebyggt område, enligt 

enhetscheferna. Bland annat uppmärksammade vi en skillnad i vad som var viktigt avseende 

kontinuitet. För brukarna i tätbebyggda områden var det av vikt att personal skulle komma på 

särskilt utsatta tider, då de hade andra aktiviteter inbokade under dagen. Detta nämner 

Muhammed i nedanstående citat. 

…och sen kan jag inte jobba riktigt likadant heller, för jag är väldigt beroende 

av alla aktiviteter hög kontinuitet för mina brukare i mitt område, när jag har 

ställt frågan till dem, så kan det vara viktigare att de alltid får städ på 

torsdagarna, inköp på tisdagarna, för de är så uppbokade på aktiviteter, för det 

är de som bor här nära där det finns aktiviteter för äldre så då är det vikt, kan 

vara dagen deras kontinuitet inte hur många personer för att […] för de har ett 

sånt rörligt liv, höll jag på att säga, men de har ett sånt aktivt, många av de som 

bor som vi har.  

Då beslut gällande bland annat tidsplanering ligger inom intervjupersonernas huvudsakliga 

arbetsuppgifter kopplar vi det till vår teori om att verksamheten är decentraliserad avseende 

denna typ av beslut (Abrahamsson & Andersen, 2005), eftersom de fattas relativt långt ner i 

den hierarkiska kedjan och nära brukaren. Denna decentralisering tolkar vi kunna ses som ett 
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led i att möjligheten för enhetschefer till att arbeta enligt ett brukarperspektiv främjas, då 

brukarens åsikt tas i beaktning.  

För brukare som bor på landsbygden handlade kontinuitet snarare om att det var samma 

personal som skulle komma, tidpunkt under dagen var sekundärt, vilket uppmärksammas i 

nedanstående citat: 

…det är skillnad på landet, de kör inte in till stan på aktiviteter där kan ni, där 

kan ju vara kontinuitet att samma person som kommer. (Muhammed) 

För dessa brukare var den sociala insatsen även av större vikt; att personalen som kom hade 

möjlighet att ta sig tid till att sätta sig ned med brukaren. 

…det är kanske inte så petigt, att vi tar en kopp kaffe i stället, vi behöver inte 

städa här nu. Det är lite så men i staden är det kanske lite mer noga, med att 

man får städat än att man får en kopp kaffe. (Valter) 

Geografisk placering har således enligt enhetscheferna ingen påverkan på att arbeta utifrån ett 

brukarperspektiv, men det har en påverkan på brukarnas vilja av hur hjälpen ska vara 

utformad. När vi frågade Klas-Göran hur en nöjd brukare ser ut svarade denne enligt 

nedanstående citat: 

…det är nog att de får hjälpen utifrån hur de vill ha det, sedan så är ju 

hemtjänsten väldigt fyrkantigt, alltså det går ju inte att välja exakt tiden man 

vill ha hjälp på.  

Denna beskrivning skiljer sig från Muhammeds beskrivning, som ovan nämnt menade på att 

vad som var viktigt för brukare gällande kontinuitet, enligt fråga han direkt ställt brukaren, 

kan handla om att personalen skall komma på särskilda tider. Då Muhammed direkt frågar 

sina brukare om hur de vill ha sin hjälp får enhetschefen förstahandsinformation ifrån 

brukaren, jämfört med Klas-Göran som uppger att han får den huvudsakliga informationen 

om brukarens situation från sin personal. Som Eloranta et al. (2010) nämner, kan stressad 

personal ha svårigheter med att ta brukarens perspektiv i beaktning, vilket vi tolkar kunna 

innebära att den information som når enhetschefen endast innefattar dokumentation över 

utförda insatser, men information kring hur brukaren upplever sin hjälp inte hinns med 

och/eller lämnas utanför.  
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Hur dominerande arbetsuppgifter påverkar enhetschefernas brukarperspektiv 

I en del av den tidigare forskning vi tagit del av berör Shanks, Lundström & Wiklund (2015) 

hur decentralisering av budgetansvar inneburit en förändring i rollen som enhetschef, där 

bland annat budgetmedvetenhet och kostnadseffektivt fokus blivit en primär del av det 

vardagliga arbetet. Detta uppges vara till följd av de NPM-reformer som ägde rum under 

1980-talet (ibid.). Under våra intervjuer ställde vi frågor kring utformningen av 

enhetschefernas vardagliga arbete; vilka arbetsuppgifter som tog mest tid.  

