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Abstract 

 

Authors: Nedavaska Isabel, Sterner Fathima 

Title: Just an ordinary day! A qualitative study of the LSS managers' work to balance good living 

conditions for their clients and a good working environment for their staff 

Supervisor: Cecilia Heulde 

Assessor: Tove Harnett 

The purpose of this study is to look into how middle managers of Swedish LSS housing are 

balancing their responsibility to provide their clients with good living conditions and their 

responsibility to fulfill their employees’ right to a good working environment. We conducted one 

focus group with three middle managers from one municipality participating and then five semi 

structured interviews with middle managers from another larger municipality. We were supposed 

to conduct two focus groups but the circumstances forced us to change our plans. All interviews 

were conducted through digital meetings because of the corona pandemi. We studied our results 

from two opposite views that have a lot of influence in the managers work: New Public 

Management (NPM) and the view of good living conditions. Whereas NPM works to put a price 

tag on every aspect of the clients life  the Act Concerning Support and Service for Persons with 

Certain Functional Impairments (LSS-lagen) works to improve the client’s life situation without 

concerns for the cost. The Act states that good living conditions means that the clients get 

compensatory support so that they can enjoy the right to live a life like anyone else. The client’s 

right to influence and self determination is greatly emphasized in both the Act, by our informants 

and previous research. The middle managers are governed by the political administration elected 

by the municipalities’ residents and have to follow the political goals and budget they provide.  

The middle managers have their discretion to help to balance their work and it is especially in two 

cases the responsibilities towards the clients and the employees collide; when the budget is too 

restricted or when the clients are aggressive and act out. The clients 'self-determination and wishes 

are from time to time overseen mainly due to the budget not being sufficient for a higher staff 

density. The middle managers are trying to find ways to ensure the clients' good living conditions 

despite restrictions but it is not always possible since they are restricted by the employees’ 

wellbeing as well as political goals and restrictions from the administration. The employees 

document almost everything that they do with the clients. The documentation is both as a way to 

ensure efficiency and budget control and as a way to follow up on the clients to ensure they have 

good living conditions. When it comes to the risk of violent situations the middle managers have 

to make ethical considerations and compare the risk for the clients with the risk for the employees. 

If it’s not a matter of life and death for the client then they can’t expose the employee for an 

overwhelming risk of violence. They use risk calculations and action plans to find ways to work 

safely with all the clients.   

 

Keywords: middle managers, LSS, influence, self-determination, disability, New Public 

Management, discretion, good living conditions, good work environment.  
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1 Inledning och bakgrund 

Som mellanchef i en människobehandlande organisation ansvarar du för att såväl deltagarnas som 

personalens behov och rättigheter tillgodoses. I en perfekt verklighet kommer dessa två gruppers 

behov och rättigheter aldrig gå mot varandra men så är det sällan. Som mellanchef är det du som 

är ansvarig för att balans finns mellan båda gruppernas behov så att kränkningar, vanvård och 

övergrepp på de boende undviks samtidigt som personalen har en säker och trygg arbetsmiljö (SFS 

1977:1160, 3 kap). Trots stora insatser förekommer missförhållande på boende fortfarande i form 

av tvångs och begränsningsåtgärder (Socialstyrelsen 2020:9) Ytterligare svårighet i uppdraget som 

mellanchef är att hålla budget. Socialstyrelsens rapport från 2020 visar att hälften av Sveriges 

kommuner överskred sin budget för funktionshinderområdet 2019 och har stora behov av 

effektivisering för att kunna bibehålla kvaliteten på omsorgen utan att öka kostnaderna 

(Socialstyrelsen 2020:9). Detta är svårigheter som många mellanchefer brottas med dagligen och 

som många av oss blivande socionomer kommer behöva handskas med i vår framtida karriär.  

Funktionshinderområdet är i de flesta kommuner en del av vård och omsorgsförvaltningen och 

lyder under samma ledning som äldreomsorg och hemtjänst. I vissa kommuner har 

funktionshinderområdet brutits ur och är nu en egen förvaltning men med fortsatt samarbete med 

vård och omsorgen. Funktionshinderområdet har inte alltid varit en självklar del i den kommunala 

omsorgen utan det som kom att bli nutidens LSS-boende var fram till 1944 anstalter som drevs av 

frivilliga utan någon statlig kontroll. Först 1954 kom “lagen om undervisning och vård av psykiskt 

efterblivna” en lagstiftning som beskrev hur vård och undervisning fick bedrivas för denna grupp 

av “sinnesslöa”(Grunewald 2015:22). 

LSS-boende är särskilt boende som beviljas utifrån §9:9 i Lagen om Stöd och Service för vissa 

funktionshindrade (SFS 1993:387), där personer med utvecklingsstörning, autism eller stora 

fysiska eller psykiska funktionshinder bor. I lagen slås det fast att personer som bor enligt LSS 

§9:9 ska ha rätt till goda levnadsvillkor och ska med hjälp av sin personal ha möjlighet till fullt 

deltagande i samhället samt leva sitt liv utifrån sina egna önskemål. (SFS 1993:387, §5). Lagen är 

Sveriges första rättighetslag och den kom till som ett svar på alla de år av miserabla 

levnadsförhållande personer med funktionshinder tvingats uppleva när de varit i statens vård 
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(Grunewald 2015:100). Lagen har inneburit ökade krav på såväl de boendes levnadsförhållanden 

som de anställdas arbetsmiljö och har fått en stor påverkan på boendechefernas arbete.  

Vad goda levnadsvillkor är har debatterats länge och ändrats genom åren. För 40 år sedan ansågs 

omsorgen bra nog om de funktionshindrade fick frisk luft genom att sitta på en balkong någon 

gång då och då. De intagna på anstalterna delade sovrum med åtta till tolv andra boende och 

badrum med ytterligare tjugo andra boende. Personalens förhållanden var även de fruktansvärda 

med ibland så få som en till två sköterskor som ansvarade för uppemot sjuttio boende med stora 

omsorgsbehov (Grunewald 2015:71ff). I samband med LSS lagens införande första januari 1994 

påbörjades nedstängningen av samtliga institutioner. Personerna som bodde där flyttade successivt 

ut till gruppbostäder om fyra till åtta boende där alla skulle ha eget sovrum. Efter decennier av 

institutionalisering skulle personerna som bott på institutionerna beredas möjlighet till delaktighet 

i samhället.  Idag ska alla som bor inom LSS ha egen lägenhet med privat kök och badrum.  

Personalen ska inneha en formell kompetens i form av eftergymnasial utbildning inom omvårdnad, 

pedagogik eller social inriktning. Dock har merparten av kommunerna i Sverige brist på LSS-

boenden och saknar resurser för att bygga fler (Socialstyrelsen 2020:10). 

Under 2000-talet har flertalet rapporter och undersökningar gjorts för att säkerställa kompetensen 

hos boendepersonalen. I rapporten Investera Nu 2004 kan vi läsa “Anställningsvillkor och 

arbetsmiljö är inte bra nog för att attrahera tillräckligt antal yrkeskompetenta personer.” 

(Socialstyrelsen 2004:8). 2012 kom Socialstyrelsen med vägledning för arbetsgivarna kring 

personalens kompetenskrav (Socialstyrelsen 2012). Vägledningen tillkom delvis efter 

Socialstyrelsens Tillsynsrapport 2011 som visade stora brister hos boendepersonalens kompetens 

i bland annat bemötande och hanteringen av konflikter. Rapporten påpekade att bristen på en 

närvarande chef var en av orsakerna till bristerna hos personalen, något som även står i rapporten 

2020 (Socialstyrelsen 2012:23, 2020:10). 

1.1 Syfte 

Syftet med kommande uppsats är att undersöka hur chefer för LSS-boende arbetar för att skapa 

bra arbetsmiljö för sina anställda samtidigt som de säkerställer goda levnadsvillkor för sina 

boende. Vi vill även uppmärksamma vilka svårigheter och hinder som de  identifiera i sitt arbete. 
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Detta syfte vill vi uppnå genom fokusgrupper och kvalitativa intervjuer med mellanchefer inom 

kommunal LSS-verksamhet.  

1.2 Frågeställning 

1. Vad innebär brukarnas goda levnadsvillkor för mellanchefer för LSS-boende och hur 

arbetar mellancheferna för att säkerställa att brukarna har goda levnadsvillkor? 

2. Hur arbetar mellanchefer för LSS-boende för att upprätthålla en god arbetsmiljö för sin 

personal?  

3. Vilka svårigheter och begränsningar identifierar mellancheferna kring tidigare nämnda 

frågor? 

1.3 Återkommande begrepp 

Funktionshinder: Begreppet funktionshinder är ett omdiskuterat begrepp där det i dagligt tal 

används omväxlande med funktionsnedsättning och det modernare ordet funktionsvariation 

(Lindqvist 2020:18ff). Vi har valt att använda ordet funktionshinder då vi utgår ifrån 

lagstiftningens ordval. I texten kommer samtliga tre begrepp förekomma då såväl litteratur som 

våra intervjupersoner använder även de två andra begreppen.   

Mellanchef: Samtliga chefer i vår undersökning innehar en mellanchef position det vill säga de 

har en ledning och verksamhetschef över sig och direkt personalansvar för den brukarnära 

personalen under sig. I såväl forskning som vardagligt tal benämns de som bland annat första linjen 

chefer, enhetschefer, sektionschefer eller föreståndare. I kommande arbete har vi därför valt att 

använda oss av mellanchef eller kort och enkelt chef.  

Medarbetare: De anställda som arbetar på boendet i brukarnära arbete. 

Brukare: De personer som bor på LSS-boende. I statliga dokument definieras brukare som en 

beteckning på personer som nära och personligt berörs av en kommunal verksamhet och som i 

regel utnyttjar den kontinuerligt under en relativt lång tid. Begreppet brukare är omdiskuterat och 

ibland används benämningen kund eller boende men i denna uppsats använder vi det ord våra 

informanter använder sig av vilket är brukare.  



 

8 

 

1.4 Avgränsning 

Detta arbete intresserar sig endast för kommunala LSS verksamheter. Även om framväxten inom 

den privata sektorn är stor skiljer sig positionen som mellanchef inom den privata och kommunala 

sektorn markant åt. Detta på grund av att det finns skillnader inom det ekonomiska och strategiska 

ansvaret. Vi har därför valt att helt utelämna den privata sektorn.  

1.5 Disposition 

Kommande arbete är indelat i sex kapitel. Inledningen där vi presenterat vårt syfte och 

frågeställning har du som läser redan gått igenom. Kapitel ett fortsätter nu med en presentation av 

tidigare forskning där en översikt på existerande forskning kring mellanchefer inom omsorgen 

presenteras. Vidare i kapitel två får du bekanta dig med våra teorier som är goda levnadsvillkor 

och LSS värdegrund, New Public Management samt handlingsutrymme. I tredje kapitlet 

presenterar vi vår metod där du får läsa om hur vi praktiskt genomförde datainsamlingen till detta 

arbete, vilka avgränsningar vi gjort och etiska övervägande vi tog. Kapitel fyra innehåller analys 

av vårt resultat. Där får du veta vad våra informanter har svarat och hur vi kan förklara deras svar 

utifrån våra tre teorier. I femte kapitlet kan du läsa en sammanfattande slutsats av vårt arbete, där 

påminns du om uppsatsens syfte och får svaren på våra frågeställningar. I det sjätte och avslutande 

kapitlet diskuterar vi våra insikter och reflekterar över vilka vidare frågor som kommer ur dessa. 

1.6 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenterar vi en kortare sammanställning av tidigare forskning kring 

mellanchefernas position inom vård och omsorg.  

1.6.1 Mellanchefer i vård och omsorg  

Vård och omsorgsförvaltningen på kommunal nivå är en politiskt styrd organisation där politikerna 

i styrelserna och nämnderna är de som har det yttersta ansvaret för förvaltningen. Det är även de 

som fattar övergripande beslut och sätter upp mål och riktlinjer. Nämnderna och styrelserna väljs 

i kommunvalet vart fjärde år vilket leder till att förändringar, nya målbilder och riktlinjer kan ske 
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snabbt. Politikerna är de som har den yttersta ledningsfunktionen och arbetsledaransvaret inom 

förvaltningen (Wolmesjö 2005:28).  

 

Inom vård och omsorg är antalet mellanchefer långt fler än antalet högre chefer men ändå är 

forskningen kring dem bristfällig och studerar sällan problematiken som uppstår på just 

mellanchefsnivån. En anledning till detta är att fokus under 1980–2000 talet låg på effektivitet och 

besparingar och där ansågs det att mellanchefen hade liten eller ingen påverkan (Larsson 

2008:37f). Den forskning som är gjord under 2000-talet visar att mellanchefer har ett litet 

handlingsutrymme där de är hårt styrda av lagar och politiska beslut. Mellanchefer har också en 

större risk att hamna i så kallade rollkonflikter, det vill säga att de slits mellan vilja att lyda högre 

ledning och att vårda det brukarnära arbetet. Rollkonflikterna uppstår på grund av att de arbetar 

närmast den operativa verksamheten och direkt ser de negativa effekter som drabbar brukare och 

personal vid påtvingade besparingar. Rollkonflikterna som uppstår kan även handla om 

motsägelsefulla krav, icke stöttande högre chef, meningsskillnader med högre chef och motstridiga 

förväntningar från personalen kontra ledningen (Larsson 2008:40ff). Mellanchefens roll är att vara 

en del i organisationens styr- och ledningssystem, de ska genomföra de politiska målbilderna på 

ett kostnadseffektivt sätt och samtidigt bedriva en verksamhet som är av god yttre kvalitet, det vill 

säga att kvaliteten uppnår brukarnas och de anhörigas behov och förväntningar. Utöver detta ska 

de även bedriva en verksamhet som är av god inre kvalitet vilket innebär att uppnå personalens 

behov och förväntningar. Cheferna som kan kombinera dessa fyra kraven driver en effektiv 

verksamhet såväl ekonomiskt som kvalitetsmässigt (Socialstyrelsen 2006:9).  

