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Abstract 
Denna c-uppsats handlar om hur enhetschefer inom hemtjänsten ser på 
konflikter som kan uppstå i samarbetet med biståndsbedömare. I 
uppsatsen redovisas en kvalitativ intervjuundersökning med sex chefer 
inom hemtjänsten i Stockholms stad. Intervjuerna har utgått från teman 
som enhetschefernas bakgrund, relationer till biståndsbedömarna, 
organisationens utformning, stödfunktioner, den ekonomiska situationen 
samt könsaspekter. Resultatet har till viss del gett oss bekräftelse på vad 
andra studier inom forskningsfältet anger samt vår egen förförståelse. 
Konflikter kan uppstå när det tidigare sammanhållna yrket som 
hemtjänstassistent splittrats i en beställar- och en utförarfunktion. 
Stadsdelens och enhetens ekonomiska situation tycks också ha betydelse 
för om relationerna till biståndsbedömarna är ansträngda, liksom 
tidsramarna för beviljad hjälp och olikheter mellan biståndsbedömarna i 
besluten. Samtliga intervjupersoner anser att ett tätt samarbete med 
biståndsbedömarna är en förutsättning för bra samarbete. Konflikter 
tycks i viss mån kunna överbryggas av erfarenhet av arbete inom såväl 
beställar- som utförarsidan. Samtliga nyutbildade chefer har sådan 
erfarenhet och konflikter med biståndsbedömarna är färre bland dessa än 
bland de mer erfarna cheferna med äldre utbildning. Teorier om 
organisation, arbetsgruppskonflikter och socialisation har använts för att 
ge en ökad förståelse för bakgrunden och orsakerna till konflikter som 
kan uppstå i samarbetet mellan enhetschefer och biståndsbedömare. 
 
Nyckelord: enhetschefer, biståndsbedömare, hemtjänst, konflikter, 
samarbete 
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INLEDNING  
I början av 1990-talet genomgick yrket som hemtjänstsassistent en genomgripande 

förändring. I och med införandet av den så kallade beställar- och utförarmodellen 

(BUM) inom äldreomsorgen kom hemtjänstassistenternas roll att förändras i grunden. 

Yrket kom då att delas upp i två yrkesgrupper, biståndsbedömare med 

beställarfunktion och enhetschefer på utförarsidan. Myndighetsutövningen särskiljdes 

därmed från omsorgsgivandet/utförandet. En av de bärande idéerna bakom införandet 

av BUM var att stärka rättsäkerheten för den hjälpsökande individen. En annan 

grundsten i BUM var att skapa förutsättningar för konkurrensutsättning, som 

förväntades medföra effektiviseringar och en ökad kostnadsmedvetenhet.  

Att förlika sig med förändringen och innebörden av den nya chefsrollen var 

förenat med en rad problem för de nya enhetscheferna. Tidigare studier visar att 

förutsättningarna för chefskapet har försvårats med, bland annat, ett större 

personalansvar, krav på att hålla budgeten och samtidigt upprätthålla hög kvalitet med 

minskade resurser. De enhetschefer som arbetar på enheter som får betalt per 

prestation är mycket kritiska till att de inte kan påverka ersättningen för det utförda 

arbetet och detta medför konflikter med biståndsbedömare (Hjalmarson, Norman & 

Trydegård, 2004). Vid implementeringen av BUM uppstod svårigheter, som delvis 

kan härledas från skilda perspektiv mellan enhetschefer och förvaltning. 

Enhetscheferna upplever också att de har begränsats i sin profession och att ett 

kommunikationsbrott har uppstått gentemot förvaltningen och dess tjänstemän i och 

med BUM:s införande (Moisio, 2002).  

Vi har under den litteratursökning, som vi gjorde i samband med denna 

uppsats, upptäckt att flertalet studier som har genomförts behandlar yrkesrollen på 

chefsnivå innan organisationsförändringen genomfördes. De studier som tillkommit 

efter införandet av BUM har till stor del koncentrerats på biståndsbedömarrollen, 

medan den nya, renodlade chefsrollen i äldreomsorgen däremot fortfarande är en 

”(…) relativt vit fläck på forskningskartan” (Hjalmarson et al., 2004, s.17). Detta har 

medfört att vi blivit intresserade av att belysa samarbetet med biståndsbedömarna ur 

enhetschefernas perspektiv.  

Den glädje och inspiration vi känner inför våra framtida karriärer som 

enhetschefer eller biståndsbedömare blandas med känslor av tveksamhet. Yrket som 

chef respektive biståndsbedömare inom dagens äldreomsorg kan vara både givande 
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och frustrerande och vi har funderat mycket kring orsaker till detta. I vår utbildning  

”Socionomlinjen med inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade” ingår 

en chefspraktikperiod på tio veckor och det är denna praktik som har varit avgörande 

för vårt ämnesval beträffande c-uppsatsen. Ett dilemma vi kunde se i chefsrollen var 

våra handledares konfrontationer eller irritation vid kontakterna med 

biståndsbedömarna. Vi delar även dessa intryck av pågående konflikter mellan 

enhetschefer och biståndsbedömare med flera av våra kurskamrater. Tanken med 

denna uppsats är att öka förståelsen för de konflikter som kan uppstå i samarbetet 

mellan enhetschefer och biståndsbedömare. Vi tror att förståelse av orsaker till 

konflikter kan vara av intresse för såväl verksamma inom fältet socialt arbete samt 

människor med anknytning till detta område.  

 

BAKGRUND 
Historiskt perspektiv 

Den första organiserade hemtjänsten för äldre startades år 1950 av Röda Korset och 

bestod då till största delen av frivilliginsatser. Hjälpen utfördes till största delen av 

medelålders kvinnor som var hemmafruar. När hemtjänsten under sextiotalet 

organiserades i kommunal regi uppstod hemvårdsassistentyrket och de hade som 

uppgift att vara en sorts förmedlande länk mellan personalen och de äldre och 

handikappade som var i behov av hjälp. Under 1970- och 1980-talen expanderade 

hemtjänsten snabbt och kommunerna hade nu en skyldighet, enligt Socialhjälpslagen, 

att aktivt söka upp och erbjuda hjälp till äldre och handikappade. Serviceutbudet fick 

också under denna tidsepok en större variationsbredd (Trydegård, 1996). 

På åttiotalet växte hemvårdsassistenterna som yrkesgrupp markant. 

Efterfrågan på hemtjänst ökade ytterligare och detta resulterade i att 

hemvårdsassistenterna fick mer arbetsuppgifter, framförallt genom att antalet 

omsorgstagare ökade. Den sociala förbättring som Socialtjänstlagens tillkomst år 

1982 medförde fick stora betydelser för äldreomsorgen. Hemtjänstassistenterna (som 

de nu kallades) som yrkesgrupp blev då även myndighetsutövare, vilket innebar att de 

bedömde behov och fattade beslut om hjälpinsatser till äldre och handikappade. De 

fick en tydlig besluts- och arbetsledningsfunktion och därmed fler administrativa 

arbetsuppgifter. Socialtjänstlagen innebar en helt ny grundsyn, nu pratade man om 

människors rätt till samhällets tjänster. Hemtjänsten utökades ännu mer och nya 
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målgrupper tillkom. Kostnaderna för hemtjänstverksamheten ökade markant och detta 

bidrog till en diskussion om hur resurserna skulle fördelas (Nordström, 1998).  

Enligt Jönsson (2002) kritiserades på 1990-talet hemtjänstassistentens 

yrkesroll. Kritiken som framkom var att personalledningen i kombination med 

ansvaret för att korrekta biståndsbeslut fattades medförde en splittrad yrkesutövning. 

Det framkom även synpunkter på att de hemtjänsttimmar som hemtjänstassistenten 

beslutade om även utgjorde det ekonomiska underlaget för verksamheten. Detta 

innebar att hemtjänstassistenten själv kunde tilldela sig de ekonomiska ramarna. 

Under 1990-talet genomfördes ÄDEL-reformen, flera ansvarsområden fördes 

då över från landstinget till kommunen, och syftet med detta var att samla ansvaret för 

sjukvård och social omsorg för äldre hos en huvudman.  

 

Beställar- och utförarmodellen (BUM) 

Mot bakgrund av ett allt hårdare finansiellt klimat i kombination med en politisk 

efterfrågan på alternativ inom och till offentlig sektor kom kommunerna under senare 

delen av 1980-talet att pröva nya organisationsformer för att få en tydligare 

ekonomistyrning. Inom kommunerna vann den så kallade beställar- och 

utförarmodellen mark och fick stor genomslagskraft inom äldreomsorgen. Ett 

huvudsyfte med modellen var att kunna konkurrensutsätta tjänster och skapa 

valmöjligheter för den enskilde (Socialstyrelsen, 1994). En annan grundläggande 

tanke med BUM var att säkerställa en mer enhetlig behovsbedömning vilket innebär 

en större rättsäkerhet för klienten (Vabø, 2003). I Socialstyrelsens uppföljning av 

beställar- och utförarmodellen, Konsekvenser av beställar-utförarmodellen (BUM) 

inom äldre- och handikappomsorgen, som gjordes redan 1994, finns beskrivet att 

BUM inte är en, i alla avseenden, enhetlig modell. BUM består i många fall av en rad 

olika organisatoriska lösningar. Exempelvis är en utav grundstenarna i BUM, de så 

kallade resultatenheterna, utsatta för olika grader av ekonomistyrning. För att kunna 

införa BUM krävdes att man skapade egna kostnadsställen, de så kallade 

resultatenheterna, vilket kan uttryckas som ”(…) små företag i företaget” 

(Socialstyrelsen, s.6). Dessa enheter kan alltså se annorlunda ut beroende på skilda 

grader av ekonomistyrning, allt ifrån enheten som har en anslagsfinansierad budget 

till en enhet som får ersättning per prestation, verklig resultatenhet. En 

anslagsfinansierad enhet är en enhet som tilldelas en fastställd summa från 

stadsdelsförvaltningen. 
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Denna organisationsmodell innebar att hemtjänstassistentens arbetsuppgifter 

delades upp och det bildades två nya yrkeskategorier, biståndsbedömare och 

enhetschef; myndighetsutövning särskiljdes därmed från omsorgsgivandet. Jönsson 

(2002) nämner att hemtjänstassistenterna var kritiska till yrkesrollens uppdelning, de 

var stolta över den helhetssyn som de hade på både myndighetsutövningen och 

personalen. En biståndsbedömare är delegerad av socialnämnden att bedöma och 

besluta om insatser till äldre och funktionshindrade. Biståndsbedömare ansvarar för 

att utreda den enskildes behov, bedöma om den enskilde har rätt till bistånd, besluta 

vilka behov äldreomsorgen ska tillgodose och beställa insatserna hos en enhetschef 

vid en offentlig eller privat driven utförarenhet. En enhetschefs arbetsuppgifter inom 

hemtjänsten är att administrera omsorgsarbetet, utifrån biståndsbeslutet, och ha ansvar 

för verksamheten, detta inkluderar även budgetansvar. Hon är arbetsledare för 

vårdbiträdena som utför det direkta omsorgsarbetet och detta innebär att hon ansvarar 

för deras arbetsmiljö. 