Vi fann ett mönster gällande att samtliga intervjupersoner uppgav personal-, arbetsmiljö- och 

ekonomiansvar vara de huvudsakliga arbetsuppgifterna, samt även deras beskrivning av rollen 

som enhetschef inom hemtjänst. Det ekonomiska ansvaret för enhetschefer som arbetsuppgift 

har redan berörts under rubriken Ekonomiska faktorers påverkan på brukarperspektiv, och 

kommer inte att behandlas vidare nedan. En variation avseende vilken del av personal-, 

arbetsmiljö- och ekonomiansvar som var den dominerande arbetsuppgiften 

uppmärksammades. Nedan kommer vi att presentera resultat och analys utifrån hur 

dominerande arbetsuppgifter inom rollen som enhetschef kan påverka möjligheter till 

brukarperspektiv. Den första dominerande arbetsuppgiften vi kommer att beröra är 

personalansvar. Klas-Göran uppgav att: 

…det är nog personalfrågor som tar mest tid […] oftast är det ju praktiska 

frågor, var vårdtagaren ska vara på ett schema, det är frågor om personalen har, 

hur ska man vara mot den vårdtagaren, alltså den vårdtagaren. […] För jag 

tänker jag har nog, har ca 90 vårdtagare […] så rapportera allt dagligen det går 

ju inte, utan det är ju i så fall genomförandeplanen, att den är gjord.  

Klas-Göran berättar hans primära arbetsuppgift kretsar kring personalansvar, samt att den 

huvudsakliga informationen han får från sin personal handlar om huruvida 

genomförandeplanen för den enskilde brukaren är gjord eller ej. På grund av det stora antalet 

brukare har han inte har tid att träffa varje enskild brukare utan använder sig istället av en 

annan strategi, som han nämner nedan: 

…jag tänker ju såhär, för att personalen mår bra ger de bra kvalitet till 

vårdtagarna, så det är ju personalen jag kan jobba med. Det är mitt redskap att 

nå ut till vårdtagarna, så personalen tar ju lätt min mesta tid. (Klas-Göran) 
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Ett tillvägagångssätt Klas-Göran använder för att få brukarens perspektiv tolkar vi vara att 

förlita sig på att sin personal tar reda på och förmedlar detta perspektiv vidare till honom. 

Eloranta et al. (2010) menar dock som tidigare nämnt att personal med tidsbrist kan ha 

svårigheter med att ta brukarens perspektiv i beaktning. Vi tolkar därför att genom att endast 

förlita sig på att personalen ska ta brukarens perspektiv i beaktning, kan det finnas en risk att 

brukarens perspektiv inte tas i beaktning. 

Klas-Göran berättade att en primär arbetsuppgift var arbetet med personal, genom att se till att 

gruppen fungerade, med syfte att kunna leverera god vård till brukaren. Denna dominerande 

arbetsuppgift upplevde även Britt-Marie, men på grund av annan orsak: personalbrist. Britt-

Marie uppgav att hennes primära arbetsuppgift var att rekrytera personal, vilket i 

förlängningen innebar att det inte fanns någon tid till att arbeta med uppgifter som rör kontakt 

med brukare och dess perspektiv på vården de tar del av. Vikten av att ha en tillräckligt stor 

personalstyrka styrks av Valter, som på fråga om när det blir svårt att hålla kvar 

brukarperspektiv svarade: 

Det är när det blir, när vi saknar folk. Alltså personal, då är det tufft […] man 

har ändå brukarperspektivet, men man kanske inte ror i land det på samma sätt 

för man får ändå minska lite tid och plocka bort lite insatser. Man åker dit och 

gör sin måste-hjälp men, det är ju inte det optimala brukarperspektivet. 

I våra intervjuer uppmärksammades även att arbetsmiljöansvar var en dominerande 

arbetsuppgift för enhetscheferna. Nedan presenterar vi hur denna arbetsuppgift kan påverka 

brukarperspektiv. I nedanstående citat berättar Linda hur arbetsmiljöansvaret kan påverka 

brukarperspektivet:  

Vi har ju en arbetsmiljöbit också som gör att ibland blir vi fyrkantiga och då 

kan vi inte låta allting vara kvar precis exakt som det va […] hemmet blir ju då 

mer arbetsplatser.  