 

Larsson (2008) gjorde en forskningsöversikt 2008 kring synen på mellanchefernas roll och den 

visar att mellancheferna har en viktig roll med stort ansvar för såväl verksamheten som för 

personalen och brukarna. Decentralisering av offentlig verksamhet har gett mellancheferna större 

och fler ansvarsområden men ökningen av resurser har inte följt samma utveckling. Trots att det 

är mellancheferna som arbetar närmast verksamheten bestäms riktlinjerna för hur verksamheten 

ska utvecklas av en högre ledning. Riktlinjer inte alltid överensstämmer med mellanchefernas syn 

på behoven som finns. Vidare menar forskningen att mellanchefens jobb är att implementera 

direktiven utan att ifrågasätta, trots att mellanchefen i många fall kan ha en bättre insikt i lösningen. 

Mellancheferna har hård press på sig med ständiga besparingskrav och nya politiska direktiv som 
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kommer från nämnden samtidigt som kunderna/brukarna kräver högre kvalitet och de anställdas 

högre krav på kompetensutveckling. Det är sällan det ges utrymme till att arbeta med 

verksamhetsutveckling då resurserna är för knappa och tidspressen för hård (Larsson 2008:41f). 

Denna forskning överensstämmer med Socialstyrelsens rapport från året innan där de konstaterar 

att mellanchefernas svårigheter ligger i balansen mellan det politiska uppdraget, brukarnas krav på 

kvalitativ omsorg samt personalens krav på god arbetsmiljö och kompetensutveckling 

(Socialstyrelsen 2006:9) 

 

Ytterligare en punkt som lyfts fram i rapporten från Socialstyrelsen är att flertalet mellanchefer 

inte känner att de får respons från högre ledning gällande verksamhetsfrågor. De ges inte 

tillräckligt med handlingsutrymme för att få kunna påverka sin egen arbetssituation utifrån 

ekonomiska och organisatoriska faktorer och de saknar oftast tid att lära känna sina vårdtagare till 

den grad att de kan säkerställa god omsorg. Återkommande i forskningen är att mellancheferna 

såväl som de anställda vill ha mindre chefsområden så de kan ha mer och bättre kommunikation 

med sin personal (Socialstyrelsen 2006:11f, Socialstyrelsen 2012:23).  

 

Larssons forskningsöversyn gällande mellanchefernas betydelse för verksamheten visar på en 

uppdelning av fältet där ena sidan anser att mellancheferna är ett hinder för verksamhetsutveckling 

och de anställdas inflytande. Andra sidan hyllar mellancheferna som viktiga innovatörer och de 

som skapar stabilitet i en ständigt förändrande verksamhet (Larsson 2008:43ff).  

 

1.6.2 Mellanchefens påverkan på arbetsmiljön 

I rapporten från Socialstyrelsen 2006 konstateras det att en god arbetsmiljö och hög grad av 

arbetstillfredsställelse hos personalen och mellanchefen bidrar till organisationens ekonomiska 

lönsamhet. För att skapa en god arbetsmiljö som leder till arbetstillfredsställelse hos medarbetarna 

krävs att verksamheten lyssnar och anpassas efter medarbetarnas behov. För att mellanchefen ska 

kunna utföra sitt uppdrag krävs att hen har en rimlig arbetsbelastning, detta främst sett till 

kontrollspannet. Kontrollspannet avser hur många medarbetare en chef har arbetsgivaransvar för. 

Genom att ha ett rimligt kontrollspann kan mellanchefen se varje individs behov och på så sätt ge 

rätt stöd och hjälp i deras utvecklingsprocess. Detta gynnar i sin tur verksamheten och skapar 
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förutsättningar för att verksamheten ska kunna följa samhällsutvecklingen och anpassa sig efter 

dagens krav (Socialstyrelsen 2006:9f). Flertalet studier har gjorts inom området och dessa visar att 

ju mer komplext ett arbete är desto mindre kontrollspann är önskvärt. På en stabil arbetsplats där 

personalomsättningen är låg och medarbetarna utför samma rutinartade arbetsuppgifter medför 

sällan ett högre kontrollspann någon negativ effekt (Socialstyrelsen 2006:20f). Inom 

människobehandlande yrken är arbetet aldrig rutinartat eller okvalificerat. Det är ett komplext 

arbete med snabba vändningar och oförutsägbara händelser. Socialstyrelsen presenterade 2003 en 

rapport som visade att det ideala kontrollspannet inom vård och omsorg är knappt 30 medarbetare 

per chef. Detta är dock en siffra som det året överstegs av minst 50 % av alla mellanchefer inom 

vård och omsorg (Socialstyrelsen 2003:7). Mellancheferna är de som har direkt kontakt med 

medarbetarna och har störst möjlighet till att påverka deras upplevelse av stress, hälsa, omtanke 

och stöd. Det är även mellanchefen som lägger ribban för graden av frihet och begränsning 

medarbetarna har i sin yrkesroll. Med ett för stort kontrollspann saknas tiden för individuellt stöd. 

Graden av frihet och begränsningar har i flertalet forskningar visat sig ha en direkt påverkan på 

arbetsmiljön och medarbetarnas hälsa (Socialstyrelsen 2006:34f).  

 

Ytterligare sätt att mäta personalens arbetstillfredsställelse är att titta på personalomsättningen. En 

hög personalomsättning är negativt sett ur arbetsmiljö och även sett ur kvaliteten på omsorgen då 

kontinuitet är viktigt för god omsorg, något även LSS lagen påpekar. Studier visar att 

kontrollspannets bredd påverkar både arbetstillfredsställelsen, kvaliteten i arbetsutförandet och 

personalomsättningen då dessa är nära sammankopplade. Ett högt kontrollspann leder ofta till att 

personalen inte är lika tillfredsställda och således också rör på sig mer. Studier visar att 

personalomsättningen ökar med 1.6% för varje tiotal medarbetare en mellanchef har 

(Socialstyrelsen 2006:32ff). Även i Socialstyrelsens rapporter från 2012 och 2020 lyfts det fram 

hur viktigt en närvarande chef är för personalens arbetsmiljö och kvaliteten på omsorgen. 

Socialstyrelsens rapporter stärks av övrig forskning kring ledarskap där bland annat Lindkvist, 

Bakka & Fivelsdal (2014:211) lyfter vikten av en närvarande chef samt att brist på tydligt 

ledarskap är det som ger sämst förutsättningar för en produktiv och välfungerande arbetsgrupp. De 

menar vidare att en chef som uppvisar förtroende för sina medarbetare och låter dem fatta 

självständiga beslut får medarbetaren att känna sig behövd, skapa mening med arbetet och att den 

kan påverka sin arbetssituation vilket gynnar både trivsel och arbetsmiljön. Detta stärks även av 
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Guthenberg (2011:41) som menar att en chef som engagerar sig i sina medarbetare och tillåter dem 

att vara delaktiga i beslut medför positiva hälsoaspekter för medarbetarna då de finner sitt arbete 

mer meningsfullt.  

2 Teori 

I kommande teorikapitel har vi valt att lägga fokus på tre områden som kan ge en teoretisk grund 

till svaret på vår frågeställning, dessa är goda levnadsvillkor utifrån LSS-lagen och forskning, 

New Public Management (NPM) och handlingsutrymme. LSS lagen och NPM är två styrmedel 

som ur vissa synvinklar arbetar mot varandra där lagen ser till mjuka värden och människors 

välbefinnande medan NPM ser till kostnadseffektivitet. Mitt i detta teoretiska spänningsfält 

befinner sig våra intervjupersoner där de har sitt handlingsutrymme till hjälp för att skapa en 

balansgång mellan dessa två faktorer.  

2.1 Goda levnadsvillkor och LSS värdegrund 

I förarbetena till LSS lagen står det att samhället och lagen ska verka för att få personer med 

funktionshinder delaktiga i samhället och ta del av samma resurser som övriga befolkningen. 

Lagen ska finns som ett stöd för att detta ska efterlevas (SOU 1991:46 s.23f) Inför upprättandet 

av lagen tillsattes en kommitté som undersökte vilket behov som fanns och hur behoven skulle 

mötas. Deras sammanställning presenteras i rapporten SOU 1991:46, Handikapp, välfärd, 

rättvisa där det poängteras: 

Det är också grundläggande att den etiska principen om människans värde är oberoende av vilka 

andra egenskaper eller funktioner som en människa har. Det gäller både förtjänster och 

begränsningar. Varje enskild människas värde är ovillkorligt liksom hennes rätt till respekt är 

ovillkorlig. Denna princip gäller oavsett tillgång till eller förlust av den ena eller andra 

individuella förmågan. Den ovillkorliga rätten till respekt förändras inte på något sätt efter t.ex. 

art och grad av funktionsnedsättning. (SOU 1991:46 s.123)  

Begreppen självbestämmande, värdighet och integritet diskuteras ingående där författarna hävdar 

att självbestämmande kommer utifrån att integriteten respekteras. Detta får inte negligeras även 

om personen har en intellektuell funktionsnedsättning och inte själv har förmåga att hävda sin rätt. 

De menar även att självbestämmande kan vara svårt att påvisa om personen har en intellektuell 

funktionsnedsättning. I dessa fall överlåts ofta beslutsrätten åt en företrädare och risken för 
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maktmissbruk och förminskande av personen är överhängande. Det är i många fall företrädaren 

som avgör vad den enskilde behöver för att få ett gott liv (SOU 1991:46 s.124f). Vad som förefaller 

intressant och påpekas i förarbetena att trots att personer med funktionshinder ska ha samma 

rättigheter som alla andra i samhället krävs en lagstiftning som påpekar deras rätt till goda 

livsvillkor (SOU 1991:46 s. 24).  

Riksdagens nationella mål 2000 för gruppen funktionshindrade var bland annat att ge alla 

människor med funktionshinder förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Detta 

som en del i försäkran av att tillgodose goda levnadsvillkor (Lundgren, Sunesson & Thunved 

2018:145). Rätten till självbestämmande tas även upp i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 

och i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. I Artikel 3 kan vi läsa: 

”a) respekt för inneboende värde, individuellt självbestämmande, innefattande frihet att göra egna 

val samt enskilda personers oberoende” (SÖ 2008:26) 

Barbro Lewin tar i sin forskningsöversikt upp flera olika granskningar och rapporter kring vad 

goda levnadsvillkor innebär i praktiken. Ingenstans i rapporterna kan hon utläsa en entydig 

definition utan sammanfattar sin genomgång med att konstatera att goda levnadsvillkor är en 

individuell uppfattning som är föränderlig under livets gång (Lewin 2011:30ff). Vad som lyfts i 

förarbetena till LSS-lagen är att alla insatser ska utformas för att öka individens möjligheter till ett 

självständigt liv. Insatserna ska uppmuntra till aktivering där individen är delaktig i sina insatser 

och utvecklas utifrån tanken att individen ska bli självständig (SOU 1991:46 s.532).  

I lagen står det att personer inom LSS ska tillgodoses goda levnadsvillkor men Magnus Tideman 

(2000:283) kommer i sin avhandling till slutsatsen att normaliseringsprincipen gör att personer 

med utvecklingsstörning landar som bäst i kategorin “likvärdiga livsvillkor” då 

funktionshinderspolitiken eftersträvar att de ska leva “normalt”. Normaliseringsprincipen är enligt 

honom en grundpelare i handikappolitiken och ligger till grund för bedömning av vad som är 

likvärdiga levnadsförhållanden, det vill säga jämförbara levnadsförhållande med 

normalpopulationen. Två olika begrepp är aktuella i detta, statisk normalitet som utgår ifrån 

medelvärden och genomsnittsbegrepp samt individuell normalitet som ser till om individen är 

avvikande eller sjuk. Den statiska normaliteten är den LSS lagstiftningen försöker tillgodose 

genom krav på exempelvis hur ett LSS boende ska utformas. I det skandinaviska tänket kring 
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normaliseringsprincipen ska inte personer med funktionsnedsättning bli som alla andra utan de ska 

ges samma möjligheter att vara delaktiga i det ”normala” men utifrån sina förutsättningar 

(Tideman 2000:50ff). Strävan efter det normala är enligt Tideman (2000:61ff) inte alltid det bästa. 

Bostadsuppbyggnaden för personer med utvecklingsstörning där de bor ensamma i 

trapphuskomplex må efterlikna det ”normala” men bidrar till isolering och ensamhet för den 

enskilde. Att eftersträva att alla ska vara delaktig på arbetsmarknaden för att genom lön och inte 

bidrag stärka individens ekonomi och självkänsla kan leda till ett ökat utanförskap och känsla av 

misslyckande om kraven är för stora.  