 

Utbildning 

Historiskt sett härstammar både en biståndsbedömare och en chef inom 

äldreomsorgen från samma bakgrund och är så än i dag. Utbildningen till dagens 

biståndsbedömare och enhetschef har under årens lopp genomgått stora förändringar. 

Yrkesutbildningen har följt samhällets utveckling och behov. Ursprungligen var 

utbildningen fokuserad på arbetet som ålderdomshemsföreståndarinna med en 

praktisk inriktning, det vill säga allmänna husmorssysslor. Under sextiotalet uppkom 

behovet av ett mer medicinskt perspektiv och detta medförde att utbildningen år 1965 

ändrade karaktär och blev till största delen sjukvårdsinriktad. När olika former av 

hemtjänstverksamhet etablerades i kommunerna på 1950- och –60talet uppstod 

hemvårdsassistentyrket och ledningsrollen blev så småningom allt tydligare. På 1970-

talet tog hemsjukvården över de medicinska uppgifterna och därmed försvann behovet 

av medicinsk kompetens. Utbildningen till hemtjänstassistent/föreståndare blev 1977 

en högskoleutbildning inom den landstingskommunala högskolan, men hade då ändrat 

inriktning och fått främst ett socialt innehåll (Trydegård, 1996; Albinsson, 2002). En 

diskussion påbörjades om utbildningen i fortsättningen skulle tillhöra 

vårdhögskolorna eller om de skulle knytas till socialhögskolorna. År 1998 flyttades 

utbildningen i Stockholm till Socialhögskolan och heter nu ”Socionomlinjen med 

inriktning mot omsorg om äldre och funktionshindrade”. 

 7



Aktuella teman i forskningen 

I vår litteraturgenomgång för uppsatsen finner vi en rad teman i forskningen om 

hemtjänsten och dess organisation. Vi kommer att redogöra för aktuell forskning via 

nedanstående teman. Den konflikt mellan enhetschefer och biståndsbedömare som vi 

vill undersöka orsaker till har tillsynes ett ursprung i flertalet av dessa teman.  

Vi uppfattar beställar- och utförarmodellen (BUM) som en övergripande 

faktor som måste beaktas. BUM har en effekt på eller utgör en bakgrund till 

merparten av de teman vi kan urskilja. En av de bärande idéerna bakom införandet av 

BUM var att stärka rättsäkerheten för den hjälpsökande individen. Man kan, som 

anges i ovan nämnda rapport, misstänka att en tjänsteman som ansvarar för både 

behovsbedömning och utförande får svårt att separera behovsbedömningen från 

effekten den har på resurstilldelningen. Med detta resonemang misstänkliggörs alltså 

tjänstemannen såtillvida att hon antas uppge att behovet är större än det verkligen är. 

Hon tilldelar sig själv uppdrag/resurser. Enligt Socialstyrelsens rapport är dock ett 

sådant resonemang resultatet av motivationsfaktorer inom marknadsekonomiska 

förhållanden som överförts till kommunala förhållanden, det vill säga man antar att 

vinstintresset är den starkaste drivkraften. Rapportförfattaren uppger att man då 

glömmer att ”(…) särskilda krav gäller inom kommunal verksamhet, ifråga om 

opartiskhet och saklighet, handlingars offentlighet och att verksamhet inte får 

bedrivas med vinstintresse” (Socialstyrelsen, 1994, s.30). 

En annan grundsten i BUM är att konkurrensutsättningen ska medföra 

effektiviseringar och en kostnadsmedvetenhet. I sin studie Ledarskap som social 

konstruktion och relation - En studie av sju hemtjänstchefers föreställningar om sin 

ledningsfunktion inom äldreomsorgen  beskriver Hannele Moisio (2002) den 

resocialisation som enhetscheferna fick genomgå i och med 

organisationsförändringen. Moisio drar slutsatsen att de svårigheter som följde av 

implementeringen av BUM delvis kan härledas till att de intervjuade enhetschefernas 

yrkesroll kommer mer från ett ”klient- och medarbetarperspektiv än från förvaltnings- 

och ledningshåll” (a.a. s.41). Moisios studie talar för att BUM:s grundläggande tanke 

om ett konkurrenstänkande som en del av systemet sätts ur spel då enhetscheferna 

känner en större lojalitet gentemot varandra än till förvaltningschefen. I 

Socialstyrelsens tidigare studie från 1994 kunde däremot konstateras att de 

intervjuade enhetscheferna tyckte att den tidigare kollegialiteten försvunnit, inte bara 

gentemot beställarna utan även i förhållande till varandra (Socialstyrelsen, 1994). 
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Organisationsförändringen har medfört en rad snabba förändringar, 

exempelvis har flera kommuner, däribland Stockholm infört så kallat kundval vilket 

innebär att den enskilde själv får välja utförare. Detta har fått till följd att frågor om 

marknadsföring kommit i fokus på utförarenheterna (Hjalmarson et al., 2004). 

Förändringarna har också inneburit att enhetscheferna kommit att få ett ökat 

personalansvar och i vissa fall även fler verksamhetsområden då många enheter 

slagits samman. Flera organisationer reducerade även antalet mellanled, vilket för 

enhetscheferna kom att betyda ett större ansvar (Socialstyrelsen, 1994; Hjalmarson et 

al., 2004).     

I Moisios studie (2002) hävdas, som tidigare nämnts, den betydelse som 

enhetschefernas bakgrund får i den nya organisationen. Att vara traditionsbärare av 

ett klient- och medarbetarperspektiv kontrasterar mot de nya mandat enhetscheferna 

erhållit vid omorganiseringen. Thylefors (2000) nämner den motsättning som finns 

mellan olika grupper inom en politikerstyrd organisation. Hon menar att politiker kan 

vara okunniga om personalens arbetssituation med dess innehåll och att personalen 

saknar kännedom om den politiskt styrda organisationens processer och villkor. 

Under utbildningen socialiseras individer in i en profession men inte till förvaltnings- 

och tjänstemannatänkande, menar hon. 

Betydelsen av hemtjänstenheternas storlek är ett annat tema i litteraturen på 

forskningsområdet. I samband med tudelningen av organisationen övergick man till 

”stordrift”, vilket innebar att enhetscheferna fick större personalgrupper samtidigt som 

administrativa och ekonomiska faktorer förändrade deras villkor (Socialstyrelsen, 

2001).  

Ett tema som Hjalmarson et al. (2004) tar upp är ledarskapet utifrån ett 

genusperspektiv. I den s.k. Kvinnomaktsutredningen nämner Holmquist (1997) att 

kvinnliga chefer har fått ett ökat ansvarsområde och ändå haft till uppgift att utföra 

nedskärningarna med bibehållen kvalitet. Kvinnors uppgift blir att utföra det omöjliga 

och i stället för att lämna sina uppdrag tycks de acceptera detta.  

Ett annat tema vi funnit är enhetschefernas korstryckssituation. Nordström 

(1998, 2000) beskriver hur enhetschefernas position mitt i organisationen medför en 

korstryckssituation med sociala påtryckningar och förväntningar från olika håll. Den 

största svårigheten för enhetschefen är att kompromissa mellan organisationens krav 

och regler och omsorgstagarnas behov. Detta framkommer även i studien som 

Hjalmarson et al. (2004) har gjort. De beskriver där hur enhetscheferna upplever sig 

 9



ha kontroll inom sitt arbete, men inte över villkoren och  förutsättningarna för sitt 

arbete. För de flesta enhetscheferna innebär deras arbete att de har höga krav på sig 

som främst kommer till uttryck i en hög press att klara ekonomin. Flertalet 

enhetschefer nämner även att det är pressande att samtidigt ansvara för vården och 

omsorgen till många vårdtagare. Även Moisios (2002) studie bekräftar detta. Moisio 

beskriver hur en enhetschef upplever att hon har flera olika krav på sig, dels i form av 

att förverkliga kommunens äldreomsorgsmål och i verkställandet av biståndsbeslutet 

hos kunden. De andra kraven är de förväntningar som kunderna och deras anhöriga 

har om en individuellt anpassad hemtjänst samt personalens förväntningar om en 

förstående ledare.   

Ytterligare ett viktigt tema är ersättningssystemet inom hemtjänsten. I studien 

av Hjalmarson et al.(2004) framkommer att enhetscheferna i Stockholm är kritiska till 

hur ersättningssystemet till utförarenheterna tillämpas i praktiken. Ersättningen 

beräknas i nivåer som innehåller ett visst tidsspann, insatstiden räknas samman utifrån 

biståndsbeslutet och enheterna får ersättning för den tid arbetet beräknas ta hos den 

enskilda pensionären. Chefernas åsikt är att den beräknade tiden är snålt tilltagen. De 

anser att det ekonomiska systemet motverkar målet med insatserna till pensionärerna. 

Ersättningen ska dessutom täcka enhetens samtliga kostnader. Det framgår i studien 

att den främsta kritiken riktas mot den tid och i viss mån även de insatser som 

formuleras för den enskilde i biståndsbeslutet. Biståndsbesluten ska bedömas 

individuellt, men enligt cheferna bedöms de olika insatserna efter en tidsschablon. 

Hjalmarson et al. påtalar att detta beror på förvaltningsledningarnas direktiv om en 

mer restriktiv biståndsbedömning. Besluten som tas i kommunfullmäktige i form av 

tillämpningsanvisningar och regler för biståndsbedömning gäller för hela staden. Men 

sedan är det upp till varje stadsdelsförvaltning hur de praktiskt tillämpar dessa 

anvisningar och regler. Den enskilde kan inte överklaga beslutet enligt 

förvaltningslagen om hur lång tid de olika insatserna får ta. Enhetscheferna anser att 

detta förfarande inte är rättssäkert och att även kvalitén blir lidande då den beviljade 

hjälpen måste utföras på kortare tid. Cheferna beskriver i studien att diskussionerna 

och granskningarna angående beställningarna och deras tidsramar innebär ett 

frustrerande merarbete. I studien ingår en kommun där enheterna är 

anslagsfinansierade, som innebär att de får samma ersättning oavsett prestationer, och 

dessa enhetschefer nämner inte ovanstående problem.  
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 Vi har även funnit en studie från Göteborgsregionen som konstaterar 

motsatsen, det vill säga att hjälpen är generöst tilltagen. I rapporten  Att bevilja och ta 

emot hjälp. Om biståndsbedömare och äldre i kommunal äldreomsorg (Nordström 

och Dunér, 2003) beskrivs den kommunala äldreomsorgens inre arbete ur 

biståndsbedömarnas, de äldres och deras nätverks perspektiv. Författarna till studien 

antog att de skulle finna att biståndsbedömarna fungerade som några hårdföra 

gränsvakter som genom strikta behovsbedömningar avvisar och avslår klienters 

förfrågan om äldreomsorg. Det visade sig dock att så inte var fallet utan 

biståndsbedömarna befann sig i en process där de jämkade samman de äldres behov 

med närståendes och sjukvårdspersonals uppfattningar om klienternas behov.  