Linda uppgav att ändring i brukares hälsa kan kräva förändringar i arbetsmiljön hemma hos 

brukaren, vilket kan försvåra arbetet för personalen. Förändringar stämmer inte alltid överens 

med vad arbetsmiljökravet är, vilket Linda vidare berättar i nedanstående citat: 
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…vanligt exempel är att vi måste plocka in en vårdsäng till exempel. Då kan 

det ju va så att, ah men jag köpte en ny säng och jag vill inte slänga ut den än 

ah men vi kan inte vårda dig om vi inte har den… 

Med arbetsmiljöansvar som arbetsuppgift för en enhetschef anser vi det kunna påverka 

möjligheten till att arbeta utefter ett brukarperspektiv. Linda berättade att, för att lösa 

konflikter som kan uppstå enligt exempel i citatet ovan, är det viktigt att ha en dialog med 

brukaren för att på bästa vis komma fram till en lösning som passar båda parter. Valter 

nämnde att när rollen som enhetschef var kombinerad med rollen som biståndshandläggare, 

såg han det som en fördel att vara ute hos brukaren för att själv få en uppfattning om hur 

arbetsmiljön. Även Muhammed, som är med på första mötet med brukaren, uppger att han vid 

första mötet får en direkt inblick i brukarens hemmiljö och således kan bilda sig en egen 

uppfattning kring huruvida omfattningen av hjälpbehovet stämmer överens med vårdbeslutet, 

samt ger brukaren och dess anhöriga ett ansikte att ha direktkontakt med.  

5.3 Hur organisationskulturella faktorer påverkar 

enhetschefernas brukarperspektiv 

I detta avsnitt kommer vi att presentera resultat och analys för hur enhetscheferna beskriver 

att organisationskulturella aspekter, så som mål, värdegrund, grundläggande antaganden och 

värderingar, påverkar deras brukarperspektiv. 

Hur verksamhetens mål och värdegrund påverkar enhetschefernas 

brukarperspektiv 

Som nämns i avsnittet med teori kan gemensamma värden ses som de mål och strategier i en 

organisation som ligger till grund för en viss kultur (Schein, 2010). Under våra intervjuer fann 

vi att samtliga organisationer enhetschefen representerade hade värdegrunder samt officiella 

mål de arbetade enligt, men endast en enhetschef arbetade enligt inofficiella mål. Vi kommer i 

följande avsnitt redovisa resultat och analys för hur enhetscheferna förhåller sig till deras 

värdegrunder och mål, i relation till att arbeta med ett brukarperspektiv. 

Nedan kommer vi att presentera intervjupersonernas utsagor kring verksamheternas olika 

värdegrunder. Ett mönster vi fann var att flera enhetschefer såg bemötande som sin primära 

värdegrund, där bemötande inte bara berör mötet med brukaren, utan även personal och 

brukarens anhöriga. Med bemötande tolkar vi att intervjupersonerna avser att bete sig 
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respektfullt i möte med ovan nämnda, utifrån deras behov. I nedanstående citat berättar Valter 

om sin primära värdegrund: 

Ja, värdegrunden har vi ju, den här, bemötande […] värdegrund för mig är ju 

kanske inte, det är ju ord som står där på papper kan jag tycka. Alltså 

värdegrund är något man har med sig varje dag på jobbet, tycker jag i alla fall. 

Och det är ju inte bara hur jag beter mig kanske mot brukaren, utan det är ju 

även hur man är överlag alltså både i bemötande och hur man bemöter 

anhöriga, bemöter sina arbetskamrater, bemöter brukarna, generellt sett hur 

man kan samarbeta och ja, sunt förnuft som jag brukar säga. 

Valter berättar att bemötande som värdegrund inte bara handlar om mötet med brukaren utan 

även med personal och anhöriga. Detta styrks av flera andra intervjupersoner, och ett annat 

exempel ger Muhammed som ser bemötande som en central värdegrund, vilket han berättar i 

nedanstående citat: 

Vi har ju våra värdegrunder, vi har de här bitarna som liksom grunden för hela 

vårt bemötande av både brukaren här och medarbetare, alla i organisationen. 

En av intervjupersonernas utsagor angående värdegrund var dock annorlunda jämfört med 

övriga personers utsagor. Linda berättar nedan om den mest centrala värdegrunden i sin 

verksamhet: 

…det kan även vara, visa respekt för den enskildes önskan i vårt arbete. 