Lagen om valfrihet är ytterligare exempel Lewin (2010:30ff) tar upp där personer inom LSS har 

rätt att välja vem de vill ska utföra deras insats. Det handlar även om rätten till att själv välja vilken 

mat man vill äta, rätten till att kunna kommunicera och rätten till god hygien. I alla dessa fall 

handlar det inte bara om att insatserna ska finnas utan också att användaren har rätt att bestämma 

hur de ska genomföras och av vem. Rätten att välja vem som ska genomföra insatsen lyfts även i 

förarbetena. Där påpekas för och nackdelar med privatisering där fördel som lyfts fram är en ökad 

kvalitet tack vare konkurrens. Nackdel som lyfts är risken för segregering där de privata väljer de 

minst krävande individerna (SOU 1991:46 s.111). I spår med detta lyfter Tideman (2000:297) att 

decentraliseringen och avregleringen av omsorgen kan leda till skillnader i kvaliteten som ges 

beroende på vem som ger den och detta ställer krav på högre kontroller. Tideman (2000:298) 

kommer till slutsatsen att personer med utvecklingsstörning har små möjligheter att påverka sina 

liv.  Enligt Barbro Blomberg (2006:182) lever fortfarande gamla tankar och strukturer kvar hos 

personalen på LSS boende där inslag av uppfostran och kontroll är vardag. Även om de gamla 

institutionerna stängde och de praktiska förutsättningarna ändras lever den gamla synen kvar på 

individerna, något som begränsar deras möjlighet till självbestämmande och således goda 

livsvillkor.  

2017 släpptes Etik för socialt arbete - Etisk kod för socialarbetare (Akademikerförbundet 2017) 

där det ytterligare påpekas att en viktig aspekt i socialt arbete är att ge individen skydd mot 

kränkningar och övergrepp och att inte utsätta hen för maktövergrepp. Många lagöverträdande 

sker utan personalens egentliga medvetenhet och av god vilja, att gömma brukarens medicin i 

filmjölk för att brukaren inte vill ta den men behöver den, det är ett otillåtet tvång som är ytterst 

vanligt (Lewin 2011:72ff). Utifrån det i lagen använda ordet integritet som Titti Mattsson 
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(2000:32) beskriver som rätten till ett fredat privatliv och rätten till att bli respekterad som 

människa är det som Lewin (2011:72ff) beskriver en ren kränkning av individens integritet och 

således inte förenligt med goda livsvillkor.  

Trots Lewins tankar kring absolut självbestämmande framgår det från annan litteratur att tvång 

och maktutövning förekommer kontinuerligt och dokumenterat (se exempelvis Socialstyrelsen 

2020:9). Enligt de yrkesetiska riktlinjerna (Akademikerförbunden 2017) kräver socialt arbete 

tydliga etiska riktlinjer då arbetet innefattar makt och stor möjlighet till maktmissbruk. De 

yrkesetiska riktlinjerna är tydliga, personalen ska ge omsorg och stöd utan kontroll och krav. De 

ska arbeta för att brukaren ska bibehålla en känsla av värdighet. De ska respektera brukarens 

självbestämmande och de ska inte använda tvång. Mellanchefen är ytterst ansvarig för sin 

personals handlingar vilket gör att beslut kring begränsningsåtgärder eller tvångsåtgärder alltid ska 

gå via chefen. Alla begränsningsåtgärder dokumenteras grundligt för som Morén (1999:332) 

skriver är dokumentationen i socialt arbete viktigt för att kunna följa, synliggöra och utvärdera 

arbetet. Dokumentationen är till för att återberätta verkligheten så objektivt och sakligt det går. I 

situationer där denna typ av inskränkningar är nödvändiga måste chefen fatta beslut efter såväl 

konsekvensetiska regler som efter pliktetiska regler (Christoffersen 2017:89). De 

konsekvensetiska reglerna hänvisar till vilka konsekvenser en handling eller en utebliven handling 

får och de pliktetiska reglerna hänvisar till vad lagar och regler säger oavsett konsekvens. 

2.2 New Public Management 

New Public Management (NPM) har sitt ursprung i Thatcherismen som utvecklades på 1970-talet 

då Margaret Thatcher tillträdde som premiärminister i Storbritannien. Målet med  Thatcherism var 

att effektivisera den offentliga sektorn genom att se över strukturen kring tjänster och budget för 

att få ut en så stor förtjänst av så små medel som möjligt. Thatcher strävade efter att skapa en 

flexiblare marknad med hjälp av avreglering och omorganisering av statliga företag (Kajimbwa, 

2013:65ff). På 1990-talet hade privatiseringen och avregleringen, ofta kallad nyliberalism, fått sitt 

nya namn New Public Management av forskaren professor Christopher Hood. Han publicerade två 

trendsättande artiklar A Public Management For All Seasons, 1991 och The ”New Public 

Management” in the 1980’s – Variations on a Theme, 1995. Dessa fick stor genomslagskraft och 
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en tydligare definiering av NPM kom utifrån sju punkter som införs och varierar i 

genomslagskraft:  

● Praktisk professionell förvaltning 

● Uttryckta och mätbara resultatmål 

● Stor tonvikt på produktivitet och effektivitet med fokus på budget och tydliga och 

mätbara mål 

● Decentralisering dvs uppdelning av större verksamheter till mindre självstyrande enheter 

● Konkurrens inom offentliga verksamheter och mellan den offentliga och privata sektorn 

● Styrning inom offentlig sektor ska efterlikna den inom den privata sektorn 

● Större fokus på att minska direkta kostnader i verksamheten 

NPM är en bred och mångfacetterad teori som innefattar ett brett spektrum av administrativa 

redskap. Decentralisering av offentliga verksamheter, tydligare uppdelning av vad det offentliga 

kan tillhandahålla själv och vad som kan köpas in av privata aktörer, servicekvalitet som mäts 

utifrån kundrespons liksom samhällsstyrning och separation av de politiska besluten från direkt 

förvaltning är ytterligare punkter som ofta förknippas med NPM. Kortfattat kan man säga att NPM 

presenterade ett sätt att använda den privata sektorns verktygslåda och organisationsform inom 

den offentliga sektorn med fokus på effektivisering. Grundidén med NPM är att effektivisera 

verksamheter genom att dra ner på kostnaderna. NPM-rörelsen anser att den offentliga sektorns 

verksamheter borde ha tillräckligt med utrymme för att på ett effektivare sätt använda de tilldelade 

resurserna (Lægreid 2015:542ff). Samhällsutvecklingen kännetecknas av effektivitet, 

förutsägbarhet och kontroll. Samtliga funktioner ska eftersträva att uppnå bästa resultat till minsta 

ansträngning och lägsta kostnad. Standardisering av olika insatser är ett sätt att effektivisera men 

som inte fungerar fullt ut inom välfärdssektorn då ett visst mått av flexibilitet krävs i arbetet med 

människor (Thylefors 2016:47f).  

Inom omsorgen har NPM inneburit en ökad kontroll av verksamheterna och ett ökat krav på att 

använda evidensbaserade metoder. Olika former av mät och bedömningsinstrument infördes för 

att kunna påvisa att metoderna som användes var kostnadseffektiva (Swärd 2016:86). NPM har 

även inneburit en maktförskjutning där det inte längre är de professionella som styr utvecklingen 

av omsorgen utan det styrs i hög grad av politiker och förvaltningsledningen. Detta synliggörs dels 
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via en ökad målstyrning med mål uppsatta av organisationens ledning och även genom införande 

av kontroller i form av ökade krav på dokumentation och resultatrapportering (Dellgran 2015:267). 

Införandet av granskningsenheten IVO, Inspektionen för vård och omsorg, 2013 blev ett tydligt 

tecken på den ökade kontrollen NPM kräver. IVO är en självständig enhet som har i uppgift att 

kontrollera men även att utveckla verksamheter inom vård och omsorg. IVO har genom detta en 

stor makt och påverkan på vård och omsorgsverksamheter (Swärd & Starrin 2015:404). Ytterligare 

förändringar NPM medfört inom svensk omsorg är att så kallade mellanchefer har fått en större 

budget och personalansvar i samband med att varje enskild enhet drivs som en egen verksamhet. 

Mellancheferna har på så vis fått en större makt över sina enheter men deras arbetsuppgifter har 

blivit mer administrativa och längre ifrån brukarna (Lundström & Sunesson 2015:306). 

Decentraliseringen av omsorgen har lett till ökad central kontroll där nåbarhet och tillgänglighet 

är en självklarhet. Kontrollen innefattar även ett ökat krav på dokumentation där allt som görs ska 

gå att följa och diverse inrapporteringar och framtagande av statistik är en stor arbetsuppgift för 

såväl chefer som medarbetare (Thylefors 2016:51f). På brukarnivå har NPM gett brukarna en 

större plats i organisationen där de, oavsett tillhörighet blir sedda som kunder. Inom 

funktionshinderområdet ställer detta till vissa dilemman då begreppet kund hänvisar till en flyktig 

relation men brukare på LSS boende är långvariga i sina insatser. Aktuella lagar uppmärksammar 

dock brukarnas roll i organisationen och kräver att deras röster blir hörda och att de professionella 

ska värna om deras behov och önskemål. Detta skapar en mer jämlik relation mellan brukare och 

de professionella (Thylefors 2016:61, Wolmesjö 2005:85f).  

2.3 Handlingsutrymme 

Att arbeta inom socialt arbete innebär att ha beslutsrätt över resurser som någon annan vill ta del 

av. Det kan röra allt från kunskap till ekonomiska resurser. För att på ett professionellt sätt kunna 

hantera dessa resurser krävs att personen med beslutsrätt har förståelse för vad socialt arbete 

innebär och förståelse för den egna organisationen. Generella regler för alla som arbetar inom 

socialt arbete är att de har kunskap om de människor som organisationen arbetar med, om relevant 

lagstiftning, om samhällets generella organisering och kunskap om de metoder och tekniker som 

används inom området. Personen med beslutsrätt behöver även ha kunskap om de insatser som 

finns, vad de har för resultat och effekter (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:17f). Som chef 
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inom socialt arbete styrs handlingsutrymmet av lagar, regler och ekonomiska förutsättningar men 

även av moraliska och normativa aspekter. Ytterligare faktorer som påverkar är rutiner, tolkningar 

och traditioner (Dellgran 2013:253, Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:16f).   

Som mellanchef inom vård och omsorg finns ett visst handlingsutrymme för att kunna göra 

individuella anpassningar som gör att verksamheten ska fungera (Larsson 2008:42). 

Handlingsutrymmet formas av både administrativa och tankemässiga begränsningar hos såväl 

beslutsfattaren som organisationen. Beslutsfattaren ska alltid representera sin organisation, dess 

värdegrunder, begränsningar och möjligheter i mötet med medborgarna som söker deras hjälp 

samtidigt som hen ska vara medmänniska och arbeta för medborgarnas bästa. Dilemman uppstår 

då organisationens begränsningar hindrar beslutsfattaren att möta medborgarnas behov. 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:55). Då allt människobehandlande arbete är en 

balansgång mellan att vara medmänniska och att representera sin organisation ställs beslutsfattaren 

inför otaliga moraliska dilemman då makten ligger hos hen att välja och böja reglerna till den enas 

fördel (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:72f). 

3 Metod 

I följande kapitel kommer vi beskriva hur vårt arbete praktiskt har gått till i genomförandet av 

denna studie. Vi presenterar hur vi har tänkt kring val av metod, genomförande av 

datainsamlingen samt alla problem och lösningar som uppstod på vägen.  

3.1 Val av metod 

Inom kvalitativ forskning är intervju och deltagande observationer de vanligaste metoderna. För 

att kunna besvara våra frågeställningar behövde vi information kring hur mellanchefer tänker och 

resonerar i sitt dagliga arbete. Vi planerade att använda oss av enbart fokusgrupper då vi ansåg att 

diskussionerna som kan uppstå mellan flera informanter skulle ge oss en djupare förståelse för 

mellanchefernas situation. Problem med detta uppstod fort då denna uppsats skrevs mitt under en 

pågående pandemi som medförde vissa begränsningar även i studiesammanhang. Det första, som 

vi var medvetna om redan i uppstart, var att alla intervjuer skedde via digitala medier då alla 

onödiga fysiska möten skulle undvikas. Att genomföra datainsamlingen digitalt var inget vi oroade 
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oss över då det nu är vanligt att hålla i möten och undervisning genom digitala kanaler. Vad vi inte 

hade räknat med var hur svårt det skulle vara att få informanter. Andra vågen av corona pandemin 

har slagit hårt mot flera kommuner och mellancheferna arbetar i en “dag för dag” situation gällande 

planering. Det har gjort att vi hade väldigt svårt att få deltagare till våra fokusgrupper. I första 

kommunen deltog endast tre personer och en av dem uppfyllde inte vårt urvalskrav utan är chef på 

boende som styrs av Socialtjänstlagen istället för LSS-lagen. Vi valde att bortse från detta då hen 

arbetar tätt ihop med mellancheferna för LSS och utgår från samma förutsättningar och tankesätt. 

Andra kommunen vi kontaktade fick vi endast nekande svar, ingen av de chefer vi tog kontakt med 

kunde undvara en timme av sin tid för att delta i vår undersökning. I den tredje kommunen vi 

kontaktade och även bokade ett tillfälle för en fokusgrupp med fem deltagare fick vi tänka om helt. 

Dagarna innan och samma dag fokusgruppen skulle genomföras bokade flertalet informanter av 

och vi fick genomföra enskilda intervjuer istället för fokusgrupp då det framstod som omöjligt att 

hitta en tid alla fem kunde delta.   