 

SYFTE 
Uppsatsens syfte är att via enhetschefers perspektiv belysa och nå en ökad förståelse 

för bakgrund och orsaker till konflikter som kan uppstå i samarbetet mellan 

enhetschefer och biståndsbedömare. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vi utgår från följande frågeställningar: 

• Finns det konflikter och i så fall i vilka situationer uppstår de?  

• Vad anser enhetscheferna att konflikterna bottnar i? 

• Vilken betydelse har enhetschefernas bakgrund för samarbetet med 

biståndsbedömare? 

• Vad har organisationen för betydelse för samarbetet? 

 

UPPSATSENS UPPLÄGGNING 
Efter inledning, bakgrund med litteraturgenomgång, syfte och frågeställningar följer 

ett avsnitt där vi redogör för de teoretiska perspektiv som senare används i uppsatsens 

analysdel. Efter detta kommer ett metodavsnitt som innehåller val av metod, 

beskrivning av hur urvalet gick till samt beskrivning av frågeguiden och intervjuerna. 

Metodavsnittet innehåller även en redogörelse för vår bearbetning av data och 

analysmetod. I avsnittet förs också ett resonemang om uppsatsens validitet, 

reliabilitet, generaliserbarhet och etiska ställningstaganden. Därpå presenteras 

resultaten som redovisas under sex olika teman och avslutas med en kort 

 11



resultatsammanfattning. Därefter följer uppsatsens analysdel där vi prövar våra 

teoretiska perspektiv på studiens resultat. Avslutningsvis kommer slutdiskussionen 

där de frågor och funderingar som uppkommit under arbetets gång diskuteras. 

 

TEORETISKA PERSPEKTIV OCH CENTRALA BEGREPP 
I samband med denna uppsats har vi genomfört en litteraturundersökning, vilket 

medförde att vi fann vår teoretiska infallsvinkel. De teoretiska perspektiv som utgör 

en ram för vår undersökning är organisationsteori, förklaringar till 

arbetsgruppskonflikter och socialisationsperspektiv. Dessa teoretiska perspektiv 

hjälper oss att få en ökad förståelse för bakgrunden och orsakerna till konflikter som 

kan uppstå i samarbetet mellan enhetschefer och biståndsbedömare. De konflikter som 

vi syftar på är konflikter som uppstår vid allmänna kommunikationsproblem. Leneér-

Axelsson och Thylefors (1991) tar upp De Bonos definition av en konflikt som ”En 

konflikt är en kollision mellan intressen, värderingar, handlingar eller inriktningar” 

(a.a. s.134). Konflikter kan delas in i verkliga konflikter och pseudokonflikter. Vid en 

verklig konflikt har själva konflikten ett konkret innehåll som exempelvis kan bero på 

olika uppfattningar om vilken arbetsmetod som lämpar sig bäst. En pseudokonflikt 

kan däremot röra sig om ett allmänt missnöje som saknar reell grund (a.a.).  

 

Organisationsteori 

Kronvall, Olsson och Sköldborgs (1991) modell av offentligt skattefinansierad 

verksamhet innefattar beskrivningen av hur medarbetarnas position inom 

organisationen är avgörande för deras syn på verksamheten. Kronvall et al. beskriver 

fyra olika domäner inom den offentliga organisationen. Domänerna benämns den 

politiska, den administrativa, den professionella respektive brukarnas domän. Den 

politiska domänen befinner sig långt ifrån den faktiska verkligheten och utgår från 

taktiska överväganden och förhandlingar. Inom denna domän fungerar 

verklighetsuppfattningen utifrån det speciella samspel som finns inom den 

partipolitiska sfären. Den administrativa domänen omsätter dessa beslut och 

överväganden i realitet. Resursfördelning är en viktig del av denna domän. 

Verklighetsuppfattningen baseras på ett rationellt synsätt på människor som 

”administrerbara” och det är sällan som man inom denna domän konfronteras med till 

exempel klienter. Inom den professionella domänen konfronteras den politiska 
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domänens intentioner och den administrativa domänens planer med det konkreta 

arbetslivet. Verklighetsuppfattningen inom denna domän baseras på en komplex 

verklighet som kan vara oförutsägbar. Brukarnas domän innefattar brukares och 

anhörigas specifika behov och önskemål. De är en utsatt grupp som är beroende av 

den politiska beslutsprocessen. Inom denna domän grundas verklighetsuppfattningen 

på brukarnas perspektiv på sin tillvaro. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nära kontakt och beroende 
 

Brukare 

 
 

Oklara kontakter och relationer 
 

Professionell domän 
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  Fig. 1.  Skiss över relationerna mellan olika domäner inom offentliga  

organisationer (Kronvall et al., 1991, s.28). 

 

Denna modell som Kronvall et al. beskriver kan ytterligare kompliceras genom att 

man kan dela upp den professionella domänen till exempel via konflikter mellan olika 

yrkesgrupper som befinner sig inom samma domän. Moisio (2002) beskriver i sin 

studie hur de professionellas domän sedan organisationsförändringens (BUM) 

tillkomst har delats i en beställar- och utförardel. Enligt Moisio har det alltså, sedan 

dess, tillkommit en ny aspekt på de professionellas domän. Denna aspekt innebär, 
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bland annat, att enhetscheferna upplever att de har begränsats i sin profession och 

kommunikationsbrott har uppstått gentemot förvaltningen och dess tjänstemän. 

 

Arbetsgruppskonflikter 

För att kunna förstå orsaker till konflikter mellan enhetschefer och biståndsbedömare 

kan man använda sig av ett fenomen som Olsson (1985) skriver om och kallar 

missuppfattningskonflikt. Olsson beskriver hur arbetsgrupper som inte har tillräcklig 

kännedom om varandras respektive uppgifter och övriga arbetsvillkor konfronteras 

och så kallade missuppfattningskonflikter uppstår. Konflikter bottnar i bristande 

kommunikation och får konsekvenser såsom irritation och oförståelse för varandras 

arbetssituation. Leneér-Axelson och Thylefors (1991) nämner även intressekonflikter 

som är en av de vanligaste anledningarna till konflikt mellan två eller flera parter. Det 

innebär att  parterna har olika behov, olika intressen eller olika mål och att de försöker 

bevaka och sträva efter att uppnå detta. En annan form av konflikt är värde- och 

värderingskonflikter som är mer problematiska att lösa. Dessa konflikter kan bero 

både på medarbetares olika politiska ståndpunkter eller värderingskonflikter som rör 

människosynen. På alla arbetsplatser har personalen olika värderingar. Inom en 

offentlig förvaltning är dessa konflikter relativt vanliga eftersom förvaltningen är en 

politiskt styrd organisation. Vid resursneddragningar inom vården kan denna konflikt 

uppstå när personal med högt ställda kvalitetskrav har svårt att acceptera att andra i 

personalgruppen anser att kvalitetsnivån måste anpassas efter budgeten (a.a.).  

 

Socialisation 

Berger och Luckmann (1979) menar att primär socialisation är den process alla 

individer genomgår i barndomen och den innebär att vi alla föds in i en social struktur 

som får genomgripande betydelse. Enligt författarna kan samhället förstås som en 

pågående dialektisk process i vilken alla individer deltar. Den dialektiska processen 

innefattar tre moment; externalisering, objektifiering och internalisering. 

Externalisering uppstår när människan kan distansera sig, se utanför sig själv och 

objektivering är då hon upplever att vardagens verklighet delas med andra genom att 

subjektiva tankar och känslor objektiveras, delas med andra. Författarna ger exempel 

på internalisering, det tredje momentet i den dialektiska processen, som då den 

sociala världen förs vidare till nästa generation. När detta sker har socialisation 

genomförts. Sekundär socialisation är den eller de påföljande processer som den redan 
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socialiserade individen möter går igenom. Yrkessocialisation kan benämnas som en 

sådan, påföljande process. I ett samhälle med arbetsdelning så uppstår en social 

kunskapsfördelning. Författarna påpekar att den sekundära socialisation som de syftar 

på är en form av sociala ”specialkunskaper” som människor förvärvar vid 

arbetsdelning. Dessa specialkunskaper internaliseras och är en form av ”undervärldar” 

i en verklighet där individen vid primär socialisationen förvärvat en ”basvärld”. Vid 

sekundär socialisation tillkommer alltså en partiell verklighet som visserligen inte kan 

mäta sig med den vid primärsocialisationen erhållna ”basvärlden” men den är inte 

desto mindre betydelsefull och innehåller komponenter som sammanhållning, 

gemensamma normativa inslag och exempelvis differentiering gentemot andra 

grupper (a.a.).  

Ett centralt begrepp i vår uppsats är omsorgsperspektiv eller klient- och 

medarbetarperspektiv. Omsorg är besläktat med sörja, både i betydelsen sörja för (det 

vill säga hjälpa och ta hand om) och sörja med (det vill säga känna för och med) 

(Eliasson, 1996). Med ett omsorgsperspektiv menar vi att det kan finnas tillfällen då 

man tillmäter individens behov större betydelse än politiska och administrativa beslut 

och rutiner. Klient- och medarbetarperspektivet kan innebära att enhetscheferna 

fokuserar mer på omsorgen om personalens och brukarnas situation än på 

förvaltningsuppdraget. Perspektivet kan härledas till en process som skett då 

enhetscheferna via utbildning erhållit en yrkessocialisation. Det resultat som enligt 

Berger och Luckmann (1979) uppstår vid sekundärsocialisation kan alltså variera 

beroende på exempelvis utbildning och yrkesutövning då individen socialiseras in i ett 

tankesätt och en begreppsvärld som skiljer sig från andra.    

 

METOD 
Metodval 

Syftet med vår uppsats var att via enhetschefers perspektiv få en ökad förståelse för 

bakgrund och orsaker till konflikter som kan uppstå mellan dem och 

biståndsbedömare och vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Kvantitativa 

metoder används med fördel i situationer där man fokuserar på det allmänmänskliga 

snarare än det subjektiva (Ruth, 1991). Kvalitativa metoder däremot tar fasta på att 

förstå och beskriva snarare än att förutsäga och förklara (Malterud, 1998). Det var 

 15



förståelsen vi ville nå via våra intervjuer av enhetscheferna och kvalitativ metod var 

därmed det som föll sig naturligast utifrån vårt syfte och problemställning.  

 

Urval av intervjupersoner 

Enligt vår förförståelse finns den största konflikten mellan enhetschefer och 

biståndsbedömare inom hemtjänsten. Vi har därför valt att intervjua sex stycken 

enhetschefer vid öppna kommunala hemtjänstenheter inom Stockholm stad, varav 

fyra är biträdande enhetschefer. Enligt Malterud (1998) lämpar sig ett strategiskt urval 

bäst då frågeställning, förförståelse och teoretisk referensram bestämmer vad man 

måste ta hänsyn till, då målet är att få ett informationsrikt material som tydliggör 

frågeställningen. 