Linda uppgav dock att den enskildes önskan inte själv kan styra hur arbetet sker. I 

nedanstående citat berättar hon vidare för oss hur arbetsmiljöansvaret, som tidigare nämnt, 

påverkar möjligheten att ta den enskildes önskan i beaktning: 

Både ja och nej, för det ju inte alltid så himla lätt, vi har ju en arbetsmiljöbit 

också som gör att ibland blir vi fyrkantiga och då kan vi inte låta allting vara 

kvar precis exakt som det var… 

Linda beskriver hur organisationens krav avseende exempelvis arbetsmiljöansvar kan hindra 

att brukaren får sin egen önskan genomförd. Som vi nämner i den tidigare forskningen skriver 

Breckenridge (2010) om hur enhetschefer ofta ställs inför ett val avseende att arbeta efter vad 

som är rätt enligt organisationens värdegrund och/eller personliga värderingar, eller att arbeta 
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efter vad som krävs i rollen som enhetschef. Att ha en värdegrund som går ut på att ta den 

enskildes önskan i beaktning ser vi som centralt i att arbeta enligt ett brukarperspektiv, men 

enligt ovanstående exempel kan strukturella krav inom verksamheten påverka denna 

värdegrund och därmed brukarperspektivet. 

Som tidigare nämnt kan även mål inom en verksamhet ses som ett gemensamt värde. I 

intervjuerna redogjorde samtliga enhetschefer för hur de arbetade i relation till verksamhetens 

officiella mål. Vi fann ett mönster i att flera av intervjupersonerna menade på att de bröt ned 

omsorgsnämndens officiella mål till strategier för att uppnå målen. Exempel på officiella mål 

är att brukare och brukares anhöriga skall vara nöjda med bemötande, tillgänglighet och 

delaktighet/påverkan. Valter berättar i nedanstående citat hur denna process går till samt ger 

ett exempel på hur de brutit ned ett mål till arbetet inom verksamheten: 

Vi har ju ändå grunden med nämndens mål, och sedan är det vi, våra 

verksamheter själv som bryter ned dem. Och det kan vi ju göra lite på vårt sätt, 

alltså hitta vår struktur och vårt sätt att tänka […] sedan har vi jobbat mycket 

nu med det här sociala innehållet […] även om man har socialt en timme 

beviljat i veckan kan det faktiskt, man kan utföra en social insats även när man 

är inne och dammar hos någon. Man kan faktiskt prata, alltså man kan göra en 

så social aktivitet även om det inte står inskrivet i telefonen. 

Valter beskriver hur det konkret kan gå till vid nedbrytning av ett mål till tillämpning av 

insats, samt att en social insats är möjlig att utföra även ifall det inte står i instruktioner. Som 

vi nämner tidigare i teori kan officiella mål utgöra en källa till legitimitet för att rättfärdiga 

organisationers arbete mot allmänheten (Abrahamsson & Andersen, 2005). Hur ser då 

enhetscheferna till att målen uppnås? Ett mönster vi fann hos samtliga intervjupersoner var att 

enkätundersökningar sågs som ett primärt redskap för att följa upp brukarens upplevelse av 

deras insatser. Dessa enkäter visar dock endast resultat i form av kvantitativ statistik, och de 

enskildas upplevelser framgår inte.  

Utöver verksamheters officiella mål kan även organisationskultur utläsas via inofficiella, 

interna mål. Som tidigare nämnt kan dessa mål vara underliggande och inte annonseras utåt, 

men ändå påverka organisationens arbetssätt. Vi fann ett mönster i intervjupersonernas 

utsagor i relation till hur de arbetar enligt inofficiella mål, gällande att flesta inte hade några. 

Samtliga intervjupersoner, förutom Britt-Marie, uppgav att de inte hade några inofficiella mål. 
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Britt-Marie berättade att hon arbetade efter två inofficiella mål: att brukarna ska må bra, och 

att personalen ska må bra, för att kunna ge god vård till brukarna. Då det finns en avsaknad av 

inofficiella mål, tolkar vi det som möjligt att de officiella målen ligger till grund för 

enhetschefernas arbete, vilka vi diskuterat i relation till brukarperspektiv ovan. 

Hur grundläggande antaganden påverkar enhetschefernas brukarperspektiv 

Den djupaste nivå, i vilken organisationskultur kan utläsas, är grundläggande antaganden. 