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Fokusgrupp 

Fokusgrupper likställs ibland med gruppintervjuer då det är intervjuer som genomförs med flera 

(minst fyra) deltagare samtidigt men Bryman (2008:446f) lyfter upp några distinkta skillnader som 

fick oss att specificera oss och uttalat använda just fokusgrupp och inte gruppintervju.  I en 

fokusgrupp ligger fokus på ett visst tema och inte på flera olika frågeställningar som det gör i 

gruppintervjuer. I vår undersökning utgick vi från just olika tema för att kunna lyfta gruppens 

åsikter oberoende av frågeställningar vi producerat via vår förförståelse kring ämnet. Vi var 

dessutom intresserade av deltagarnas reaktioner på varandras svar för att genom dessa kunna 

spinna vidare på ämnena som togs upp, en interaktion vi saknade i de enskilda intervjuerna. Detta 

är något Bryman (2008:449) poängterar är unikt för just fokusgrupper. I diskussionerna kring våra 

ämnen var det just deltagarnas reaktioner på varandras kommentarer som var viktiga för att få en 

förståelse för underliggande tankar. I fokusgruppen blev svaren mer utvecklade än i en till en 

intervju då deltagarna påverkades av varandras svar och kunde via dessa utveckla sina egna 

resonemang. Deltagarna krävde även förtydligande av varandra och i vissa frågor sökte de medhåll 
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eller motstånd från varandra vilket utvecklade diskussionerna på ett sätt vår förförståelse inte 

kunnat förutse.   

3.2.2 Intervju 

Då vår andra planerade fokusgrupp tvingades ställas in använde vi oss av semistrukturerade 

intervjuer för dessa deltagare istället och utgick från Densombe’s (2000:134ff) modell. Vi använde 

samma tematiska uppsättning av frågor som under fokusgruppen och ändrade ordningen samt 

utvecklade våra följdfrågor utifrån hur våra informanter besvarade dem. Vi ställde öppna frågor 

och gav därigenom informanten stort utrymme att själv associera och utveckla sina tankar och 

svar. Följdfrågor var det som förde intervjun framåt och dessa baserades på vilket spår informanten 

valt att utveckla. De semistrukturerade intervjuerna gav på så sätt en bredare kunskapsinsamling 

än vad en strukturerad intervju hade gjort där vi inte kunnat ta hänsyn till informantens 

associationer på samma sätt.  

3.3 Metodens tillförlitlighet 

I en kvalitativ undersökning är validitet och reliabilitet inte alltid enkla att förhålla sig till. 

Begreppen härstammar från den kvantitativa forskningen där mängd och kontroll är av vikt men 

detta återspeglas sällan i kvalitativ forskning (Bryman 2008:351). I vårt arbete är mätning helt 

irrelevant men då vi anpassade vår tankegång till hur Bryman (2008:354ff) beskriver Lincoln & 

Gubas teorier kring tillförlitlighet gick det att anpassa även till denna uppsats. I begreppet 

innefattas trovärdighet, vilket säkerställdes genom att vi som forskare utförde projektet enligt de 

regelverk som finns samt att vi återkopplade våra resultat till deltagarna för att säkerställa att vi 

uppfattat dem korrekt. Kravet på pålitlighet uppfylldes per automatik då detta är ett skolprojekt 

där vår handledare kräver en tillgänglig redogörelse för alla faser i arbetet och uppsatsen kommer 

att granskas av såväl handledare, examinator som studenter. Gällande överförbarhet är målet att 

vi presenterar ett så pass tydligt resultat och analysdel att det upplevs möjligt att använda resultaten 

även i en annan situation. Möjligheten att styrka och konfirmera tas upp som sista punkt för att 

skapa trovärdighet och för att säkerhetsställa detta lämnade vi i största mån möjligt våra personliga 

åsikter utanför projektet och anpassade den teoretiska inriktningen efter resultatet vi fick, inte 

tvärtom. Vi anser att med dessa anpassningar är vår undersökning så tillförlitlig som den kan vara.  
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3.4 Förförståelse 

Vår förförståelse i ämnet är likartat då vi båda har flera års arbetserfarenhet av att arbeta på olika 

LSS boenden och är därmed väl insatta i hur vardagen inom LSS kan se ut. Vi har under det senaste 

året följt debatterna och händelser som uppdagats i nyheterna både vad gäller missförhållande på 

boende men även diskussionerna kring personlig assistans insatsen som varit livliga de senaste 

åren. Vi är båda väl insatta i lagstiftningen gällande LSS och vikten av ett bra bemötande gentemot 

brukarna. På samtliga boende vi har arbetat på har självbestämmande och delaktighet varit två 

ledord i allt planeringsarbete och personalens bemötande och kompetens har varit bland det första 

som ifrågasatts vid incidenter. Vi har båda levt i vår lilla bubbla där vi naivt trott att merparten av 

de som arbetar inom LSS idag har en modern människosyn som anser att alla människor är lika 

värda, även de med ett intellektuellt funktionshinder. De av Uppdrag Granskning uppdagade fallen 

visar på fruktansvärda missförhållanden som tar oss tillbaka till långt innan LSS lagstiftningen 

tillkom och fick upp vårt intresse för just denna frågeställning. Under termin fem på 

socionomprogrammet hösten 2020 gjorde Isabel sin praktik hos just en enhetschef för kommunala 

LSS-boende och blev där uppmärksam på just svårigheterna att balansera brukarnas goda 

levnadsnivåer och personalens goda arbetsmiljö. Corona pandemin förstärkte och förtydligade 

svårigheterna som annars kan vara svåra att sätta ord och exempel på. 

Som forskare är objektivitet av yttersta vikt för att resultatet ska bli så sanningsenligt som möjligt 

men vi kan inte bortse från det faktum att vi forskare är människor. Som människor påverkas vi 

av och förstår vi vår omgivning utifrån våra personliga förutsättningar, vår historia och utifrån 

rådande samhällsdiskurs. Samhällsdiskursen är något vi inte går så djupt in på i denna uppsats men 

det är mycket tack vare den som LSS boenden granskas så hårt som de gör. I det moderna samhället 

är det inte ok att någon människa behandlas som ett djur. Både vi och de vi intervjuar har med sig 

sina egna erfarenheter och omvärldsförståelse in i arbetet. Alvesson och Sköldberg (2008:199) 

menar att forskare är uppslukade av den historiska och kulturella kontexten hen lever i vilken per 

automatik överförs till forskningen. För att kunna förhålla sig kritisk måste forskaren reflektera 

över sin egen förförståelse för att kunna bidra med ett objektivt tillskott till forskningen. Baserat 

på detta påstående anser vi det viktigt att vår förförståelse blev presenterad och tydliggjord. 
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3.5 Urval och avgränsning 

Vi valde att endast fokusera på kommunalt anställda mellanchefer. Detta då vår förförståelse säger 

oss att privatanställda chefer inte arbetar efter samma förutsättningar som kommunalt anställda. 

Således hade underlaget blivit för stort för uppsatsens omfång om vi inkluderat både privat och 

kommunalt anställda. Vi har medvetet valt bort att intervjua chefer på andra nivåer än 

mellanchefsnivå. Vi har valt bort att intervjua personal, brukare och anhöriga. Deras åsikter hade 

bidragit till en bredare syn på ämnet och gett en större förståelse för konsekvenserna av 

mellanchefernas beslut men det hade inte bidragit till svar på våra frågeställningar. Hade vi kunnat 

ta steget och utvecklat denna uppsats på en doktorsnivå hade vi lagt på personal, brukares och 

anhörigas perspektiv på vår frågeställning för att få en mångfacetterad bild av verkligheten på LSS 

boende.  

Kriterierna för urval av informanter innefattade två punkter: 

1: Att personen ska vara enhets/sektionschef för ett eller flera LSS §9:9 boende 

2: Personen ska ha minst fyra års erfarenhet som enhetschef inom vård och omsorg.  

Då vi har genomfört en kvalitativ studie har vi använt oss av målstyrt urval vilket innebar att vi 

valt ut individer som vi anser kan vara av nytta (Bryman 2008:350). Enligt Bryman (ibid) kan en 

kvalitativ forskare använda sig av sannolikhetsurval om det är viktigt att få generaliserbara resultat. 

I vårt fall är omfattningen av undersökningen så liten att generaliserbarhet inte är aktuellt att 

eftersträva och därav använde vi oss inte utav sannolikhetsurval. 

 

Vi har använt en bekant som arbetar i en mindre kommun som gatekeeper för att få deltagare till 

vår första fokusgrupp. Vi vill ha fyra-fem personer i fokusgruppen då det är en ny erfarenhet för 

oss och vi känner oss inte bekväm med en större grupp. Om fler personer hade varit intresserade 

av att delta skulle urvalet ha baserats på de fem som är tillgängliga det datum och tid vi bestämde. 

Vi fick via en annan kontakt namn och nummer till en mellanchef i en närliggande kommun där 

vi försökte genomföra urvalet på samma premisser som i den första kommunen. Tyvärr fick vi 

bara nekande svar från den andra kommunen som vi kontaktade, ingen av mellancheferna hade tid 

att avvara för att delta i vår fokusgrupp. Tacksamma över att fokusgruppen skulle genomföras 
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digitalt vände vi oss till en tredje kommun längre bort och där fick vi äntligen napp och kunde 

boka in ett tillfälle för en fokusgrupp med fem deltagare. Dagarna innan och samma dag 

fokusgruppen skulle genomföras bokade flertalet informanter av och vi fick tänka om helt och 

genomföra enskilda intervjuer istället för fokusgrupp.  

3.6 Tillvägagångssätt 

Att genomföra intervjuer i två olika kommuner av olika storlek skapar en bredare bild av vår 

frågeställning och genererar ett mer tillförlitligt resultat. Sveriges kommuner styrs av folkvalda 

politiker vars åsikter skiljs åt utifrån parti och individuella åsikter. Detta påverkar uppbyggnaden 

av vård och omsorgsförvaltningen samt vilka politiska mål, ekonomiska förutsättningar och 

riktlinjer mellancheferna har att förhålla sig till. Mellanchefernas beslutsfattningsprocess varierar 

dessutom utifrån företagskulturen samt verksamhetschefens inställning om vi utgår ifrån 

ledarskapsforskning såsom Sherriton & Stern (1997:27) och Wheelan & Abraham (1993:805). I 

vår fokusgrupp och i de enskilda intervjuerna bad vi våra informanter att diskutera olika tema. 

Teman vi utgick ifrån var: goda levnadsvillkor, arbetsmiljö, handlingsutrymme samt vilka 

svårigheter de ställs inför i sitt dagliga arbete. Vi bad dem även ge exempel på situationer där 

medarbetarnas väl inte överensstämmer med brukarnas. Utifrån svaren vi fick kunde vi utveckla 

följdfrågor och be informanterna att gå in mer djupgående på hur de tänkte och resonerade kring 

sina svar. På grund av corona genomfördes alla intervjuer digitalt men då digitaliseringen av möten 

pågått under så pass lång tid upplevde vi inga direkta svårigheter med detta. Tvärtom blev det 

positivt då vi hade svårt att få tillgång till informanter nära hemmet.  

Via teams spelade vi in samtalen vilket var av vikt för att kunna transkribera intervjuerna och gå 

igenom dem flera gånger. Genom att ha videoinspelning i fokusgruppen kunde vi även studera 

samtliga informanternas reaktioner på de andra deltagarnas kommentarer i efterhand, något som 

inte hade hunnits med utan en inspelning. Efter att ha granskat inspelningen hade vi tänkt 

genomföra kortare enskilda intervjuer med deltagare i fokusgruppen, om vi identifierade 

reaktioner och ansiktsuttryck som kunde tyda på ifrågasättande eller en tillbakahållen åsikt. Efter 

att ha granskat inspelningen flera gånger kändes det dock inte nödvändigt med ytterligare 

förtydligande så vi valde att inte genomföra någon uppföljande intervju.  
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I kodningsarbetet utgick vi ifrån Brymans (2008:523ff) ordning där han skriver att det är av vikt 

att koda tidigt för att inte bli överrumplad av materialet. Precis som Bryman rekommenderar gick 

vi igenom transkriberingarna flera gånger, första gången utan kodning där vi bara såg vad vi fann 

intressant och därefter med djupare analyser. Vi utgick inledningsvis från kategorierna: hur goda 

levnadsvillkor definieras, vad god omsorg är, självbestämmande kontra omhändertagande, 

moraliska dilemman, ledarskapets påverkan och chefernas roll i moraliska beslut. Dessa kategorier 

satte vi utifrån vår förförståelse och inledande tankar efter intervjuerna. Under transkriberingen 

hittade vi efterhand fler teman och släppte även temat moral då detta inte var någonting våra 

informanter diskuterade.  

Under vårt kodningsarbete använde vi oss av färgkoder för att markera de olika ämnena när de dök 

upp i transkriberingarna, något som Jönsson (2010:56f) tipsar om. Detta skapade möjligheter att 

följa ämnet genom hela intervjuerna, inte bara utifrån en specifik fråga. Flera gånger låg svaret på 

en fråga kring ett ämne gömd i svaret på en annan fråga, vilket gjorde det viktigt att koda hela 

materialet, inte bara en specifik fråga. Framförallt gällande mellanchefernas handlingsutrymme 

var detta tydligt då det ämnet smög sig in i nästan alla frågor.  