Vi valde att avgränsa oss till öppen kommunal verksamhet och utesluta privat 

drivna verksamheter samt hemtjänst i särskilda boendeformer för att öka 

överensstämmelsen i intervjupersonernas arbetssituation. Den privatanställda chefens 

situation kan se annorlunda ut på grund av faktorer som exempelvis krav på vinst och 

en annorlunda utformad intern hierarki. Därmed försökte vi utesluta andra yttre 

faktorer som eventuellt kunde påverka konflikten. Eftersom en överväldigande 

majoritet av Stadens enhetschefer är kvinnor så valde vi att endast intervjua kvinnor 

då en aktuell forskningsfråga är problematiseringen kring det faktum att kvinnliga 

chefer fått en allt svårare arbetssituation. Då vi i en tidigare studie (Hjalmarson et al., 

2004) sett ett samband mellan anslagsfinansierad verksamhet och frånvaro av konflikt 

så var vi till en början intresserade av att undersöka om vi också kunde finna detta 

samband och då eventuellt intervjua ett antal enhetschefer som arbetar på 

resultatfinansierade enheter respektive anslagsfinansierade enheter. Vår tanke var 

också till en början att vi ville ha intervjupersoner som hade en varierande ekonomisk 

situation på deras respektive enheter och stadsdelar för att se ekonomins betydelse för 

konflikter. Men med tanke på att det var nödvändigt att göra avgränsningar tog vi 

fasta på tidigare forskning och fokuserade i stället på vad enhetschefernas bakgrund 

kan ha för betydelse för konflikten mellan biståndsbedömare och enhetschefer. Vi 

valde därför att intervjua tre relativt nyexaminerade enhetschefer och tre erfarna. Vid 

intervjuerna framkom dock att vi, trots allt, hade fått en variationsbredd beträffande 

enheternas ekonomiska situation. 

Vi använde oss av kontakter för att få ett, enligt våra önskemål, adekvat 

intervjuunderlag. Vi ringde till de personer som vi visste arbetade som enhetschefer 
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och stämde in på våra urvalskriterier och frågade om de var intresserade av att ställa 

upp på en intervju i ämnet. Samtliga tackade ja och vi passade även på att fråga om de 

kände till någon annan enhetschef som passade in på de krav vi hade. När vi hade fått 

kontakt med sex enhetschefer som var villiga att bli intervjuade skickade vi ett 

informationsbrev. Detta brev innehöll en kort presentation av oss och vår utbildning. 

Vi informerade också om de etiska huvudkraven för att säkerställa ett etiskt 

tillvägagångssätt samt gav en beskrivning av intervjuämnet.   

 

Beskrivning av frågeguide och intervjuer 

Som utgångspunkt för våra intervjuer ligger vår litteraturundersökning med såväl 

historik som dagens aktuella forskningsfält. I frågeguiden operationaliserade vi de 

aktuella forskningsfrågorna i teman. Dessa teman är: organisationens utformning, 

relationerna till biståndsbedömarna, samspelet med personalen och brukarna, den 

ekonomiska situationen, könsaspekter, rollen som enhetschef och beställar- och 

utförarmodellen. Varje tema i guiden har ett antal frågor kopplade till sig (se bilaga). I 

Metodpraktikan (Esaiasson et al., 2004) beskriver författarna att det inte är plagiat i 

negativ bemärkelse att använda sig av frågor som använts i andra studier. Tvärtom bör 

man använda sig av frågor som andra forskare använt sig av och som i bästa fall 

granskats av forskarsamhället. Med Metodpraktikan i åtanke använde vi oss därför av 

frågor från den inom forskningsfältet aktuella studien av Hjalmarson et al. (2004). 

Intervjupersonerna fick ta del av intervjuguiden innan intervjusituationen som en del i 

vårt försök att få dem att känna sig trygga och förberedda för situationen. Kvale 

(1997) påpekar att intervjusituationen ska innefatta en trygg atmosfär som bygger på 

samspel. Samtliga informerades om att vi skulle vara två personer som medverkade 

vid intervjun och att vi skulle använda bandspelare. Intervjupersonerna informerades 

även om att banden förvaras säkert till dess att uppsatsen är godkänd och att de sedan 

raderas. 

Vi har turats om att intervjua och transkribera och de sex intervjuerna var 

cirka 40-50 minuter långa. Den intervjuform vi använt oss av är en så kallad 

halvstrukturerad intervjuform. Kvale nämner ett flertal användbara typer av frågor 

som passar för denna intervjuform, vilka vi tog fasta på. Tanken var att trots teman 

och ett antal fastställda frågor vara öppna för ett vidgat resonemang och att kunna 

följa oväntade spår som kan uppstå under intervjusituationen. Ett exempel på olika 

typer av frågor är uppföljningsfrågor då man uppmuntrar intervjupersonen att fortsätta 
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eller fördjupa sitt resonemang genom att upprepa en del av hennes resonemang. Vid 

behov har vi även ställt så kallade tolkande frågor för att förtydliga svaren och 

bekräfta att vi uppfattat svaren rätt.  

 

Bearbetning av data och analysmetod 

När vi hade intervjuat alla intervjupersonerna transkriberade vi materialet. I 

möjligaste mån försökte vi göra detta samma dag som intervjun hade ägt rum för att 

ha ett så färskt minne av intervjusituationen som möjligt. Vi uppmärksammade den 

paradox som  Malterud (1998) nämner vilket innebär att en ordagrann och exakt 

utskrift faktiskt kan förmedla en annan bild av samtalet än den som de båda 

samtalande parterna uppfattade. Den transkriptionsrutin vi använde oss av innebar att 

vi fokuserade på att transkribera texten så nära dess ursprung som möjligt men uteslöt 

den form av talspråk och upprepningar som försvårar förståelsen av texten eller i 

värsta fall förlöjligar intervjupersonen.  

Vid bearbetningen av intervjumaterialet har vi ursprungligen inspirerats av 

Giorgis fenomenologiskt baserade analys enligt Malterud (1998). Denna analysmetod 

kan förklaras i fyra faser som handlar om att: få ett helhetsintryck, identifiera 

meningsbärande enheter, att abstrahera innehållet och att sammanfatta betydelsen av 

innehållet (a.a.). Analysprocessen innebar att till en början få en överblick över 

materialet, att läsa igenom och urskilja teman. Vi gick sedan vidare med att välja ut 

text som kunde kopplas till de teman vi funnit. Den text som lyftes ut för att belysa 

respektive tema kodades sedan. Malterud beskriver att under denna fas är tanken att 

man ska uppmärksamma om ett tema i själva verket är två eller om två teman är delar 

av samma sak. Vi fann här att de teman som framkommit i första fasen behövde 

korrigeras något men att de i huvudsak skulle behållas. De teman vi funnit går i viss 

mån i varandra eller har en effekt på varandra men för att tydliggöra dem valde vi 

ändå att behålla dessa aspekter i separata teman. Den text som bar med sig kunskap 

om våra teman lyftes ut och vi inledde en kodningsprocess av denna text, så kallade 

meningsbärande enheter. Slutligen har vi utifrån respektive kodgrupp sammanfattat 

och återfört meningsbärande enheter till respektive tema, till ett nyfunnet eller 

sammanslaget tema.                                                            

Denna kvalitativa analysmetod har hjälpt oss att finna sex teman som vi utgått 

från vid bearbetningen av undersökningsresultatet. Dessa teman är;  
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• Betydelsen av enhetschefernas bakgrund 

• Beställar- och utförarorganisationen 

• Samarbetssituationen 

• Den ekonomiska situationen 

• Tidsramar vid beviljad hjälp 

• Stöd till enhetscheferna 

Utifrån dessa sex teman har vi analyserat intervjupersonernas utsagor som belyses 

med utvalda citat som ska ge en så heltäckande bild som möjligt av det som beskrivs i 

texten. Redigering av citat har, i viss utsträckning, skett då talspråk har omformulerats 

till skriftspråk samt information som kan avslöja intervjupersonens identitet tagits 

bort. De teoretiska perspektiv vi använder oss av vid analysen fungerar som en ram 

för vårt resultat. Teorierna har hjälpt oss att nå en större förståelse för bakgrund och 

orsaker till konflikter som kan uppstå i samarbetet. Vi har alltså kopplat resultatet till 

de förklaringsmodeller som teorierna utgör. 

 

Validitet 

Den validering som Kvale (1997) nämner, det vill säga den granskning och 

ifrågasättande som bör förekomma i studiens alla stadier, borgar för en högre 

validitet, det vill säga att man undersöker det man avser att undersöka. Under 

intervjuerna ställde vi därför kontrollfrågor för att underlätta för valideringen. Det vill 

säga att vi frågade intervjupersonerna om vi hade uppfattat dem korrekt. Kvale 

poängterar också att forskaren behöver anlägga en kritisk syn på sin tolkning av 

resultatet i syfte att minimera risken för snedtolkning. Under hela skrivprocessen har 

vi haft kontinuerliga arbetsträffar, skickat materialet mellan oss och ställt många 

frågor till varandra för att komplettera där vi sett brister i innehåll och framställning. 

Vi menar att vårt arbetssätt genom att vi hela tiden har diskuterat och ifrågasatt 

varandra har medfört en ökad förståelse och att de egna åsikterna har värderats, 

omvärderats och utvecklats. Förhoppningsvis har detta både fördjupat analysen av 

våra resultat och bidragit till en högre validitet.  

 

Reliabilitet  

Då en forskare upprepar en undersökning och får samma resultat anses 

undersökningen ha en hög reliabilitet. Vi anser att vårt tillvägagångssätt, det vill säga 
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vårt täta samarbete, har medfört en högre tillförlitlighet, reliabilitet. Ruth (1991) 

nämner intersubjektivitetsproblemet, det vill säga att forskaren står inför dilemmat att 

inte se var gränserna går mellan den egna upplevelsevärlden och intervjupersonens. 

Vi har strävat efter att vara så förutsättningslösa som möjligt trots vår förförståelse 

och en bidragande faktor till detta är att vi kunnat ifrågasätta varandras resonemang. 

Vi diskuterade om enhetligheten i det transkriberade materialet kunde påverkas av att 

vi båda transkriberade. Kvale (1997) påpekar att utskriften av en intervju är en 

tolkning och menar att varje utskrift från ett sammanhang till ett annat är en rad olika 

tolkningar i sig. Vi har därför ansträngt oss att vara så enhetliga som möjligt vid våra 

transkriberingar.  

 

Generaliserbarhet   

Malterud (1998) menar att begreppet generaliserbarhet kan medföra orealistiska 

förväntningar på allmängiltiga resultat och talar istället om begreppet 

tillämpningsmöjligheter. Man ställer sig frågan om resultatet även skulle gälla i andra 

sammanhang än det som ingår i undersökningen. Malterud påpekar att man även vid 

kvalitativa studier måste ta hänsyn till frågan om möjliga tillämpningar. Meningen är 

att forskaren ska utgå från syftet att pröva tillämpningsmöjligheter beträffande det 

uppkomna resultatet. För att öka generaliserbarheten, eller tillämpningsmöjligheten 

som Malterud föredrar att använda som begrepp, har vi tillämpat ett strategiskt urval. 