Dessa antaganden menar Abrahamsson & Andersen (2005) vara det som inom organisationen 

tas för givet, vara svåra att ändra på och individer som går emot dessa löper risk för 

exkludering. Under våra intervjuer fann vi ett genomgående mönster i samtliga 

intervjupersoner berättade att allt arbete bedrivs för brukarens bästa, med brukaren i centrum, 

vilket vi tolkat som ett grundläggande antagande. Nedan kommer vi att presentera resultat och 

analys för intervjupersonernas resonemang gällande brukaren i centrum. Gunnel svarar nedan 

på fråga avseende sin syn på att arbeta med ett brukarperspektiv: 

…det är ju därför vi är här […] det handlar inte om vad personalen vill och 

deras schema passar inte, deras tider passar inte, det är inte för deras skull de är 

här. Det är ju faktiskt för brukarna och de tiderna som de behöver sina insatser. 

Gunnel berättar att personalens bekvämlighet är sekundär i relation till brukares behov. Detta 

styrker även Valter i nedanstående citat: 

Brukarperspektivet tycker jag är det absolut viktigaste som vi har att jobba 

mot. Alltså, det får vi aldrig tappa tycker jag, för jag tycker det är viktigt och 

så, jag brukar prata med personalen utifrån brukarperspektivet, det är för de vi 

är här. 

Att arbeta med brukaren i centrum eller att arbeta enligt brukarens bästa som grundläggande 

antagande ser vi som en möjlighet till ett brukarperspektiv beroende på vad detta 

grundläggande antagande innebär för intervjupersonerna. Vid fall av att brukarens bästa 

innefattar att ta brukarens perspektiv i beaktning och även involvera brukaren i utformningen 

av det stöd brukaren tar del av, ser vi det som en grundläggande möjlighet att arbeta med ett 

brukarperspektiv. Det kan således bli enklare att motivera arbete som riktar sig att förstärka 

den enskildes deltagande på sina insatser än om detta grundläggande antagandet inte hade 

funnits inom organisationen. Att se arbete enligt brukarens bästa som grundläggande 

antagande och därmed del av organisationskultur anser vi vidare kunna synliggöras med vårt 
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val av teori, då Gunnel berättade på frågan om hur hon bemöter personal med avsaknad av 

brukarperspektiv att ”…de som inte har det de försvinner ganska fort, de förintar sig själva.” 

Hur enhetschefernas personliga värderingars påverkar enhetschefernas 

brukarperspektiv 

I detta avsnitt kommer vi att presentera våra resultat och analys kring hur enhetschefers 

personliga värderingar kan påverka brukarperspektiv. Vi såg ett genomgående mönster i 

samtliga intervjupersoners personliga värderingar, som direkt eller indirekt handlade om 

strävan efter att ge den bästa möjliga vård till brukaren. Samtliga intervjupersoners personliga 

värderingar hade samma slutprodukt, men vi såg variation i de olika tillvägagångssätt för att 

realisera dessa värderingar. Fyra intervjupersoner såg sin personal som sitt främsta redskap 

för att indirekt uppnå denna värdering. I citatet nedan berättar Linda om sin personliga 

värdering: 

…jag tänker mycket på att mitt eget ledarskap ska liksom vara bra för de som 

jobbar här och att, du ska känna dig välkommen när du kommer hit, du ska 

kunna känna att du ska kunna få en feedback, både positivt och negativt för att 

du ska kunna växa som person […] jag hoppas att det ska leda till en framgång 

helt enkelt hos dem själva och även ute hos, att det ska smitta av hos brukaren. 

Linda beskriver att hennes verktyg för att uppnå brukarens bästa är att via ledarskap utrusta 

sin personal för detta ändamål. Även Klas-Göran berättar att han ser sin personal som sitt 

redskap till att ge brukarna den bästa möjliga vård: 