3.7 Reflektioner över det empiriska arbetet och metod 

På grund av Covid-19 pandemin förändrades som tidigare nämnt våra förutsättningar, vi hade svårt 

att hitta informanter och vi fick göra om vår andra fokusgrupp till enskilda intervjuer. Detta 

riskerade att bli ett problem i resultatet då vi hade en gruppkonversation och flera enskilda. Tack 

vare samtalsstrukturen deltagarna i fokusgruppen valde har vi kunnat särskilja deras svar från 

varandra och hantera även de som enskilda intervjuer i resultatpresentationen. Detta har gjort att 

vi kunde säkerställa anonymiseringen på ett bättre sätt än om vi haft resultatet från en fokusgrupp 

i en kommun och fem enskilda intervjuer från den andra kommunen.  

Något vi har funderat mycket över är hur sanningsenligt mellancheferna har besvarat våra frågor. 

Via intervjuerna får vi den sanningen som mellanchefen vill att vi ska få vilket kanske inte är hela 

sanningen. Om de använder sig av strategier som inte är accepterat av samhället och rådande 

politik erkänner de nog inte detta i en intervju utan ger det svaret som förväntas av dem. Till denna 

diskussion tillhör också funderingarna kring om vi hade fått andra typer av svar i de enskilda 
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intervjuerna än i fokusgruppen. Har deltagarna i fokusgruppen svarat ärligt på frågorna eller har 

de sagt det som de tror de andra deltagarna förväntar sig höra?  Vår fokusgrupp var sammansatt 

av chefskollegor som arbetat tillsammans en längre tid och som känner varandra väl vilket vi tror 

påverkar deras svar åt det uppriktigare hållet. Vi upplevde dem väldigt bekväma med att uttrycka 

sina åsikter i varandras sällskap även de gånger då de inte höll med varandra. Dock var svaren från 

fokusgruppen mer positiva än svaren i de enskilda intervjuerna och vi kan aldrig med säkerhet 

säga om det beror på att mellancheferna som deltog i fokusgrupperna har en positivare upplevelse 

av sitt arbete eller om kollegornas närvaro påverkade dem. Hade vi utgått från vårt syfte i en större 

undersökning hade det varit av vikt att använda oss av observationer och skugga cheferna i deras 

dagliga arbete för att se om de agerar så som de säger. Av vikt hade då också varit att intervjua 

såväl brukare som medarbetare för att få en allsidig syn på ämnet.   

3.8 Etiska aspekter 

Vid första anblicken krävde vår studie inte så stora etiska överväganden som social forskning kan 

kräva annars. Vi skulle inte intervjua personer som var i en utsatt situation, vi skulle inte be om 

någons livshistoria där informanterna måste blotta sig själva. Att som chef diskutera sina beslut 

och sina resonemang kring sitt dagliga arbete känns som en relativt trygg undersökning utifrån 

ingrepp i någons liv. Men, detta till trots krävdes ändå ett etiskt tänk och att ställa frågorna neutralt 

så inte någon chef kände sig påhoppad eller att den måste gå i försvar. 

Vi var tvungna oavsett inriktning på frågor förhålla oss till de fyra huvudkraven som 

Forskningsetiska rådet (u.å s7ff) tagit fram nämligen informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebar att vi informerade våra informanter om 

forskningens syfte, deras roll i undersökningen samt att deltagandet var frivilligt och att intervjun 

när som helst kunde avbrytas och deras bidrag raderas. Vi var tvungna att ha samtycke från 

informanterna att delta i vår studie, vilket sker per automatik då de blev tillfrågade om de ville 

delta. Gällande konfidentialitetskravet är det av yttersta vikt att ingen utomstående kan komma åt 

uppgifter som identifierar informanterna. För att uppnå detta är alla dokument kring uppsatsen 

lösenordskyddade, papper undangömda och namnen fingerade redan i transkriberingen. Filerna 

med de inspelade intervjuerna och fokusgruppen är även de lösenordskyddade och endast sparade 

på våra privata datorer. Det sista huvudkravet forskningsetiska rådet fastställt är nyttjandekravet 
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som innebär att den information vi samlat in endast ska användas till det syftet vi angivit inför 

insamlingen och det uppfyller vi då vi inte har några planer på att använda informationen i annat 

syfte.  

4 Analys av resultatet 

I kommande kapitel presenterar vi resultatet av de genomförda intervjuerna. Vi inleder med en 

kort presentation av deltagarna så att du som läsare får en uppfattning om vem vi har intervjuat. 

Därefter följer fyra underkapitel, vart och ett kopplade till de teman vi utgick ifrån under 

intervjuerna. Samtliga kapitel presenteras ihop med kopplingar till den teoretiska grund som vi 

presenterat i kapitel två, goda levnadsvillkor, NPM och handlingsutrymme.  

4.1 Kort presentation av deltagarna 

Vi intervjuade åtta chefer från två olika kommuner, samtliga är så kallade mellanchefer utifrån vår 

tidigare definition av begreppet. Sju av dem är chefer för 9:9 boende LSS och en är chef för boende 

inom socialpsykiatrin. Samtliga har flera års erfarenhet som mellanchef inom vård och omsorg. 

De flesta av dem har arbetat i flera olika kommuner i landet och några även inom privat sektor. De 

har även erfarenhet från andra områden av vård och omsorg såsom äldreboende och hemtjänst. 

Majoriteten av de vi intervjuade har tidigare erfarenhet av att arbeta i brukarnära arbete innan de 

blev chef. Utbildningsmässigt skilde det sig något mellan dem, hälften är utbildade socionomer, 

tre är utbildade inom vården som undersköterskor eller sjuksköterskor och en har sin bakgrund 

inom barn och fritid. I båda kommunerna har de ungefär lika många anställda under sig, mellan 

45–60 medarbetare plus 10–20 timanställda. Chefen inom socialpsykiatrin sticker ut med endast 

27 anställda men har ansvar för över 100 brukare till skillnad från LSS chefernas 30–40 brukare 

per person.  
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4.2 Vad är goda levnadsvillkor?  

4.2.1 Fritt fram för tolkning? 

I samtliga av våra intervjuer presenteras samma problematik kring goda levnadsvillkor som Lewin 

konkluderar i sin bok (2001), att det är ett otydligt och odefinierat begrepp. I lagstiftning, 

förarbeten och forskning (Se ex Blomberg 2006, Tideman 2002, SFS 1993:387) lyfts begreppen 

utifrån orden självbestämmande, integritet och normaliserings, dvs rätten att leva som alla andra. 

Som tydligt framgår av nedanstående citat är detta vad våra chefer tar fasta på i diskussionen kring 

goda levnadsvillkor, att brukarna ska ges förutsättningar att leva som om de inte haft ett 

funktionshinder. 

Goda levnadsvillkor för mig och som jag tänker att också lagen lutar sig på är att man ska 

kunna leva som normalt, som vad som är normalt även om man inte hade haft nån 

funktionsnedsättning (Mellanchef tre).   

Liksom förarbete till LSS-lagen konkluderar är det ofta företrädare som talar för individen vilket 

cheferna påpekar då de nämner vikten av deras eget tolkningsutrymme kring vad goda 

levnadsvillkor innebär för varje individ (SOU 1991:46 s.124f). Detta utifrån LSS-lagstiftningen 

då det är de som är ytterst ansvariga för att lagen följs. Det efterfrågas en större tydlighet från lagen 

och framförallt från Socialstyrelsens riktlinjer då det fanns en viss osäkerhet i att själv avgöra vad 

som ska klassas som goda levnadsvillkor.  

Den kan ju vara ganska tydlig rent allmänt, ‘vad är goda levnadsvillkor’ men i de specifika 

ytterligheterna så tänker jag att man som enhetschef får agera nån sorts vågmästare av vad 

som är rimligt, och i de specifika områdena göra en uppskattning för det gör inte 

Socialstyrelsen (Mellanchef ett). 

Svårigheten detta citat visar på är hur man skapar en gemensam grund kring hur ett normalt liv 

levs. Följer de här Tidemans forskning resulterar normaliseringen i att individerna har likvärdiga 

levnadsvillkor, inte goda som lagen kräver (Tideman 2000:283). Tidemans syn på 

normaliseringsprincipen (Tideman 2000:50ff) går att se flera diskussioner. Exempelvis beskrivs 

olika diskussioner som pågår mellan cheferna och medarbetarna kring rimlighet i vad brukarna 
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kan och vill göra. Somliga brukare vill resa flera gånger per år och chefen försöker avgöra om 

detta ingår i uppdraget att tillgodose detta med personal. Utgår vi då ifrån statisk normalitet 

(Tideman 2000:53) och att genomsnittssvensken åker på en utlandsresa per år så bör detta vara 

vad som eftersträvas att mötas. Men om den funktionshindrade har väldigt god ekonomi måste den 

jämföras med någon med likvärdig ekonomi för att göra få ”likvärdiga levnadsvillkor”. Cheferna 

uppger att de har ett stort förtroende för sina medarbetare i att kunna bedöma vad som är goda 

levnadsvillkor vilket riskerar maktöverbruk utifrån rädslan som lyfts upp i förarbetena till LSS 

lagen (SOU 1991:46 s.124f). 

Diskussioner uppkommer ofta när det kommer till att dra gränsen mellan personalens och 

brukarens åsikter gällande hygien, kost och städning, där upplever cheferna att det kan vara svårt 

för personalen att respektera brukarnas integritet och självbestämmande. I FN:s konvention 

utrycks det tydligt att de enskilda ska ha rätt till sina egna val (SÖ 2008:26). Fråntar personalen 

brukarna det valet för att de själva anser att det är bra för brukaren att duscha uppfylls inte kravet 

på valfrihet och inte heller rätten till självbestämmande och integritet. Härleder vi detta till 

Blomberg (2006:182) tankar om hur tankarna från de gamla institutionerna lever kvar beskrivs det 

tydligt av informanterna att det är uppfostran som tar överhand i det dagliga arbetet med brukarna. 

Brukarnas självbestämmande tas ifrån dem om personalen anser dem oförmögna att ta beslut i 

ämnet. I detta uppstår svårigheter att motivera utan att värdera och uppfostra om exempelvis en 

brukare inte vill duscha så ofta som personalen anser vara lämpligt för att hålla god hygien eller 

personen har vad personalen anser vara en ohälsosam kost. Brukarnas integritets kränks i och med 

att personalen fattar beslut över huvudet på dem. Utgår vi då ifrån Mattssons (2002:32) definiering 

av att integritet betyder rätten till ett fredat privatliv är denna integritetskränkning en direkt 

motverkan på LSS lagens huvudsyfte. Cheferna har en gemensam syn på detta men om samtlig 

personal följer detta kan de inte säkerställa något som följande citat visar:  

Vi kan aldrig tvinga någon, vill du äta ostbågar till frukost, lunch och middag så gör du ju 

det, och det ska de få göra även om de bor på ett LSS -boende. Sen ska personalen göra allt 

de kan för att motivera till att smaka på annan mat för att uppmuntra en hälsosammare 

livsstil men vi kan ju aldrig tvinga de boende, om de inte vill. Tyvärr kan vi aldrig 

detaljstyra personalens inställning så där kanske är någon som drar “motivationen” steget 

för långt (Mellanchef åtta).  



 

29 

 

4.2.2 Finns det ett val om alternativen är säg ja eller var utan? 

LSS boende precis som övrig vård och omsorg är hårt styrd av en budget och i diskussion kring 

goda levnadsvillkor i förhållande till att NPM sätter en prislapp på varje individ får vi ytterligare 

en aspekt på svårigheten. Tänket som NPM förde med sig vill kombinera kvalitet (goda 

levnadsvillkor) med effektivitet (låg kostnad). Grundtanken att genom så små medel som möjligt 

få ett så bra resultat som möjligt är svårt att överföra inom människobehandlande yrken (Thylefors 

2016:47f). 

I övrig vård finns konkurrens med som en bidragande faktor till arbete för högre kvalitet till mindre 

kostnad men då konkurrens i princip saknas inom LSS är detta inte en bidragande faktor. 

Konkurrens är den av Hoods sju punkter (Lægreid 2015:542ff) som inte tas upp i någon intervju, 

tvärtom diskuteras avsaknaden av konkurrens i verksamheterna. Rädslan som beskrivs i förarbetet 

(SOU 1991:46 s.111) om att privatisering leder till en segregering där de privata tar hand om de 

”lätta” har visat sig vara omvänt. De privata aktörerna kommer endast in i bilden i nödfall enligt 

våra informanter. Decentraliseringen som Tideman (2000:297) lyfter har inte påverkat kvaliteten 

på omsorgen i det utsträckning han misstänkte men införandet av IVO 2013 följde hans tankar om 

behovet av större kontroll av verksamheterna. Bristen på LSS bostäder gör att konkurrensen som 

annars är en påtaglig del av NPM uteblir eftersom brukarna, liksom Tideman (2000:298) påpekar 

inte har några större valmöjlighet kring hur och var de vill få hjälp. Där det är vanligast med en 

efterfråga av specifika boenden är bland föräldrar vars barn blivit vuxna och ska flytta hemifrån. 