Att det strategiska urvalet kan medföra ett mer mångfacetterat resultat om man 

försöker motverka ett alltför homogent urval var något vi tog fasta på. Vi resonerade 

utifrån två tillsynes motsatta sätt. Det första var att identifiera ”de ramar” vi ville 

befinna oss inom. Här blev ett homogent urval viktigt för generaliserbarheten. Vi ville 

intervjua kvinnor då en övervägande majoritet av enhetscheferna är kvinnor. Vi 

beslutade oss också för att utesluta privatanställda enhetschefer då förutsättningarna 

för dessa kan se annorlunda ut med exempelvis krav på vinst och en annorlunda 

utformad hierarki inom företaget. Vi var också intresserade av den politiskt styrda 

organisationens påverkan på enhetschefernas samarbete med biståndsbedömarna. Då 

vi angett ramarna, definierade vi med utgångspunkt i vår förförståelse den 

variationsbredd som vi önskade. För att möjliggöra tillämpningsmöjligheter ville vi 

ha flera variabler såsom chefer med mångårig erfarenhet, nya chefer och chefer från 

enheter med bättre ekonomi respektive enheter med ekonomiskt underskott.     
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Etiska ställningstaganden 

Enligt HSFR, Forskningsetiska principer för humaniora och samhällsvetenskap 

(1994) har vi beaktat de fyra huvudkraven; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Efter telefonkontakt, då 

intervjupersonerna tillfrågades om sin medverkan och informerades om att intervjun 

var frivillig, skickades informationsbrev. I informationsbrevet påtalades ovanstående 

etiska huvudkrav för att säkerställa ett etiskt tillvägagångssätt. För att inte 

intervjupersonernas identitet ska kunna avslöjas har egennamn och vissa fakta tagits 

bort i resultatdelen. Vi har diskuterat de etiska problem som kan uppstå i samband 

med intervjuerna och det är bland annat om enhetscheferna blir mer uppmärksamma 

på att det eventuellt föreligger en konflikt med biståndsbedömarna. Detta kan kanske 

medföra en attitydförändring i fel riktning, det vill säga att vår intervju förvärrar 

situationen. Vi har resonerat om hur vi upplever och relaterar till detta och kommit 

fram till att vi tror att dessa intervjupersoner som befinner sig i chefsposition och är 

fullt införstådda med syftet, också kan hantera situationen.  

 

RESULTAT 
I detta avsnitt kommer en redogörelse för resultatet av undersökningen. Resultaten 

presenteras under sex olika teman som vi fann via kodningsprocessen då bland annat 

nya teman framkom. Dessa teman är; betydelsen av enhetschefernas bakgrund, 

beställar- och utförarorganisationen, samarbetssituationen, den ekonomiska 

situationen, tidsramar vid beviljad hjälp och stödfunktioner till enhetscheferna. Inom 

varje tema belyser vi resultaten med utvalda citat från intervjuerna, citaten 

underbygger och förstärker resultatet och återfinns i den löpande texten.  

 

Betydelsen av enhetschefernas bakgrund  

Intervjupersonernas bakgrund kan delas upp i utbildning och arbetslivserfarenhet där 

bland annat erfarenhet av att arbeta som biståndsbedömare eller hemvårdsassistent 

utgör en del av arbetslivserfarenheten. När det gäller utbildning har tre av 

intervjupersonerna läst ”Socionomlinjen med inriktning mot omsorg om äldre och 

funktionshindrade”, en av intervjupersonerna läste till ålderdomshemsföreståndare 

och två av intervjupersonerna har gått Sociala servicelinjen. Alla har erfarenhet av att 

arbeta inom sjukvård eller hemtjänst, i några fall endast kortare perioder (exempelvis 
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feriearbeten) och i andra fall runt 20 års erfarenhet av arbete som 

undersköterska/vårdbiträde. Då intervjupersonerna resonerar om vad deras 

arbetslivserfarenhet betydde för samarbetet med biståndsbedömarna, framkommer det 

att de flesta (även de intervjupersoner som inte arbetat som biståndsbedömare) fäster 

vikt vid om man har arbetat som biståndsbedömare eller inte och att detta har 

betydelse för samarbetet. Att ha erfarenhet av att arbeta som biståndsbedömare anses 

generellt ha en positiv inverkan på samarbetet. En av cheferna som har arbetat som 

biståndsbedömare under studietiden uttrycker även betydelsen av att 

biståndsbedömarna har erfarenhet av att arbeta som chefer. 

 

Det blir aldrig några otrevliga överraskningar utan de vet, de har själva 

arbetat som chefer. De vet hur det är att arbeta som chef. Jag har ju jobbat 

som biståndsbedömare så jag vet hur de jobbar och det vet de ju om. 

  

En av intervjupersonerna som har erfarenhet av biståndsbedömaryrket uttrycker både 

fördelar och nackdelar med att ha arbetat som biståndsbedömare. 

 

Är det en stressig situation då kan jag nästan bli som en biståndsbedömare 

och göra mer än jag måste fast det inte är jag som ska vara spindeln i 

nätet.(…) Fördelen är att man vet vad biståndsbedömarna gör. Många 

utförare tycker inte att de gör något. 

 

Då intervjupersonerna resonerar kring grundutbildningens betydelse för deras 

chefskap går åsikterna isär. En av de nyexaminerade intervjupersonerna uppger att 

utbildningen är avgörande för att överhuvudtaget klara av chefsyrket. Hon nämner att 

hon fått en stor kunskap om förvaltning och dess styrmekanismer. 

 

Alla lagar och riktlinjer och ekonomi, allt man läst har man ju nytta av. Jag 

hade aldrig tagit detta jobb utan denna utbildning. Det hade aldrig fungerat. 

 

De erfarna intervjupersonerna som tillmäter grundutbildningen mindre vikt eller att 

utbildningen saknar betydelse för deras chefskap poängterar att de inte slutat att 

utbilda sig utan lärandet är en fortlöpande process.  
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Utbildningen kanske inte var så bra men under åren har man tillskansat sig. 

Har det varit något intressant har jag sett till att få den utbildningen. Jag läste 

20 poäng ledarskap och organisationsutveckling för att det intresserade 

mig.(…) jag har hela tiden sett till att jag får utveckling. 

 

Beställar- och utförarorganisationen 

Alla intervjupersoner arbetar inom en så kallad beställar- och utförarorganisation. Tre  

av intervjupersonerna har erfarenhet av tidigare arbete som chefer inom en 

annorlunda utformad organisation med anslagsfinansierade verksamheter. Flera av 

intervjupersonerna är kritiska till delar av beställar- och utförarmodellen. En av 

cheferna resonerar kring att modellen medfört en starkt växande administration med   

en växande skara biståndsbedömare. 

 

De har fördubblats sedan vi startade, de håller på att bygga upp en för stor 

administration. (…) varför har vi äldreomsorg? Jo, för att de äldre ska få 

hjälp och man måste satsa mer på vårdbiträden, de som utför jobbet. Ha så 

lite chefer och administration som möjligt.  

 

När intervjupersonerna resonerar kring den nuvarande beställar- och 

utförarorganisationen så anger majoriteten att en positiv aspekt av modellens 

införande är att rättsäkerheten stärks. En av intervjupersonerna, som har erfarenhet av 

tidigare arbete som hemvårdsassistent är dock skeptisk till modellen. Hon uppger att 

när hon var hemvårdschef kunde hennes biståndsbedömningar påverkas av hur 

personalsituationen såg ut. Ändå är hon kritisk till om behoven verkligen styr 

bedömningarna nu. 

 

(…) innan så hade man personalen på ena sidan och pensionärerna på andra 

och man skulle göra bedömningar och då hade man alltid personalsituationen 

någonstans i bakhuvudet. (…) allt det där skulle ju försvinna med BUM men 

så är det inte idag. Idag är det pengarna och det är ungefär samma sak (…). 

Så beställar- och utförarmodellen stämmer ju inte, då var det personalen som 

styrde nu är det pengarna.     
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En intervjuperson resonerar kring bristen på likvärdiga bedömningar, 

biståndsbedömare emellan. Hon anser att rättsäkerheten starkt kan ifrågasättas. 

 

(…) alla biståndsbedömare som jag har träffat gör ju egna bedömningar, 

skulle du lämna ett ärende till 20 biståndsbedömare skulle du få 20 olika 

varianter på bedömningar. Då förstår jag inte var rättsäkerheten ligger.(…). 

Vi är alla människor men i den rollen ska man inte riktigt vara det, man ska 

strikt se på vad det är. 

 

Flera av intervjupersonerna anser ändå att beställar- och utförarorganisationen 

fungerar väl som tanke och ur rättsynpunkt.  

  

Jag tycker som tanke att det är bra, att någon beställer och någon utför. Ur 

rättsäkerhetssynpunkt också. Om vi inte gör vad vi ska så ringer pensionären 

till mig och det gör de ju men det är bra att de kan ringa till någon annan 

också (…) 

 

En av intervjupersonerna som föredrar beställar- och utförarmodellen resonerar om 

hur det var innan på hemtjänstassistenternas tid. Hon nämner dock att modellen inte 

med automatik innebär att biståndsbedömarna bedömer lika. 

 

(…) det borde vara mer rättvist när man har beställar- och utförarmodellen 

men jag märker ju ändå här att biståndsbedömarna bedömer lite olika trots 

att det borde vara lika (…). Men vilket är bättre? Det borde vara beställar- 

och utförarmodellen, tycker jag.  

 

Då beställar- och utförarmodellen infördes så fungerade samarbetet med 

biståndsbedömarna till en början väl enligt en av intervjupersonerna som var 

hemvårdsassistent på den tiden. De personer som blev enhetschefer respektive 

biståndsbedömare hade alla erfarenhet av att arbeta som hemvårdsassistenter.  

 

Fram till -92 var vi alla hemvårdsassistenter och då blev det beställare och 

utförare och då fick vi välja att söka som enhetschefer eller biståndsbedömare. 

(…)då hade vi varit kollegor och det fungerade väldigt bra från början.  
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Intervjupersonerna resonerar även om omöjligheten av att utföra myndighetsutövning 

idag med den specialisering och i den omfattning som enheternas storlek medför. Två 

av intervjupersonerna kommer däremot med samma konkreta förslag på 

organisationsförändring. De föreslår att vissa enklare behovsbedömningar skulle 

kunna överflyttas till utförarna. Detta skulle alla inblandade parter tjäna på; klienter, 

biståndsbedömare och utförare. Båda enhetscheferna påpekar det tidsödande 

merarbete som minsta lilla förändring rörande behovsbedömningen medför.  

 

(…). Biståndsbedömarna skulle bedöma särskilda boenden och mer 

komplicerade ärenden. Medan städning och dusch i de låga nivåerna skulle vi 

kunna bedöma själva. (…). Nu är det mycket byråkratiskt.  