…det är både för personalen och må bra, och att vårdtagarna har det bra, är väl 

mitt fokus […] för att personalen mår bra ger de bra kvalitet till vårdtagarna, så 

det är ju personalen jag kan jobba med… 

Att arbeta med personal som främsta redskap för enhetschefer finner vi stöd i tidigare 

forskning, och Fox (2000) som menar på att enhetschefers ändrade arbetsuppgifter inneburit 

att de är mer benägna att förlita sig på sin personal ska stå för det brukarinriktade 

perspektivet. Vi ser dock som tidigare nämnt problematik i att förlita sig på att enhetschefens 

personal ska stå för brukarperspektivet, då det finns risk att brukarens röst av olika 

anledningar inte kommer till tals. Sådana anledningar kan som tidigare nämnt vara att 

personalen kan vara stressad, brukarnas åsikt kan modifieras när de behöver gå igenom 
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personal till enhetschefen, jämfört vid direktkontakt. Klas-Göran berättade även att ”Ringer 

inte någon ned mig så uppfattar jag att vårdtagarna har det bra”. Vi tolkar att Klas-Göran 

förväntar sig att brukare endast ringer och berättar när något är fel, vilket vi anser kunna 

innebära att enhetschefen uppfattar att allt fungerar när inte någon ringer. 

Vi såg ett annat mönster i de två övriga intervjupersonernas personliga värderingar. De 

handlade explicit om att direkt arbeta med brukaren i fokus. De två intervjupersonerna var 

även enligt rutin i arbetet med på det första mötet med brukaren. Vi tolkar att kulturen 

avseende kontakt med brukare i dessa verksamheter skiljde sig jämfört med resterande 

intervjupersoners verksamheter, då de förväntades närvara vid det första besöket. Muhammed 

och Gunnel berättade att de upplevde detta första möte positivt, då de själva fick möjlighet att 

skapa en egen bild av vem brukaren var och hur dennes miljö och behov ser ut. Gunnel 

berättar vid frågan om hur detta första mötet påverkar deras arbete: 

Jag tycker det är viktigt och att ha ett ansikte på oss […] inte bara chefen utan 

de vet vem det är som kommer. 

Gunnel berättar, att fysiskt presentera sig kan innebära att brukaren får veta vem personen 

som företräder rollen är, och inte bara befattningen chef. Muhammed uppger dessutom, som 

vi nämnt tidigare, att detta första möte även kan skapa en större förståelse för individens 

enskilda behov. Att ha som regelbunden rutin att besöka brukaren i sin hemmiljö tolkar vi 

som en möjlighet för brukaren att uttrycka sin faktiska åsikt, jämfört med ifall åsikten behöver 

färdas genom en tredje part, ofta i form av personal eller anhörig. Enligt resonemang i vår 

tidigare forskning menar Fox (2000) att personals kultur kan skifta till att efterlikna chefens 

egen. Med detta resonemang i åtanke ser vi att denna rutin kan vara möjliggörande för 

brukarperspektiv, då personalen i större utsträckning kan ta reda på brukarens perspektiv.  

6. Sammanfattning och diskussion 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att vi funnit likheter och variationer i enhetschefernas 

utsagor. Utifrån studiens första frågeställning fann vi organisationsstrukturella skillnader i 

verksamheterna enhetscheferna arbetar i, samt även en skillnad avseende hur enhetscheferna 

upplever att dessa skillnader påverkar deras möjlighet att arbeta med ett brukarperspektiv. 

Exempelvis fann vi olika utsagor avseende hur enhetschefens ekonomiska ansvar påverkar 

möjligheter till brukarperspektiv. Enligt presenterat resultat kan vi utläsa att enhetschefernas 
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ekonomiska ansvar varierade, samt variation i enhetschefernas inställning till det ekonomiska 

ansvaret. Vissa enhetschefer ansåg det ekonomiska ansvaret vara hindrande för att arbeta med 

ett brukarperspektiv då det upptog för stor del av arbetstiden, vilket i sin tur innebar att tid till 

att ha kontakt med brukaren saknades. Andra enhetschefer ansåg det ekonomiska ansvaret 

vara positivt då det möjliggjorde att tillgodose enskilda brukares behov när förändring av 

insats krävdes. Vi såg även de olika inställningarna till ekonomiskt ansvar vara influerade av 

den rådande ekonomiska modellen i verksamheten; de enhetschefer med positiv uppfattning 

av ekonomiskt ansvar hade en rörlig ekonomisk ersättningsmodell, där ersättning bestämdes 

efter den faktiska tid brukarens insats tog, jämfört med en annan enhetschef vars ekonomiska 

modell i verksamheten för ersättning betalades ut efter förutbestämda mallar. I de 

verksamheter med förutbestämda ersättningsmallar fick enhetschefen passa in brukarens 

behov efter den förutbestämda mallen. I verksamheterna med rörlig ekonomisk modell kunde 

ersättningen anpassas efter brukarens faktiska behov vilket sågs som mer tillfredsställande.  