Där efterfrågas ofta att barnen ska få bo ihop med jämnåriga, ”som alla andra ungdomar gör” något 

som inte kan tas hänsyn till då denna typ av riktade boende sällan finns tillgängliga. Att få välja 

vart man vill bo är en rättighet som merparten av ungdomar utan funktionsnedsättning nog tar för 

givet. Artikel tre i FN:s konvention (SÖ 2008:26) fullföljs inte då frihet att göra egna val tas bort 

på grund av platsbrist. De tillfällen privata aktörer används är det antingen för att kommunen 

saknar platser eller för att den boende har för svår problematik för att må bra på de existerande 

boendena. Platserna inom privat LSS är få och ofta väldigt dyra. I merparten av offentlig 

verksamhet i Sverige finns LOV, lagen om valfrihet. LOV har en tydlig koppling till NPM vilken 

kräver att även offentlig verksamhet utsätts för konkurrens (Lægreid 2015:542ff). LOV möjliggör 

för medborgaren att välja exempelvis skola och vårdinstans efter eget tycke, inte efter 

närhetsprincipen. Detta steg har inte anammats inom LSS enligt våra informanter, främst på grund 
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av bostadsbristen. Att se brukarna som kunder vilket NPM förespråkar för att öka deras inflytande 

faller platt då de trots benämning kund och tänket “kunden har alltid rätt” så ges det inga 

valmöjligheter om valet står mellan att ta emot den hjälp som kan erbjudas eller få ingen hjälp alls 

vilket är tydligt utifrån följande citat:  

Vi har ju de platser vi har kommunalt och det är ju samma för de privata LSS boendena är 

det 5 platser så är det, är det fullt så är det fullt. Däremot kan man ju alltid...man kan ju 

önska alltså om man får ett LSS beslut i kommunen...så kan man ju alltid önska jag vill bo 

nära stan eller jag vill bo nära mamma som bor där, men men rent faktiskt för brukarna så 

har vi så pass sällan lediga lägenheter så att det är ju inte ofta där vi kan matcha det 

(Mellanchef ett) 

4.2.3 ...men det tillåter inte budgeten.  

Cheferna beskriver hur de upprepade ekonomiska sparkraven som kommer från politikerna 

påverkar kvaliteten för omvårdnaden som ges och således också hur goda levnadsvillkor brukaren 

kan få. Tydliga exempel på detta går att utläsa i intervjuerna, exempelvis som i nedanstående citat 

där en av cheferna beskriver hur brukarna blir lockade i säng innan klockan 21.00 varje dag för att 

det inte finns ekonomi till mer kvällspersonal. 

Nu lyckas min personal bra med att anpassa brukarnas vardag och motivera dem till 

aktiviteter i sängen, de lyssnar på musik eller tittar på TV från sängen, men om nån boende 

inte vill lägga sig så blir de så gott som tvingade i säng ändå för personalen ska gå, och 

natten får inte lägga dem själv när det är lift och grejer, det är inte säkert för vare sig 

brukaren eller personalen. Idealet hade varit att kvällspersonalen jobbat längre men det 

tillåter inte budgeten och de behövs på dagen också (Mellanchef sex).  

Även om personalen gör sitt bästa för att motivera brukarna till sängliggande aktiviteter som de 

uppskattar blir det ändå ett inkräktande på deras självbestämmande och integritet. Vilken icke 

funktionshindrad vuxen har sängtider som bestäms av någon annan? I detta citat går det inte ens 

att implementera Tidemans (2000:283) lägre standard av likvärdiga levnadsvillkor, än mindre 

goda levnadsvillkor. En brukare som inte kan gå på promenad ensam men som älskar att vara ute 

blir ofta begränsad till ett fåtal promenader i veckan för att personalen inte räcker till. De 
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ekonomiska förutsättningarna har tydligt en negativ inverkan på brukarnas levnadsvillkor något 

samtliga chefer i undersökningen påpekar. Detta medför en stor inskränkning på deras 

handlingsutrymme, något Svensson, Johnsson & Laanemets tar upp som en vanlig svårighet där 

organisationens begränsningar skapar moraliska dilemman för den som ska fatta beslutet 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:55) 

4.3 Jag har ett stort handlingsutrymme, det har jag? 

4.3.1 Begränsningar i handlingsutrymmet 

Diskussionerna kring hur stort handlingsutrymme cheferna har gick mycket fram och tillbaka. Å 

ena sidan ansåg cheferna att de har stor möjlighet att påverka sina verksamheter och sitt dagliga 

arbete men å andra sidan nämnde de flertalet faktorer som påverkar och begränsar dem.  

Denna dialog mellan oss och mellanchef åtta markerar deras tvetydighet i huruvida de anser att de 

har ett stort handlingsutrymme eller ej:  

- Jag har ett stort handlingsutrymme, det har jag. Det är egentligen ingen som 

begränsar mig, det är i så fall jag själv som gör det. Utifrån nuvarande ramar så kan 

jag leda denna verksamhet som jag vill 

- Vilka ramar är det du refererar till då? 

- Ja, jag måste lyda lagen, LSS lagstiftningen men även alla arbetsrättslagar, det är 

förordningar, Socialstyrelsens riktlinjer, de politiska målen, förvaltningsledningen, 

min chef, självklart, medarbetarna måste vara med på banan och så måste jag 

förhålla mig till brukarnas vilja… så ja, när man lägger upp det så så kanske jag 

inte har så stort handlingsutrymme i alla fall... (Mellanchef åtta) 

Vad som tydligt kan utläsas från citatet och övriga svar vi fått är inflytandet NPM har haft över 

funktionshinderområdet och chefernas handlingsutrymme. Sex av sju av Christopher Hoods 

punkter (Lægreid 2015:542ff, Thylefors 2016:51ff) återspeglas tydligt när mellancheferna 

beskriver sin vardag. De får direktiv från nämnden vilken består av valda politiker som saknar 

förankring i omsorgen och som saknar insyn i det dagliga arbetet, de arbetar under strikt 

budgetkontroll med kontinuerliga uppföljningsmöten med verksamhetschefen, de har hårda 
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dokumentationskrav på sig för bevisa att de arbetar kontinuerligt med systematiskt 

förbättringsarbete, de styr sina boenden utifrån en egen budget som om det vore självstyrande 

enheter men kontrolleras via regelbunden rapportering och måluppföljningar, de har ständigt ett 

krav uppifrån att de ska skära ner på kostnader och kan få sin budget omkullkastad när som helst 

under året.  

Helt plötsligt kommer det uppifrån, mitt i verksamhetsåret ett sparkrav på över 77 miljoner 

inom förvaltningen (Mellanchef sju). 

Citatet visar tydligt hur oförutsägbart chefernas arbete är då de kan ha lagt en fungerande budget 

med utrymme för personalutbildning, väl tilltaget schema och kanske en planeringsdag för att 

arbeta med utvecklingsarbete ihop med personalen för att sen tvingas spara in på varenda krona 

utan att det får påverka kvaliteten på omsorgen som ges.  

4.3.2 Riktlinjer som stöd eller kontroll?  

Vad som är symboliskt för NPM och som genomsyrar samtlig LSS-verksamhet är att det 

vardagliga arbetet kantas av olika kontrollfunktioner, både yttre och inre (Dellgran 2015:267). LSS 

boende har IVO som en övergripande yttre kontrollenhet. IVO togs upp av flertalet chefer i 

intervjuerna och omtalades både positivt och negativt. Att ha en högre kontrollinstans sågs som en 

fördel i svåra situationer då cheferna kunde få stöd och luta sig mot IVO’s uttalande. Det sågs även 

som begränsande då vissa saker inte går att genomföra för att de inte följer IVO’s riktlinjer exakt. 

Vanligare än så är att de politiska målen och riktlinjerna från nämnden inte överensstämmer med 

arbetssättet och målbilden ute på boendena. Detta sätter ibland cheferna i en obekväm situation 

där de hamnar i vad Larsson (2008:40ff) benämner som rollkonflikter. Cheferna arbetar närmast 

den operativa verksamheten och de ser de praktiska konsekvenserna som kommer av riktlinjerna, 

både de positiva och de negativa men har föga makt att göra något åt det. Som Larsson konstaterat 

och som sägs tydligt i intervjuerna är att cheferna har en hård press på sig att driva verksamheterna 

framåt men de ges lite utrymme för att hinna med något verksamhetsutvecklande arbete.  

Som chef är det ju meningen att man ska föra en verksamhet framåt, en uppgift som tyvärr 

många gånger inte är så lätt för att man inte hinner och ej heller har orken till det. Halva 
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min arbetstid går till administrativa saker som egentligen ett chefsstöd kunde göra, andra 

halvan går åt till att släcka bränder i verksamheterna (Mellanchef sju). 

Citatet ovan talande för samtliga intervjuade chefer. De drivs alla av en vilja att arbeta med 

verksamhets och personalutveckling men tiden räcker sällan till. Några av dem har chefsstöd i 

olika utsträckningar men mycket av det administrativa arbetet ligger numera helt inom chefens 

ansvarsområde och får inte delegeras på grund av politiska riktlinjer 

Det som är mest utpekande i intervjuerna kring handlingsutrymmet är förhållningssättet till de 

politiska målen och riktlinjerna. Samtliga chefer återkommer upprepade gånger till att det saknas 

tydliga riktlinjer anpassade till deras verksamheter men lika ofta säger de att de begränsas i sitt 

handlingsutrymme just för att de får riktlinjer uppifrån. Det kommer kontinuerligt politiska mål 

och verksamhetsövergripande riktlinjer för vård och omsorg men det är sällan de är specificerade 

och anpassade till funktionshinderområdet. Så här uttrycker sig mellanchef tre om detta:  

 

Det existerar ingen tydlig ordalydelse och heller ingen skriftlig sådan. Jag har mina mål för 

verksamheten som jag ser som mitt uppdrag (Mellanchef tre) 

 

De uttrycker en tydlig irritation över att riktlinjerna de ska följa inte är anpassade för deras 

verksamheter utan ofta utgår ifrån äldreomsorgen. Äldreomsorgen skiljer sig väsentligt från 

funktionshinderområdet tydligast då de inte följer samma lagstiftning och inte heller har samma 

typ av mål för sina verksamheter. Att riktlinjer, budget och kontrollkraven kommer från politisk 

nivå där de bestämmande inte är insatta i deras verksamheter försvårar chefernas arbete och ger 

dem merarbete då de måste tolka och anpassa direktiven så de fungerar hos dem. Som följande 

citat visar lutar cheferna sig ofta mot varandra för att få stöd i tolkningarna:   

 

Så riktlinjer och rutiner är väldigt, om man tänker att X och jag har rummen bredvid 

varandra det är ju ganska ofta vi springer in till varandra och säger - Du det här hur tolkar 

du det här? (Mellanchef ett) 

 

Flera av cheferna efterfrågar någon form av funktion som kan ansvara för att omformulera 

förvaltningsövergripande riktlinjer till verksamhetsövergripande riktlinjer då detta tar mycket av 
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deras tid. I båda kommunerna försöker cheferna att arbeta så lika som möjligt och ha kontinuerliga 

diskussioner om riktlinjer och förhållningssätt så att personal och brukare ska få samma bemötande 

och förutsättningar oavsett vilken chef de har.  

4.4 Att upprätthålla en god arbetsmiljö 

Vad som var slående i intervjuerna var hur många medarbetare varje chef ansvarar för. De har 

mellan 45–60 fasta tjänster plus 10–20 stycken timanställda. Varje chef ansvarar för 3–6 enheter 

och i båda kommunerna sitter samtliga LSS chefer på gemensamma kontor separat från sina 

boende. Våra två kommuner skiljer sig markant från varandra gällande personalomsättningen, i 

den mindre kommunen beskrivs personalgrupperna som stabila med låg omsättning medan den 

beskrivs som hög i den större kommunen. Detta trots att den större kommunen generellt har ett 

lägre kontrollspann. Löner, arbetsuppgifter, brukarkategorier, distans till chefen och möjlighet till 

kompetensutveckling beskrivs lika i båda kommunerna. Det är främst personalomsättningen och 

utrymme i budget som skiljer sig åt i chefernas beskrivningar. I den ena kommunen säger cheferna 

att även om de har en tajt budget så är den aldrig orimlig. Om de behöver sätta in extra insatser så 

godkänns det av verksamhetschefen så länge insatserna är välmotiverade. Detta är inget de chefer 

i andra kommunen nämner utan där är budgeten ett mer uttalat problem. Den högre 

personalomsättningen kan härledas till att omsättningen på chefer är hög i den kommunen där 

omsättningen på medarbetare också är hög. Att flertalet chefer lämnar arbetsplatsen skapar en 

otrygg miljö för medarbetarna som då också tenderar att flytta på sig vilket bekräftas av cheferna 

i den större kommunen:  

Jag började att arbeta i denna kommun för några år sedan och då var jag den tredje chefen 

som tog över mina boende det året. Inte undra på att personalen inte mådde bra, vilket ledde 

till stor personalomsättning och hög sjukskrivning. Det behövs en stabilitet annars skapar 

det oro hos medarbetarna. Jag fick flera frågor i början om hur länge jag skulle stanna men 

det har lagt sig med tiden när de märkte att jag stod pall och stannade och sen två år tillbaka 

är personalgruppen ganska stabil och frisk (Mellanchef fyra) 

Att vara just en närvarande chef som upplevs engagerad av medarbetarna beskriver 

intervjupersonerna som svårt. En chef uttrycker sig så här:  
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Jag har daglig kontakt med verksamheterna men inte i den utsträckning att jag har kunnat 

lära känna dem bättre, tyvärr. [...] I den kontakten som uppstår dagligdags tas olika frågor 

och svårigheter upp till samtal där vi då försöker lösa dem efter bästa förmåga. Det i sig, 

att medarbetarna är delaktiga i att arbeta fram en lösning bidrar då också till deras bättre 

förståelse kring det arbete som utförs och deras personliga utveckling (Mellanchef två)  

 

Att ha arbetat en längre tid med samma personalgrupp lyfter de fram som en framgångsfaktor för 

att samarbetet med medarbetarna ska fungera bättre. Samtliga chefer diskuterar just vikten av att 

ha medarbetarna med sig på banan i allt de gör. Oavsett om det är stora eller små förändringar som 

ska genomföras blir de sällan bra om inte medarbetarna förstår varför förändringen görs. Cheferna 

lyfter svårigheterna att få all personal välvilligt inställda till förändringar men menar att så länge 

de har förståelse för varför förändringen ska ske brukar det gå att genomföra. Detta görs framförallt 

genom samtal där medarbetarna blir informerade om vad som sker i verksamheten och genom 

lyhördhet från chefens sida där medarbetarnas synpunkter på arbetet lyssnas till och tar i beaktande 

vid förändringar. Både trivsel, arbetsmiljön och medarbetarens hälsa gynnas av att medarbetaren 

känner sig behövd och att den kan påverka sin arbetssituation. För att få medarbetarna med sig 

både vid förändringar men även i det dagliga arbetet lyfter cheferna olika metoder som främst går 

ut på att medarbetarna är delaktiga. En av cheferna uttrycker sig så här: 

Tydligheten är väl egentligen det viktigaste och att man har en framförhållning och att 

man försöker skapa utrymme för medarbetarna att kunna påverka, ha inflytande under 

hela resans gång i den mån det finns möjlighet så att säga (Mellanchef tre). 