 

Samarbetssituationen 

Samarbetet mellan enhetscheferna och biståndsbedömarna är utformat på så sätt att 

biståndsbedömaren beställer tjänster av enhetschefen och hon ser till att det blir utfört 

gentemot klienten. I samarbetssituationen med biståndsbedömarna anser alla 

intervjupersonerna att ett tätt samarbete är det bästa för att undvika konflikter.  

 

Jag tror att vårt täta samarbete bäddar för att det inte blir några konflikter.  

 

Tre av intervjupersonerna har regelbundna möten en gång i månaden med 

biståndsbedömarna då de går igenom alla ärenden och ser till att klienternas tider 

stämmer överens med biståndsbeslutet. Dessa intervjupersoner har även en daglig och 

spontan kontakt med biståndsbedömarna och två av dessa chefer upplever inte att det 

är någon konflikt i samarbetet. Däremot resonerar en av cheferna om att hon tycker att 

en konflikt har uppstått i och med att de ibland har olika åsikter om den beviljade 

tiden. Hon påpekar dock att hon upplever sig få gehör för sina åsikter och kan lösa 

konflikten tillsammans med biståndsbedömarna. Dessa intervjupersoner är relativt 

nyexaminerade och har tidigare arbetat som biståndsbedömare inom samma stadsdel 

och känner biståndsbedömarna väl. De resonerar själva över hur detta har påverkat 

samarbetssituationen och de tror att det är en fördel.  
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Man arbetar på samma sätt och givetvis kan det bero på att vi känner 

varandra sedan tidigare. Vi har inarbetat en gemensam respekt för varandra 

och vi tycker bra om varandra.  

 

De intervjupersoner som upplever att det är stora konflikter mellan dem och 

biståndsbedömarna har idag inga formella regelbundna möten med 

biståndsbedömarna. Däremot har de möten med biståndsbedömarnas chef och 

avdelningschefen för äldreomsorgen för att försöka förbättra relationerna. Tidigare 

hade enhetscheferna gemensamma möten med biståndsbedömarna, men enligt 

cheferna anser biståndsbedömarna att de inte har tid med dessa möten längre. Detta 

uppstod i samband med att äldreomsorgsavdelningen fick ett stort sparbeting. 

Intervjupersonerna framför tydligt hur värdefullt de anser att det är att ha en 

regelbunden kontakt med biståndsbedömarna och hur klyftan mellan de två  

yrkesprofessionerna ökar. 

 

Jag tror att det alltid är värdefullt att mötas. Jag kan tycka att själva mötena 

och att gå igenom ekonomilistorna kanske inte var så jätte väsentligt och bra. 

Men man kan alltid säga något annat också, att man bara ser varandra kan 

öka förmågan att samarbeta. 

 

Jag tycker att biståndsbedömarna och vi kommer längre och längre ifrån 

varandra. 

 

De flesta av intervjupersonerna samarbetar med sex till tio biståndsbedömare, förutom 

två chefer som har kontakt med tre stycken. Dessa chefer är nöjda med att samarbeta 

med endast tre biståndsbedömare. 

 

Främst fördelar med ett fåtal, givetvis. Eftersom man känner dem, de har 

jobbat länge och känner våra pensionärer.   

 

En av intervjupersonerna som har erfarenhet av tidigare samarbete med många 

biståndsbedömare tycker att det var fler konflikter då än nu när hon samarbetar med 

tre stycken. En av anledningarna var att biståndsbedömarna inte kände till varandras 

ärenden och därför inte kunde vikariera för varandra i samma utsträckning. De andra 
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cheferna som har kontakt med flera biståndsbedömare resonerar en del om fördelar 

respektive nackdelar med detta. Det som nämns är att det är lättare att ha en relation 

med ett fåtal biståndsbedömare men det kan även vara en nackdel om man inte gör 

detta på ett professionellt sätt och blir för mycket ”kompis” med varandra. Det som 

framkommer under intervjuerna är att den personliga relationen blir viktigare vid 

samarbete med ett fåtal biståndsbedömare.  

 

Den ekonomiska situationen 

Den ekonomiska situationen ser något annorlunda ut mellan de olika 

stadsdelsförvaltningarna som ingår i studien. På de flesta enheterna har man ett 

ekonomiskt underskott både inom stadsdelen och på respektive enhet som 

intervjupersonerna är chefer för. Några av enheterna går endast med ett mindre 

underskott. Samtliga enheter är resultatenheter vilket innebär en form av 

ekonomistyrning. Enheterna får inte längre ett ramanslag utan ersättningen kopplas 

direkt till vissa prestationer. Flera av intervjupersonerna konstaterar att det 

ekonomiska klimatet har hårdnat väsentligt. 

  

 Nästa år blir det mörkare, vi får ingen kompensation för löneökningarna. 

 

En av intervjupersonerna resonerar kring att den ekonomiska situationen och det 

ekonomiska systemets utformning medför ett tidsödande merarbete. 

  

(…) jag har till och med funderat på om det är bättre att anslagsfinansiera 

hemtjänsten (…). Då skulle man inte behöva diskutera med 

biståndsbedömarna om tiderna. (…). Detta system tar mycket tid och kraft för 

oss och biståndsbedömarna. Det är systemet. Det blir mycket bråk.   

 

En intervjuperson resonerar om konsekvenser som uppstår när det inte är en och 

samma chef för beställare och utförare högre upp i förvaltningen .  

  

Om det vore en chef så skulle det vara bättre. Nu har en ansvar för att det inte 

beställs för mycket och att den ekonomin hålls. Den andra har ansvar för att 

det ska utföras. (…) Hade en haft ansvar hade det kanske ställts andra krav än 

nu. Nu blir det så att en biståndsbedömare är duktig om han håller ekonomin 
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för sin chef medan vi tycker att den som vågar stå på sig är duktig.(…) Jag 

skulle säga att det är en penningkonflikt. 

 

En intervjuperson påpekar hur små marginaler man har idag, som utförare. Ett 

överskott kan på kort tid förvandlas till ett underskott. Ersättningen till utföraren  

beräknas i 18 nivåer, ju högre siffra desto större vårdbehov och högre ersättning till 

utföraren. 

Det räcker att du tappar två till tre stycken ärenden som ligger i nivå 14-15 

och som ger 25 000 i månaden. Då är du av med det överskott du har men du 

har fortfarande personalen kvar. Det går upp och ner och vi har tappat 

ganska mycket.        

 

Tidsramar vid beviljad hjälp 

De intervjupersoner som upplever att det är konflikter med biståndsbedömarna anser 

att det är den beviljade tiden till klienterna som främst är upphov till detta. Flera av 

cheferna tror att konflikten bottnar i det sparbeting som finns inom stadsdelarna och 

detta medför, enligt intervjupersonerna, att biståndsbedömarna blir snävare i sina 

bedömningar. Biståndsbedömarna har vissa schablontider när de ska bevilja tid till 

klienterna, men de ska ändå se till det individuella behovet. En enhetschef nämner att 

hon tycker att fokus på det individuella mer och mer försvinner och att 

biståndsbedömaren endast bedömer enligt tidsschablonen.  

 

En gammal människa som ska duscha tar det ju kanske en halvtimme för bara 

i duschen och vi får 45 minuter i tid. Det kanske tar 20 minuter innan de är i 

duschen, innan de har orkat och hunnit klä av sig. En gammal åldrad kropp, 

det går ju inte så fort. 

 

I och med att kundvalsmodellen infördes ändrades ersättningen till utföraren att 

beräknas i 18 nivåer, tidigare var det sju nivåer. Inom dessa 18 nivåer är det ett visst 

”tidsspann” som enheterna får ersättning för, det vill säga den tid man beräknar att 

arbetet tar hos den enskilda pensionären. De flesta av intervjupersonerna säger att de 

är kritiska till ersättningssystemets utformning. De erfarna cheferna nämner att de 

anser att det gamla ersättningssystemet var bättre eftersom det hade generösare 

”tidsspann”.  
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Det är bedrövligt. Innan vi fick den här kundvalsmodellen (…)hade vi aldrig 

ett underskott på vår enhet (…). Ända sedan kundvalsmodellen kom 2002 så 

har vi legat på ett underskott. Vi får för lite betalt, det är för dåligt betalt i 

nivåerna. 

 

Det här med 18 nivåer, jag tycker det är jätte dåligt. Det är byråkratiskt och 

minskar handlingsutrymmet, mycket administration både för oss och 

biståndsbedömaren. Mycket diskussioner om vilka nivåer pensionärerna ska 

höra till och det försvårar vår tillvaro. 

 

Överhuvudtaget tycks enhetscheferna anse sig behöva kontrollräkna om den beviljade 

tiden stämmer, vilket upplevs som en konflikt i sig. 

 

De tycker att de har räknat rätt på sin lilla mall och vi tycker att så kan man 

inte räkna. Det är det som är den stora saken. Så fort man får en beställning 

sätter man sig och räknar om den och ser om den stämmer. Kan man hinna på 

den tiden? 

 

De nyexaminerade intervjupersonerna har inte erfarenhet av något annat 

ersättningssystem då de befunnit sig i chefsposition. De flesta cheferna framför att de 

inte är odelat positiva till det nuvarande systemet och resonerar bland annat om 

nackdelarna med att de som utförare inte får betalt för kringtiden, det vill säga den tid 

som det bland annat tar för personalen att ta sig från en klient till en annan. 

 

Vi var på studiebesök och tittade hur de arbetade, de hade ett helt annat 

ersättningssystem där de ersätter per insats. Detta kan jag tycka är mer 

rättvist för nu måste man tänka på kringtid, den ska ju vara så liten som 

möjligt. Samtidigt ska man ha kontinuitet, brukaren ska ha samma personer 

som kommer. Det är väldigt svårt många gånger att planera så. Det ska vara 

både effektivt och kvalité. Det är många gånger mer effektivt än kvalité, i och 

med att vi har detta timersättningssystem. 
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Flera av intervjupersonerna upplever sig dock ha ett handlingsutrymme när det gäller 

den beviljade tiden. Om de anser att klienten har fått för lite tid beviljad tar de kontakt 

med biståndsbedömaren och får då gehör för sina åsikter. Här resonerar de återigen 

om vilken fördel det är att de känner biståndsbedömarna och hur det underlättar 

kontakten dem emellan. 

 

Säger vi att den här personen behöver mer hjälp får vi det. Det är ju inte så att 

jag säger det hela tiden. 

 

De andra cheferna får ett helt annat bemötande när de ringer och påtalar att en klient 

behöver mer tid än vad som är beviljat. De blir tillsagda av biståndsbedömarna att de 

måste pröva först. Om personalen sedan påpekar att tiden inte räcker till så ringer 

enhetschefen igen till biståndsbedömaren och får då höra att det ”bara måste” gå. Det 

är inte möjligt att utöka den beviljade tiden till klienten utan de får klara sig på den tid 

som är beslutad. En av cheferna säger att hon tycker att klimatet har hårdnat mellan 

henne och biståndsbedömarna och att hon inte kan påverka tiderna på samma sätt som 

förut. 