Vi fann även i studiens resultat, i relation till den andra frågeställningen, att enhetschefernas 

beskrivna handlingsutrymme var av varierande karaktär. De upplevde sig ha ett stort 

handlingsutrymme innanför de ramar de arbetade inom, men mindre handlingsutrymme 

utanför dessa. Brukarperspektivet kunde hindras vid fall av att beslut behövde konsulteras och 

godkännas av högre instanser, genom att tidsprocessen blev längre. Avseende geografisk 

placering av brukare, såg vi ingen påverkan på brukarperspektiv för enhetscheferna. Däremot 

såg vi ett mönster i att beroende på geografisk placering av brukarna, kunde preferenser till 

utformning av stöd variera. Exempelvis berättade enhetscheferna att vad som var viktigt 

avseende kontinuitet för brukarna kunde variera; för brukare på landsbygden handlade 

kontinuitet om att samma personal skulle komma, medan för brukare inom tätbebyggda 

områden betydde kontinuitet att personal skulle komma på samma tider viktigare. Vi fann 

således att geografisk placering av brukare inte påverkade möjligheter till brukarperspektiv, 

men att hänsyn till brukares syn på sin vård behöver tas i beaktning utifrån geografisk 

placering.  

Utifrån studiens tredje frågeställning fann vi både organisationskulturella likheter och 

skillnader i de olika verksamheterna enhetscheferna jobbar i. Vi såg ett mönster i att samtliga 

enhetschefer på samma sätt arbetar med verksamheternas officiella mål; att de bryts ned och 

strategier utvecklas för att kunna uppnås. I samtliga förutom en verksamhet var det även de 

officiella målen som var styrande för enhetschefernas arbete, och inga andra inofficiella mål 

arbetades utefter. En slutsats vi drar är att eftersom de officiella målen är styrande samt 
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riktade mot brukarens bästa, ser vi att de officiella målen ej hindrar att arbeta med ett 

brukarperspektiv, men i vilken utsträckning de möjliggör att arbeta med ett brukarperspektiv 

ser vi kunna påverkas av att andra arbetsuppgifter upptar mer tid, så som ekonomiskt ansvar.  

Vi såg även ett mönster i att både de grundläggande antaganden i verksamheterna samt 

enhetschefernas personliga värderingar kretsade kring brukarens bästa; att brukaren ska få den 

bästa möjliga vård. Vi ser att dessa värderingar kan vara till grund för att arbeta med ett 

brukarperspektiv, men de olika tillvägagångssätt enhetscheferna arbetade med, var i 

varierande grad möjliggörande för brukarperspektiv. Detta då exempelvis de enhetschefer 

som använde sin personal som främsta redskap, såg vi enligt Eloranta (2010) kunna innebära 

en risk att brukarens perspektiv inte når enhetschefen. Som vi nämner i vår tidigare forskning 

är det även viktigt att enhetscheferna uppmärksammar personalens brukarperspektiv, ifall de 

förlitar sig på att de står för brukarens talan. Det finns en risk, enligt Fox (2000), att 

personalens kultur kan komma att efterlikna chefens administrativa organisationskultur om 

enhetschefen inte tar hänsyn till personalens brukarperspektiv. Vi ser det således kunna finnas 

en risk i att personalens kultur ändras till att efterlikna enhetschefens administrativa kultur, i 

fall av att personal ständigt möts av att ekonomiska hinder ligger till grund för att justering 

eller förändring av en brukares insats inte är möjlig. Därför ser vi en potentiell risk med att 

enhetschefer, och sedermera personal, anammar en kultur som försöker uppfylla 

organisationens krav snarare än att ta hänsyn till den enskilda brukarens vilja, och brukaren 

löper då risk att hamna utan representant för deras perspektiv. 