Det cheferna lyfter som viktigt för att säkerställa en god arbetsmiljö för sin personal är att 

personalen får tid på sig att genomföra sina arbetsuppgifter i rimligt tempo, att det finns en tydlig 

arbetsbeskrivning så att de vet vad som förväntas av dem, att de som chefer visar uppskattning för 

goda insatser och möjlighet till utveckling. En av cheferna lyfter särskilt vikten av att vara en 

närvarande chef:  

Det här med att visa uppskattning när man gör goda insatser och om gruppen har jobbat 

bra och att man får möjlighet till att utvecklas i sitt arbete, att man har möjlighet att få stöd 
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av sin chef om det är tungt eller vilka sätt om det kan vara med prat eller handlingsplaner 

eller tänker jag också är viktiga faktorer (Mellanchef fem). 

Att kompetensutveckla personalen med olika utbildningar görs i båda kommunerna, det kan vara 

allt ifrån generella HLR utbildning till riktade utbildningar om de får in en brukare med specifik 

problematik så som demens eller utåtagerande beteende. En del utbildningar genomförs för samtlig 

personal, då kan den ske på ett APT eller planeringsdag medan andra blir viss personal 

ivägskickade på för att de sedan ska lära upp sina kollegor eller ha ett extra ansvar.  

4.5 Att se till både personalens och de boendes bästa  

När frågan om vad cheferna gör när arbetsmiljön och brukarnas bästa inte går ihop blev det i många 

fall ett skratt och svaret: ni menar en helt vanlig vardag?  

I merparten av intervjuerna föll diskussionerna snabbt in på olika risker personalen utsätts för, 

såsom utåtagerande brukare, självskadande brukare, brukare som håller sovande jourer vakna, 

brukare som går iväg eller på annat sätt utsätter sig själva för fara på ett sätt som personalen 

egentligen inte får förhindra men mår dåligt av att det sker. Återigen presenteras en generell 

samsyn där riskbedömningar och handlingsplaner tillhör det vardagliga arbetet i kombination med 

att skriva riskobservationer och arbetsskador för att systematiskt kunna arbeta med förbättringar. 

Följande citat visar tydligt hur viktigt och samtidigt vardagligt förekommande det är att 

arbetsmiljön och de boendes goda livsvillkor inte sammanfaller:  

Jag skulle säga dels så tror jag att två grejer är viktiga och där tror jag att vi har ganska bra 

samsyn som chefer för att vi vill ha in... det e inte bara snack utan är det en risk, skriv en 

riskobservation, är det en arbetsskada skriv det… så det inte bara blir en massa prat utan vi 

kan jobba systematiskt… och jag vill hävda att det nästan är hela vårt jobb... är ju just att 

få ihop det vi lagstadgat är satta att göra med arbetsmiljö, jag tänker att det nästan är hela 

vårt jobb...annars hade vi väl inte behövts tänker jag (Mellanchef ett). 

Det systematiska förbättringsarbete med handlingsplaner och riskanalyser kombinerat med 

brukarnas genomförandeplaner presenteras som de främsta verktygen för att säkerhetsställa både 

personalens och brukarnas bästa. Här igen lyser närvaron av NPM där det systematiska och 

dokumenterade förbättringsarbetet är en tydlig del i såväl det administrativa som det brukarnära 
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arbetet. Budgeten tas upp som ett hinder som ofta stoppar förbättringsarbetet då personalkostnaden 

pekas ut som den av de tyngsta ekonomiska posterna som går att påverka och spara in på vid 

ekonomiska nedskärningar. Samtidigt som nedskärning av personal har en direkt ekonomisk vinst 

finns en stor motvilja till detta då det leder till högre kostnader över tid vilket följande citat tydligt 

beskriver: 

Vi är arbetsmiljöansvariga och vi är ansvariga för att ge våra brukare en god vård och 

omsorg. Det finns ingen ekonomi i att dra ner på personalen samtidigt som 

sjukskrivningarna bland dem ökar. Det påverkar kvaliteten på arbetet hela tiden 

(Mellanchef sex). 

Nedskärningar hos personalen tvingar brukarna till att anpassa sig med exempelvis en minskad 

möjlighet till aktiviteter. Utgår vi från riksdagens nationella mål 2000 verkar de ekonomiska 

förutsättningarna i motsatta riktning. Istället för att arbeta mot målbilden att personer med 

funktionshinder får ökad självständighet och självbestämmande (Lundgren, Sunesson & Thunved 

2018:145) minskar brukarnas möjligheter till självständighet. Denna typ av anpassning av 

brukarnas vardag beskrivs flera gånger i intervjuerna som ett återkommande dilemma där 

brukarnas självbestämmande och möjlighet till goda levnadsvillkor kränks på grund av resursbrist. 

Såväl Socialstyrelsen (2010) som Lewin (2011) lyfter denna problematik med våra intervjuade 

chefer i den stora problematiken resursbristen orsakar.  

När det kommer till krockar mellan personalens välbefinnande och brukarnas rätt till hjälp är det 

främst utåtagerande beteende som pekas ut som dilemman. En chef beskriver följande exempel:  

Det är ganska få situationer som jag säger att en personal ska stå ut med hot och 

våldssituation. Men vi hade en situation med en brukare som är sängliggande, äldre och 

svårt sjuk. Den här personen måste byta inkontinensskydd 4 gånger per dygn och 

personalen kommer att få stryk när de gör det, där måste jag bortse från att personalen får 

stryk men jag skulle aldrig heller på något sätt kunna i en annan situation där brukaren 

kommer att överleva, att brukaren inte kommer få en allvarlig hälsofara, skulle jag inte 

sätta personal i den situationen om där är nån våldssituation. Det kan jag inte rent 

lagmässigt heller göra. Asså det här tänker jag inte är saker som vi bestämmer själv för det 
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här är ju också reglerat i lagen vad jag kan utsätta medarbetare för tänker jag (Mellanchef 

ett).  

I detta fall måste både chefen och de anställda göra ett tydligt etiskt övervägande kring risker och 

konsekvenser för personal och brukare av att utföra handlingen och risker och konsekvenser av att 

inte utföra handlingen. Att utföra insatsen innebär att brukaren dagligdags utsätts för kränkningar 

och av hen upplevt våld. Personalen blir således också utsatt för våld av brukaren då de genomför 

sin arbetsuppgift. Deras uppgift enligt lag är att se till brukarens bästa, att inte utsätta hen för 

kränkningar och övergrepp utan att respektera hens självbestämmande. Enligt pliktetiken ska 

personalen inte genomföra blöjbytet, för brukaren säger nej men utifrån ett konsekvensetiskt tänk 

ska blöjbytet genomföras då konsekvenserna av att aldrig byta inkontinensskydd är långt värre och 

ger mer permanenta men än att uppleva obehag fyra korta stunder per dag (Christoffersen 

2017a:89ff). Etiska övervägande sker på daglig bas när det kommer till insatser inom LSS rörande 

personer med nedsatt kognitiv förmåga eller intellektuella funktionshinder. Konsekvensetiken 

måste ibland gå före pliktetiken även om det innebär övergrepp om utebliven handling innebär att 

brukaren riskerar allvarlig hälsofara och liv vilket var tydligt från ovanstående citat.     

För att minska risken att våldsamma situationer uppstår i arbete med utåtagerande brukare 

använder samtliga chefer sig av handlingsplaner och riskanalyser. Dessa ska kontinuerligt följas 

upp och utvecklas i hopp om att personalen hittar arbetsmetoder som minskar eller helt eliminerar 

brukarens utbrott. Handlingsplanerna ska bygga på vad som är bäst för brukaren kombinerat med 

vad som är säkrast för personalen då cheferna påpekar sitt lagliga ansvar att se till båda parterna. 

I vissa fall kan det handla om att personalen behöver utbildning för att bättre möta brukarens behov 

och hantera hotfulla situationer utan att de blir våldsamma och i andra kan det handla om att 

begränsa insatserna för att brukaren är för oförutsägbar i vissa situationer. Detta kan inskränka på 

brukarens rätt att få hjälp men om utebliven insats inte riskerar brukarens hälsa och liv berättar 

cheferna att de aldrig medvetet får utsätta sin personal för hot och våld enligt arbetsmiljölagen. En 

av cheferna lyfte ett exempel som beskriver hur illa det kan bli och vilka konsekvenser det kan få 

när personalen inte följer den dokumenterade handlingsplanen:  

Man skriver en risk och konsekvensanalys och utifrån den har man ju en handlingsplan och 

då blir det ju lite mer utkristalliserat och många gånger så är ju medarbetarna väldigt goda 
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på att se olika indikationer hur en viss person mår. Jag har ju själv på ett annat håll haft en 

brukare som hade problem med explosiva aggressioner... Som bara kunde dyka upp så 

där... Jag visste och det visste ju personalen också, på den handlingsplanen som vi hade 

upprättat att det var kopplat till föräldrarna många gånger och föräldrarna kom den dan och 

personal följde inte handlingsplanen. De skulle lämnat arbetsplatsen, stannar kvar blir 

misshandlade båda två och ingen trycker på överfallslarmet så att det var inte bra alls där 

den gången och det var ju en arbetsplats sen som vi fick stänga ner (Mellanchef två). 

I diskussion om allvarliga övergrepp och vanvård som uppdagas på allt fler LSS bostäder runt om 

i landet ställer sig cheferna frågande till hur någon chef kan undvika att märka av större händelser. 

Merparten av cheferna hade sett Uppdrag Gransknings program “Pojken i skogen” och “Dicks rop 

på hjälp” och de som inte sett dem hade en god insyn i vad de handlade om. Diskussionerna som 

lyfts kring programmen både i chefsgrupperna och i personalgrupperna handlade mestadels om 

hur någon chef kan låta det gå så långt, framförallt då det kom till pojken i första programmet där 

till och med inredningen var förstörd. Cheferna lyfte det faktum att de aldrig kan påstå sig ha full 

kontroll och full insikt i vad deras personal gör utan det finns alltid en risk att någon i personalen 

missköter sitt uppdrag och har ett kränkande bemötande. Är det ingen som hör och rapporterar 

detta och brukaren själv inte kan berätta är det nästintill omöjligt att veta om det, en av cheferna 

uttrycker sig så här:  

Jag tänker ändå att på olika ställen finns vanvård eller till och med övergrepp och 

liknande, absolut det finns det säkert och där ligger ett sjukt stort ansvar på oss som 

chefer. Men, nu tänker jag att det var rätt så extremt med den här pojken i skogen, han 

hade ju bitit av alla fönsterkarmar och rätt så galet liksom… Men jag tänker att de 

verksamheter jag driver, jag har ganska bra koll på dem, jag har ganska bra koll på 

personalens bemötande men jag vetefasen om någon enhetschef kan säga med handen på 

hjärtat att jag har fullständig kontroll att ingenting skulle kunna hända på mina enheter. 

[...] att det skulle finnas enskilda medarbetare som nån gång skulle, det är ju en skräck så 

klart, men jag kan ju aldrig veta om det skulle hända (Mellanchef ett). 