 

Förut kunde vi diskutera och ha någon synpunkt till biståndsbedömarna, nu är 

det mer ”gör så här”. (…). Det har blivit lite mer hot ”om inte ni tar det så 

får en privat utförare ärendet”. 

 

En av cheferna resonerar om biståndsbedömarnas förhållningssätt och hon tror att det 

beror på att biståndsbedömarna är mycket pressade och mår dåligt på grund av det 

kärva ekonomiska läget inom stadsdelen. 

 

Enhetscheferna problematiserar även det faktum att biståndsbedömarna gör olika 

bedömningar när det gäller den beviljade tiden. De påpekar att de upplever att vissa är 

”snålare” än andra. En chef nämner att det kanske egentligen är ett misslyckande från 

biståndsbedömarnas chef att hon inte har kunnat förmedla exakt hur det ska vara. Hon 

resonerar sedan vidare och säger att det är ett dilemma eftersom biståndsbedömarna är 

olika individer och därmed är det svårt att kunna kräva helt likartade bedömningar.   
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(…). En del ger oss mer tid än andra. (…) en gammal människa som kanske 

inte kan gå upp får en halvtimme och en som kan prata för sig eller har 

anhöriga som kan prata får en och en halv timme. 

 

En intervjuperson resonerar om hur biståndsbedömarna på vissa håll hemlighåller de 

tidsschabloner som de har för utförarna. Detta medför irritation när utförarna inte får 

någon insyn i de beviljade enskilda insatstiderna. Hon berättar hur de inom hennes 

stadsdel försöker komma tillrätta med den existerande ”tidskonflikten” genom 

samverkan. Beställare och utförare ser tillsammans över nivåerna och vad som ska 

ingå. Man definierar varje insats och diskuterar den tid det tar.  

 

(…).Vi måste ju vara med, det är vi som utför det. Beställarna ser ingenting. 

Vi diskuterar tillsammans. Jag kan inte se varför biståndshandläggning ska 

vara så hemlig.   

 

Stöd till enhetscheferna 

På förvaltningarna där enhetscheferna arbetar har de alla någon form av regelbundna 

formella möten. Beroende på om de är enhetschefer eller biträdande chefer är de 

bland annat delaktiga i ledningsgruppsmöten, samverkansmöten och 

verksamhetsmöten. Samtliga intervjupersoner har en daglig spontan kontakt med en 

kollega och enhetscheferna sätter ett stort värde i detta. De biträdande cheferna har 

kontakt med sina närmaste chefer och enhetscheferna har jämbördiga kollegor att 

rådfråga. Det framkommer också vid intervjuerna att två av de nyexaminerade 

upplever att de har stöd av biståndsbedömarna. 

 

Jag kan känna att jag har stöd av vissa biståndsbedömare eftersom jag 

jobbade där förut. Jag har en direkt kontakt som kanske inte de andra 

cheferna har, jag kan ringa och prata på ett annat sätt. 

 

Alla intervjupersoner påtalar att de har en väl fungerande administrativ avdelning och 

att de får ett bra stöd vid behov. Enhetscheferna använder sig också av denna 

möjlighet att ringa och fråga när något problem uppstår. De erfarna cheferna säger att 

de är vana att klara sig själva. En enhetschef ger dock uttryck för att hon på senaste 

tiden har försökt få mer stöd av sin närmaste chef, äldreomsorgschefen. I och med att 
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äldreomsorgsavdelningen har ett ekonomiskt underskott har det varit flera svåra beslut 

som hon ska fatta inom sin verksamhet. Hon upplever att hon inte har fått det stöd 

som hon har efterfrågat. 

 

Jag måste verkligen poängtera att nu måste jag ha stöd. Det är inte så 

självklart (…). 

 

Det är endast en enhetschef som har ett privat nätverk med kollegor sedan flera år 

tillbaka. De flesta av de andra enhetscheferna uttrycker inte att det är något som de är 

i så stort behov av. De upplever att de får tillräckligt med stöd av sina närmaste 

kollegor. Enhetscheferna nämner dock att om det skulle finnas så skulle de vara 

intresserade av att medverka i någon form av ett kollegialt nätverk. 

 

Man är ju ganska ensam som chef och då är det skönt att kunna prata med 

andra som sitter i samma situation.  

 
Resultatsammanfattning 

Våra intervjuer visar att samarbetssituationen mellan enhetschefer och 

biståndsbedömare påverkas av flera faktorer och vissa framträder starkare än andra i 

intervjuresultatet. Då intervjupersonerna resonerar om sin bakgrund och sina 

stödfunktioner, om organisationens utformning och enheternas ekonomiska situation 

framträder vissa samband. Att ha erfarenhet av att arbeta som biståndsbedömare anses 

generellt ha en positiv inverkan på samarbetet. De flesta av intervjupersonerna är 

positiva till beställar- och utförarorganisationen som tanke och anser exempelvis att 

delar av rättsäkerheten har stärkts. De är samtidigt negativt inställda till hur andra 

delar av modellen tar sig ut i praktiken.  

Det finns en tydlig skillnad mellan de nyexaminerade intervjupersonerna och 

de intervjupersoner som har lång erfarenhet av att vara enhetschefer när det gäller 

synen på biståndsbedömarna. De nyexaminerade identifierar sig mera med 

biståndsbedömarna och har lätt för att sätta sig in i deras situation. Konflikter uppstår 

i situationer när intervjupersonerna inte får gehör hos biståndsbedömarna då de anser 

att biståndsbesluten är för snävt tilltagna, det vill säga att tiden inte räcker till för att 

utföra den beviljade hjälpen. Detta påvisar ekonomins betydelse för samarbetet. 
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Intervjupersonernas resonemang visar också att en källa till irritation är att de 

upplever biståndsbedömarnas beslut som olika sinsemellan. En av intervjupersonerna 

uttrycker det som ”(…) skulle du lämna ett ärende till 20 biståndsbedömare skulle du 

få 20 olika varianter på bedömningar”. Alla intervjupersoner anser att en nära kontakt 

med biståndsbedömarna är en förutsättning för ett bra samarbete. På de enheter där 

samarbetet definieras som konfliktfritt eller i det närmaste konfliktfritt har 

intervjupersonerna erfarenhet av biståndsbedömaryrket. Intervjupersonen på en av 

dessa enheter nämner ändå att det i grunden finns en konflikt inbyggd i systemet 

vilket hon benämner som en ”inbyggd penningkonflikt” som innebär att beställarna 

och utförarnas prioriteringar krockar.   

 

ANALYS 
Syftet med vår undersökning var att från enhetschefers perspektiv belysa och nå en 

ökad förståelse för bakgrund och orsaker till konflikter som kan uppstå i samarbetet 

mellan enhetschefer och biståndsbedömare. Den teoretiska ram vi har använt oss av är 

organisationsteori för att belysa de konflikter som en viss typ av organisation (i detta 

fall offentlig sektor) kan medföra. Socialisationsperspektivet kan hjälpa oss att 

förklara skillnader i enhetschefernas attityder gentemot biståndsbedömarna. Allmänna 

missuppfattningskonflikter, intressekonflikter och värde- och värderingskonflikter kan 

också utgöra en del av förklaringen till konflikter i samarbetet enhetschefer och 

biståndsbedömare emellan.  

 

Organisationsteoretiska förklaringar 

Med utgångspunkt i Kronvall, Olsson och Sköldborgs (1991) modell av offentligt 

finansierad organisation (se fig.1 s.11) har Moisio (2003) vidareutvecklat modellen. 

Moisio beskriver i sin studie att de professionellas domän sedan 

organisationsförändringens (BUM) tillkomst har delats i en beställar- och utförardel. 

Enligt Moisio har det sedan organisationsförändringen tillkommit en ny aspekt på de 

professionellas domän. Denna aspekt innebär, bland annat, att enhetscheferna 

upplever att de har begränsats i sin profession och kommunikationsbrott har uppstått 

gentemot förvaltningen.  

I våra intervjuer har vi funnit material som gör det möjligt för oss att 

ytterligare komplettera Kronvalls et al. modell. När de professionellas domän numera 
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delats upp i beställare och utförare, upplevs det av utförarna som att den 

administrativa domänen delvis utökats till att omfatta delar av den professionella 

domänen.  De två ”nya” professionerna kommer längre ifrån varandra enligt 

intervjupersonerna, vilket medför en okunskap inför varandras uppgifter. Det 

framkommer därför att det är viktigt att beställare och utförare har erfarenhet av 

varandras arbetsuppgifter då uppdelningen av det tidigare hemtjänstassistentyrket i sig 

tycks medföra en belastning på samarbetet.  

 
 

Nära kontakt, beroende 
 

Klienter 

 
Professionell 
domän 
Enhetschefer 
 

 
Konflikter 

 
Nära kontakt 
 
Professionell domän 
Biståndsbedömare 
 
                       Konflikter 

 
Administrativ domän/förvaltning 

 
Beslut  Planer  Kontroll 

Politisk domän 
 

Nära formell kontakt, köpslående och förhandling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fig. 2.  Modell av domänerna. Kompletterad modell efter  

Kronvall et al., 1991 och Moisio, 2002.  

 

I vårt resultat kan det kan alltså konstateras att det inte finns konflikter eller att de är 

mindre då enhetscheferna har erfarenhet av biståndsbedömaryrket. Resultatet visar att 

det avstånd som skapas mellan människor inom olika domäner i Kronvalls et al. 

modell minskar om individer har erfarenhet av arbete inom andra domäner än den de 

 34



arbetar inom. Det är dock svårt att veta om den effekten kvarstår, om de 

nyexaminerade intervjupersonerna känner samma gemenskap med biståndsbedömarna 

efter att ha arbetat länge som chefer?  

Tidigare studier har visat, att i samband med tudelningen av organisationen 

övergick man till ”stordrift” vilket innebar att enhetscheferna fick större 

personalgrupper samtidigt som administrativa och ekonomiska faktorer förändrade 

deras villkor (Socialstyrelsen, 2001). Samtidigt har den administrativa sidan med 

biståndsbedömare vuxit successivt. Detta framkommer i vår studie, när en av 

intervjupersonerna konstaterar att administrationen växer på bekostnad av antalet 

vårdpersonal. En del i konflikten är att intervjupersonerna finner det irriterande att de 

numera saknar mandat att fatta biståndsbeslut av enklare karaktär, vilket upplevs som 

onödigt tidsödande och byråkratiskt. Den administrativa domänens förskjutning har 

medfört ett behov av attitydförändring hos enhetscheferna och vikten av ett 

förvaltningsperspektiv blev centralt hos medarbetarna inom den professionella 

domänen vilket inte var ett lika uttalat behov innan BUM.  