Efter att ha genomfört denna studie har vi fått insikt i ett antal enhetschefers syn på 

brukarperspektiv, och i vilken utsträckning de anser att detta tas i beaktning samt vad som kan 

för dem förhindra att arbeta med brukarperspektiv. I arbetet med sökning efter tidigare 

forskning till studien såg vi en kunskapslucka avseende liknande studier med andra 

fokusgrupper än enhetschefer. Vi anser därför att det hade varit intressant och ett komplement 

till denna studie att undersöka i vilken utsträckning enhetschefernas personal, de faktiska 

brukarna och brukarnas anhöriga anser att brukarens perspektiv tas i beaktning, för att jämföra 

med enhetschefernas utsagor. Vi har vidare uppmärksammat att varje enhetschef har ett stort 

antal brukare inom verksamheten de ansvarar för, varför vi anser det vara intressant att även 

undersöka hur enhetschefer anser att brukarperspektivet påverkas av verksamhetens storlek, 

sett till antal brukare. 
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Som avslutning vill vi betona att vår uppfattning ifrån samtliga intervjupersoners utsagor varit 

att de gör sitt yttersta för att ge den bästa möjliga vård för sina brukare, men att främst 

organisationsstrukturen i allmänhet och det ökade administrativa ansvaret i synnerhet, 

inneburit en större distans ifrån varje enskild brukare och således hindrande för brukarens 

perspektiv att nå enhetschefen. Vi vill uttrycka tacksamhet till de som ställde upp för 

intervjuer, samt tacka och gratulera Mats Hilte för utmärkt handledning. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 
Inledning 

- Presentation av oss, studien och intervjun 

- Inspelning (samtycke, anonymisering, transkribering, förvaring) 

- ”Ifall enhetschefen inte vill svara på en fråga, eller avsluta intervjun…” 

- Samtycke till att citera. 

Enhetschefens roll 

- Tidigare arbetslivserfarenhet 

- Roll i organisationen 

- Arbetsuppgifter 

- Handlingsutrymme 

- Vad påverkar/avgör chefens roll 

- Viktigast i arbetet 

- Personliga motiv i arbete 

- Vad krävs av en chef i den positionen 

Organisationens struktur  

- Chefsledet i arbetet, från brukare till högsta chef 

- Vilka ansvarsområden respektive chef har 

- Hur ett beslut/ärende faktiskt går till från början till slut 

- Hur den ekonomiska modellen ser ut 

- Chefer ovanför tar beslut som rör brukare 

- Geografisk placering 

Organisationskultur 

- Officiella mål (eventuellt jämföra med andra liknande verksamheters) 

- Inofficiella mål 

- Rangordning av mål 

- Resurser för att uppnå mål 

- Resultat i relation till mål 

- Värdegrunder/värderingar 

- Personliga mål kontra organisationens mål  tillämpning 

- Introducering till arbetet 
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Brukaren/brukarperspektiv 

- Vem är brukaren 

- Vilka behov har brukaren 

- Enhetschefens kontakt med brukaren 

- Informationsväg om brukarens situation 

- Syn på brukarperspektiv 

- Vad brukarperspektiv betyder för chefen 

- På vilket sätt påverkar brukarperspektivet chefens sätt att arbeta 

- Hur ser en nöjd brukare ut 

- Möjligheter till brukarperspektiv i organisationen 

- Hur chefen arbetar för att upprätthålla brukarperspektiv 

- Hinder till brukarperspektiv i organisationen 

Avslutning 

- Någon fråga enhetschefen tycker vi glömt/något enhetschefen vill tillägga. 
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Bilaga 2 

Introduktionsbrev 

Hej! 

Vi heter Daniel Johansson och David Andersson och studerar på Socionomprogrammets sjätte 

termin, på Socialhögskolan i Lund. Vi arbetar för tillfället med vår kandidatuppsats och 

vänder oss därför till er med en förfrågan om att få intervjua er kring ert arbete.  

Vår kandidatuppsats syftar till att undersöka enhetschefers perspektiv och förhållningsätt till 

sina brukare; vilka strategier ni använder för att upprätthålla ett brukarperspektiv samt vad 

som hindrar er i detta. Målet med vår kandidatsuppsats, är också att studera hur de 

organisatoriska villkoren kan påverka enhetschefers dagliga arbete och hur detta i sin tur 

påverkar brukaren/brukarna. Detta i hopp om att öka medvetenheten om vilka möjligheter och 

begränsningar som finns i organisationen för att vidmakthålla ett brukarperspektiv. 

Uppsatsen är handledd av docent Mats Hilte på Socialhögskolan i Lund och aspekter av 

arbetet är på förhand diskuterat tillsammans med honom. Vi kommer inom snar framtid att 

kontakta er för att vidare presentera idén. Vill ni hellre ta kontakt med oss, tveka inte att höra 

av er till följande nummer: 

Daniel: 0708-692567 

David: 0702-723137 

 

Med vänliga hälsningar, 

David Andersson och Daniel Johansson 

 

 
 
 