Det skiljer sig åt mellan kommunerna i reaktionen över Uppdrag Gransknings program. Cheferna 

i mindre kommunen menar att det är så långt ifrån deras verklighet att det inte riktigt går att relatera 
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till medan flera av de i den större kommunen kunde relatera till händelser de varit med om eller 

hört om. Två chefer berättar om kollegor de har haft på tidigare arbetsplatser där kollegorna blivit 

avskedade eller omplacerade efter att missförhållande uppmärksammats på deras respektive 

boende. I båda fallen hade det bevisats att cheferna varit medveten om vad som pågick men inte 

agerat i frågan. Något som flertalet chefer lyfte var att media kan vinkla historier hur de vill och 

det är aldrig hela sanningen som kommer fram. En av de intervjuade cheferna har tidigare varit i 

nätverksgrupp med boendechefen för “pojken i skogen” och bilden som då målades upp av den 

här pojken var att han var oerhört utåtagerande och krävde isolering för att må bra, en bild som 

media försöker motbevisa. Att det alltid finns två sidor av myntet påpekas och IVO’s roll lyft också 

i detta. Att om det uppmärksammas ett missförhållande finns ett systematiskt rapporteringssystem 

som ska användas. Förvåningen hos cheferna låg i att IVO inte hade reagerat när missförhållandena 

uppdagats. Lex Sarah anmälningar som regleras i LSS lagen §24 och kontroller från IVO är inget 

okänt för cheferna, tvärtom lyfts det av några stycken som något positivt då alla händelser inte är 

självklara i hur de ska bemötas vilket nedanstående citat visar:   

 

Allt är inte svart eller vitt så ibland när jag får in en avvikelse kan det vara bra att den lyfts 

upp för granskning för att få råd och stöd i hur jag som chef ska agera i ärendet (Mellanchef 

fyra). 

5 Slutsats 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur enhetschefer för LSS-boende arbetar för att 

skapa en så bra arbetsplats som möjligt för sina anställda samtidigt som de säkerställer en goda 

livsvillkor för sina boende. För att uppfylla detta syfte utgick vi från tre frågeställningar:  

1. Vad innebär brukarnas goda levnadsvillkor för mellanchefer för LSS-boende och hur 

arbetar mellancheferna för att säkerställa att brukarna har goda levnadsvillkor? 

2. Hur arbetar mellanchefer för LSS-boende för att upprätthålla en god arbetsmiljö för sin 

personal?  

3. Vilka svårigheter och begränsningar identifierar mellancheferna kring tidigare nämnda 

frågor? 
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Svaren på frågeställningarna är långa och komplicerade men kortfattat sammanfattar vi dem så 

här:  

Goda livsvillkor innebär för våra tillfrågade mellanchefer att brukarna ska ges möjlighet att leva 

under samma frihet och med samma självbestämmanderätt som personer utan en LSS-insats. Vad 

exakt detta sen innebär är en bedömningsfråga kring varje individuellt fall. Detta följer vad 

forskningen inom ämnet säger. Mellancheferna arbetar med genomförandeplaner och tydlig 

dokumentation för att kunna följa de boendes vardag och mående. Uppstår det indikation på att 

något är fel ska detta dokumenteras och lyftas för att kunna åtgärdas. Kontinuerligt förs etiska 

diskussioner om vart gränsen går för skadligt beteende och hur personalen ska arbeta för att 

motivera utan att tvinga brukaren till något som hen inte vill.  

Mellanchefernas handlingsutrymme är utifrån sett kraftigt begränsat från såväl budget som lagar, 

förordningar, riktlinjer och politiska mål. Trots detta beskriver mellancheferna själva att de har ett 

ganska stort handlingsutrymme där de är fria att leda och fördela arbetet så som de vill. För att 

upprätthålla en god arbetsmiljö för personalen lyfter cheferna att de önskar mer tid tillsammans 

med sin personal för att arbeta med verksamhetsutveckling, för att arbeta med 

kompetensutveckling och för att finnas där för personalen i svåra situationer. För att få med sig 

personalen i den omväxlande värld LSS:en befinner sig i med ständiga förändringar utifrån de 

politiska målen arbetar mellancheferna kommunikativt och försöker i alla förändringar lyssna in 

personalen och få med sig dem på banan genom information och delaktighet. Detta för att skapa 

en god arbetsmiljö där personalen känner sig hörda och delaktiga.  

Att de anställdas bästa inte sammanfaller med brukarnas bästa uppger mellancheferna tillhör 

vardagen. I risksituationer används ett systematiskt förbättringsarbete som innefattar riskanalyser 

och handlingsplaner. Bakom dessa handlingsplaner ligger stora etiska diskussioner kring vad som 

är rimligt utifrån både personal och brukarperspektiv. Etiska överväganden görs dagligen för att 

varken personal eller brukare ska riskera kränkning. Mellancheferna uppger att de inte kan ha full 

kontroll på vad som sker på boendet utan lägger sin tilltro till personalen att de upprätthåller de 

överenskommelser som gjorts och följer de lagar och förhållningssätt som finns. De är medvetna 

om att brukarnas självbestämmande och önskemål till viss del får stå tillbaka på grund av att 
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budgeten inte räcker till högre personaltäthet men försöker hitta vägar att gå för att säkerställa 

brukarnas goda livsvillkor trots ekonomiska begränsningar.  

6 Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuterar vi vår empiri i förhållande till våra egna tankar som uppstått 

under arbetets gång och tidigare forskning. Vi har delat in kapitlet i fyra underrubriker för att du 

som läsare ska få en tydligare överblick. 

6.1 Det saknas forskning 

I denna uppsats har vi försökt sammanstråla tre stora ämnen, goda levnadsvillkor, god arbetsmiljö 

och mellanchefens påverkan på dessa båda. Inledningsvis blev vi överrumplade av all information. 

Vi fastnade i berättelser om hur det var att leva och arbeta på de gamla anstalterna och läste bok 

efter bok om de fasansfulla livsöden som väntade personer med utvecklingsstörningar förr i tiden. 

Vi fördjupade oss i ledarskapsforskning för att sedan inse att det inte var där vårt fokus skulle ligga 

om uppsatsens syfte skulle kvarstå. Slutligen hittade vi rätt böcker kring arbetsmiljöfrågor och 

mellanchefernas svårigheter i att vara just mellanchef inom människobehandlande organisationer 

men insåg snart att ingen av dem tog specifikt upp området LSS.  

Löpande under vårt arbete har bristen på forskning som rör chefer inom LSS förvånat oss. Vi har 

hittat litteratur om chefer och ledning i allmänhet och om chefer och ledning inom vård och omsorg 

i förhållande till äldreomsorgen och hemtjänsten. Att äldreomsorgen fått mer fokus än LSS är inte 

märkvärdigt då det är ett mycket större och äldre förvaltningsområde än vad LSS är. Alla känner 

vi någon som bor på ett ålderdomshem men alla känner inte någon som bor på ett LSS boende. 

LSS lagen kom 1994 och åren därefter strömmade det till böcker och forskningsrapporter om 

vilken utveckling som skett och historiska tillbakablickar kring det som varit. Dock nämns sällan 

mellancheferna i dessa texter utan fokus stannar på brukarna och deras livssituation. Vi efterfrågar 

mer forskning kring just mellancheferna inom LSS då de ställs inför andra svårigheter än övriga 

vård och omsorgschefer.  



 

43 

 

6.2 Kan brukarna få goda levnadsvillkor? 

Att det skulle vara svårt att definiera exakt vad goda levnadsvillkor innebär var vi medvetna om 

men den samsyn som finns har många brister när den granskas noga. Självbestämmanderätten 

väger tungt i lagtext och trots detta har personal på boende många gånger svårt att låta bli att 

uppfostra eller “hjälpa” brukarna utan att det blir övertramp. Detta är något mellancheferna är 

medvetna om men säger sig ha svårt att påverka. Som Lewin påpekar som starkt relaterar till dessa 

diskussioner är det omedvetna tvånget personalen ibland utför i god vilja, exempelvis att gömma 

medicinen brukaren inte vill ta i yoghurt eller servera grönsaker även om personen ber om 

pommes. Detta är något mellancheferna är medvetna om att deras personal gör trots öppna 

diskussioner kring vikten av självbestämmande. Flera av boendena har regler för vad som gäller 

vid måltider, när TV i det gemensamma släcks och även när brukarna ska gå och lägga sig, alla 

dessa är punkter Lewin tar upp som otillåtna enligt självbestämmandeprincipen. Detta hänger ofta 

samman med det gamla tänket om att personer på låg utvecklingsnivå eller med kognitiva 

svårigheter kan behandlas som barn och uppfostras, något både Lewin, Socialstyrelsen och våra 

intervjuade chefer är tydliga motståndare till. Då vi båda arbetat många år inom LSS verksamheter 

vet vi av egen erfarenhet hur svårt det är att inte göra det lilla extra som vi vet brukaren mår bra i 

längden av trots att den är motvillig till insatsen i stunden. Budgeten och knappa resurser stärker 

inte personalen i deras dagliga arbete då permanent underbemanning ofta tillåts för att budgeten 

inte räcker till vilket skapar ett starkt behov av regler såsom mat och sovtider i de boende där 

brukarna har stora omsorgsbehov. Diskussionerna kring vad som egentligen är goda levnadsvillkor 

blir en tolkningsfråga som inte ens forskningen kan ge svar på. Exempelvis har Lewin (2011), som 

gjort en gedigen genomgång av tillgänglig forskning, inte heller hittar några tydliga definitioner 

eller gränsdragning. I den ideala LSS omsorgen där goda levnadsvillkor hade uppfyllts utifrån 

definitionen att personer med funktionshinder ska leva under samma förutsättningar som personer 

utan funktionshinder hade varje brukare haft en egen personal som fanns tillgänglig dygnet runt. 

Detta är cheferna medvetna om men saknar makt och resurser att påverka. Vad som syns tydlig är 

dock, som Thylefors, påpekar att brukarinflytandet har ökat med hjälp av lagstiftningens fokus på 

självbestämmanderätt (Thylefors 2016:51f).  
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6.3 Stabilitet och trygghet skapar bra arbetsmiljö 

Utifrån Socialstyrelsens rapporter från såväl 2004, 2011 och 2012 upprepas det att kompetensen 

måste höjas hos personalen inom LSS och att arbetsmiljön måste bli bättre för att kompetent 

personal ska vilja stanna kvar. I den mindre kommunen där personalomsättningen är lägre beskrivs 

en starkare ekonomi där det finns större utrymme för kompetenshöjande insatser och möjlighet till 

extra insatser vid behov. Detta går hand i hand med vad Socialstyrelsens rapporter visar: 

kompetenshöjning och möjlighet till en god arbetsmiljö får personalen att vilja stanna kvar. 2003 

konstaterades det att en rimlig mängd anställda inom vård och omsorg strax under 30 medarbetare 

per chef och att personalomsättningen ökar med 1,6% per tionde anställd (Socialstyrelsen 2003:7). 

Våra informanter har dubbelt så många medarbetare som det rekommenderade antalet. Det vi fann 

intressant var att den av våra två kommuner som hade störst kontrollspann var den som hade lägst 

personalomsättning. Så frågan är där, kan ett högt kontrollspann kompenseras genom 

kompetenshöjande insatser och trygghet av att kunna tillsätta extra insatser vid behov? Utifrån 

beskrivningen av personalomsättningen bland mellancheferna i den större kommunen drar vi 

dessutom kopplingen till vad exempelvis Guthenberg påpekar, att en stabil chef av stor vikt för att 

arbetsgruppen ska må bra (Guthenberg 2011:41). Såväl Socialstyrelsen som 

ledarskapsforskningen påpekar vikten av att mellanchefen arbetar för att skapa förtroende hos 

medarbetarna och göra dem delaktiga i beslut gällande deras direkta arbetsmiljö och 

arbetsuppgifter vilket är svårt om omsättningen på mellanchefer är hög.  

6.4 Hur ska mellanchefen kunna göra sitt jobb? 

Att arbetsgruppen mår bra av en fysiskt närvarande chef lyfts i Socialstyrelsens rapport från 2012 

men än idag, år 2020, beskriver mellancheferna hur de oftast besöker enheterna endast vid APT 

cirka en gång per månad. Utöver de besöken försöker samtliga vara i kontakt med sina enheter 

dagligen via telefon men då begränsas interaktionen till den person som svarar i telefonen. Samtlig 

ledarskapsforskning vi har gått igenom påpekar vikten av en fysiskt närvarande chef, trots detta 

sitter mellancheferna på ett eget kontor, ofta i en annan del av staden. Svårigheterna som togs upp 

kring detta är det faktum att mellancheferna ansvarar för upp till sex boende var och det är inte 

rimligt att de ska ha sex olika kontor utspridda i kommunen. Att lösa detta är en fråga för framtiden: 
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hur kan man kan hitta en balans mellan personalgruppens behov av en närvarande chef och en 

hållbar arbetssituation för mellanchefen?  

Vad som också är tvetydigt och som sätter mellancheferna i svåra positioner och bidrar till ökade 

rollkonflikter är vad Socialstyrelsen (2006:9) tar upp kring alla krav från olika håll. De politiska 

målen överensstämmer inte alltid med IVO’s och Socialstyrelsens riktlinjer vilket kan sätta 

mellancheferna i en svår position. Deras yttersta arbetsuppgift är att leda arbetet framåt och 

förbättra såväl inre som yttre kvalitet vilket de uppger är väldigt svårt med så många olika viljor 

som påverkar deras arbete. Detta tas även upp i Socialstyrelsens rapport 2012 men utifrån vårt 

resultat sker ingen förändring utan balansen mellan det politiska uppdraget, brukarnas krav på god 

omsorg och personalens krav på god arbetsmiljö fortgår utan att mellancheferna får ett ökat 

handlingsutrymme som tillåter dem att hantera sin vardag. Vår undersökning visar på splittrade 

tankar där cheferna å ena stunden kunde säga att de har stort handlingsutrymme och goda 

förutsättningar för att fullfölja sina uppdrag och i nästa stund beskrevs begränsningar och 

svårigheter.  
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