Våra resultat visar att enhetschefernas främsta stödfunktioner är de närmaste 

kollegorna vilket överensstämmer med Kronvalls et al. organisationsmodell där 

avstånd skapas mellan medarbetare inom olika domäner. De biträdande 

enhetscheferna har kontakt med sina närmaste chefer och enhetscheferna har 

jämbördiga kollegor att rådfråga. Ett överraskande resultat som framkommer vid 

intervjuerna är att två av de nyexaminerade enhetscheferna upplever att de har stöd av 

biståndsbedömarna. Enhetscheferna har tidigare arbetat som biståndsbedömare och 

tycker nu att de har en informell kontakt med biståndsbedömarna, vilket visar vilken  

betydelse erfarenhet av den andra yrkesrollen har. 

Vår förförståelse gör gällande att enhetschefer är i stort behov av stöd såväl 

kollegialt som uppåt i förvaltningen och vi antog att vi skulle finna, på denna punkt, 

ensamma och utsatta enhetschefer men så var inte fallet. Intervjupersonerna framstår 

som relativt tillfreds med det stöd som de har från kollegor. Däremot tycks inte de 

spontana kontakterna med de högre cheferna inom förvaltningen vara särskilt 

frekventa (även om de existerar). En av intervjupersonerna nämner att hon i samband 

med ekonomiskt sparbeting efterlyst stöd från sin chef inom förvaltningen men inte 

fått någon respons.  
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Socialisering 

Intervjupersonernas bakgrund har betydelse för samarbetet med biståndsbedömarna. 

Alla enhetscheferna efterlyser ett tätt samarbete med biståndsbedömarna för att 

undvika konflikter. Det finns en skillnad i hur enhetscheferna uppfattar samarbetet 

som delvis kan kopplas till när de gick sin grundutbildning och om de har arbetat som 

biståndsbedömare. De intervjupersoner som är relativt nyexaminerade och har arbetat 

som biståndsbedömare säger att de ibland reflekterar utifrån ett 

biståndsbedömarperspektiv. 

Yrkessocialisation kan ses som ett exempel på den sekundära socialisation 

som Berger och Luckmann (1979) nämner. Den begreppsvärld och de 

identifikationsfaktorer som kan kopplas till ett visst yrke eller profession ser i viss 

mån annorlunda ut intervjupersonerna emellan. Även om de i viss utsträckning delar 

samma synsätt så finns en skillnad där som kan kopplas till ett så kallat 

omsorgsperspektiv eller klient- och medarbetarperspektiv. Hos de intervjupersoner 

som har erfarenhet av hemtjänstassistentyrket och saknar erfarenhet av att ha arbetat 

som biståndsbedömare kan det skönjas en något större tendens till omsorgsperspektiv 

eller klient- och medarbetarperspektiv. Som tidigare nämnts medför detta perspektiv 

bland annat en större betoning av klienten och personalen än förvaltningen.        

 

Arbetsgruppskonflikter 

Den missuppfattningskonflikt som Olsson (1985) nämner är ett resultat av okunskap 

om varandras uppgifter. Denna typen av konflikt minskas betydligt då 

intervjupersonerna har insikt i biståndsbedömarnas arbetssituation. Det kan även vara 

av betydelse för samarbetet när intervjupersonerna gick sina utbildningar. Vissa av de 

erfarna intervjupersonerna anser att deras utbildningar är förlegade och saknar 

verklighetsförankring, till skillnad från dagens utbildning som även betonar den 

politikerstyrda förvaltningens roll. Detta står i delvis kontrast till vad Thylefors (2000) 

nämner när hon uppger att enhetschefer saknar insikt i de processer som styr en 

politikerstyrd organisation. Tvärtom tycks alla våra intervjupersoner vara väl 

medvetna om att de arbetar i en politikerstyrd organisation och betydelsen av det. De 

nyexaminerade kan ha förvärvat den insikten via sin utbildning och de erfarna 

cheferna via ett långt yrkesliv. Samtliga intervjupersoner är alltså medvetna om 

förvaltningens styrning även om flera av dem är delvis kritiska till dess utformning.  
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 Intressekonflikter innebär att olika parter har olika behov, intressen eller mål 

(Lennnér-Axelson & Thylefors, 1991). Trots att såväl biståndsbedömare och 

enhetschefer ska ha samma mål, det vill säga att verka för klientens bästa så upplever 

vissa enhetschefer att biståndsbedömarna låter förvaltningens behov av exempelvis 

besparingar väga tyngre än klientens.  

 En annan form av konflikter är värde- och värderingskonflikter som är mer 

problematiska att lösa. Dessa konflikter kan bero både på medarbetares olika politiska 

ståndpunkter eller värderingskonflikter som rör människosynen. På alla arbetsplatser 

har personalen olika värderingar. Inom en offentlig förvaltning är dessa konflikter 

relativt vanliga eftersom förvaltningen är en politiskt styrd organisation. Vid 

resursneddragningar inom vården kan denna konflikt uppstå när personal med högt 

ställda kvalitetskrav har svårt att acceptera att andra i personalgruppen anser att 

kvalitetsnivån måste anpassas efter budgeten (a.a.). Detta kan jämföras med att vissa 

av enhetscheferna i resultatet anser att biståndsbedömarna, på grund av sparbeting, är 

för snäva i sina biståndsbeslut. Med hjälp av Kronvalls et al. (1991) modell kan man 

förklara värde- och värderingskonflikter som uppstår mellan biståndsbedömare och 

enhetschefer då positionen inom organisationen färgar medarbetarnas synsätt. De 

kompletteringar som vi tillfogar Kronvalls et al. modell innebär att den administrativa 

domänen förskjuts och delvis omfattar de professionellas domän med påföljande 

värde- och värderingskonflikter.  

 

Konfliktsituationen   

Beställar- och utförarmodellen 

Vår förförståelse gör bland annat gällande att en av anledningarna till beställar- och 

utförarmodellens (BUM) tillkomst var att stärka rättsäkerheten för den enskilde. Detta 

är något som flera av intervjupersonerna tar upp och är kritiska till att så inte har skett. 

En av intervjupersonerna nämner att antalet personal tidigare styrde den tilldelade 

hjälpen men att det inte är mera rättssäkert idag då hon anser att det är pengarna som 

styr den tilldelade hjälpen. Nordström och Dunér (2003) tar i sin studie Bevilja och ta 

emot hjälp upp att de (författarna) mot sin förmodan fann att biståndsbedömarna inte 

alls var så restriktiva i sina bedömningar som de hade förväntat sig. Tvärtom, 

biståndsbedömarna försökte få klienterna att ta emot mer hjälp än de önskade. I vårt 

intervjumaterial framkommer att de enhetschefer som arbetar inom stadsdelar med 

hårt ansträngd ekonomi upplever att biståndsbedömarna är mycket restriktiva i sina 
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bedömningar och att de (cheferna) inte får gehör då de påpekar att klienterna behöver 

mera hjälp. De enhetschefer som inte är belastade med ett stort underskott uppger 

däremot att de får gehör hos biståndsbedömarna. I resultatet ser vi en tydlig koppling 

mellan ansträngd ekonomi och konflikter.  

En annan aspekt av rättsäkerheten i beställar- och utförarmodellen som 

enhetscheferna resonerar kring är bristen på likvärdiga biståndsbedömningar. De 

ifrågasätter om rättsäkerheten verkligen har stärkts och bristen på samstämmighet 

mellan besluten gör att intervjupersonerna ifrågasätter biståndsbedömarnas 

professionalism vilket i sin tur ger upphov till konflikter. Samtidigt som många av 

intervjupersonerna är kritiska till delar av beställar- och utförarmodellen, är de ändå 

överlag positivt inställda och beskriver hur de upplevde att det var slöseri med pengar 

tidigare. Intervjupersonernas resonemang kan tydas som en ambivalens inför BUM. 

De är positiva till BUM som organisationsmodell och idé men skeptiska till hur den 

tar sig uttryck i verkligheten. Enhetscheferna i Moisios (2004) studie är däremot 

betydligt mer negativa till organisationsförändringen och anser att biståndsbedömarna 

inkräktar på chefernas gamla domän. 

 

Samarbetssituationen  

I Moisios (2002) studie framgår att enhetscheferna önskar en tät dialog med 

biståndsbedömarna och att de vill göra hembesök tillsammans hos klienten. Om 

biståndsbedömarna inte tar denna kontakt så tolkas detta av enhetscheferna som ovilja 

till samarbete. Vår undersökning visar även den att enhetschefernas inställning till 

biståndsbedömarna påverkas av om de har regelbunden kontakt eller inte. De uppger 

alla att en tät kontakt är en förutsättning för ett gott samarbete. De intervjupersoner 

som har ett tätt samarbete med biståndsbedömarna upplever färre eller inga konflikter. 

Resultatet visar att de intervjupersoner som nyligen har arbetat som biståndsbedömare 

eller känner biståndsbedömarna väl sedan tidigare har ett mindre konfliktfyllt 

samarbete. De som har ett relativt bra samarbete arbetar på enheter som inte har något 

underskott eller ett relativt litet sådant. På de ställen där samarbetet är konfliktfyllt har 

enhetscheferna och biståndsbedömarna ingen regelbunden kontakt och bristen på 

kontakt uppstod i och med ett större sparbeting. Här tycks alltså den ekonomiska 

situationen få en effekt på samarbetet, vilket försämrats drastiskt. Ekonomin kan 

eventuellt få en större betydelse på samarbetet i ett längre perspektiv än  personliga 

relationer mellan enhetschefer och biståndsbedömare. Intervjupersonerna uppger att 
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biståndsbedömarna distanserar sig gentemot enhetschefer på enheter med större 

underskott.  

Vår förförståelse gör gällande att ekonomin spelar en viktig roll för 

enhetschefernas arbetssituation och att det enda sätt som enhetschefer kan påverka 

enhetens ekonomiska situation är att utföra den beviljade hjälpen på kortare tid än 

biståndsbesluten medger (Hjalmarson et al., 2004). Den tid som innefattas i beslutet 

ska även täcka den så kallade kringtid som personalen behöver ta i anspråk för bland 

annat möten, gångtid till och från klienten och tid för dokumentation. I vårt resultat 

framkommer också att den ekonomiska situationen påverkar samarbetet i negativ 

riktning som tidigare nämnts. Intervjupersonernas resonemang om de angivna 

tidsramarna i den beviljade hjälpen stämmer väl överens med vad som framkommit 

vid tidigare forskning. Hjalmarson et al. (2004) uppger att enhetscheferna i deras 

studie anser att ersättningssystemet är tungrott och konflikter med biståndsbedömare 

om de beviljade tiderna är vanliga.    

 

DISKUSSION  
Uppsatsens syfte är att via enhetschefers perspektiv belysa och nå en ökad förståelse 

för bakgrund och orsaker till konflikter som kan uppstå i samarbetet mellan 

enhetschefer och biståndsbedömare. Uppsatsens kvalitativa ansats har fungerat som 

förväntat och hjälpt oss att belysa de konflikter som existerar på sina håll. Den metod 

som används har hjälpt oss att få ett djupare perspektiv än vad en kvantitativ metod 

skulle ha medfört. Däremot inser vi att en mindre kvantitativ undersökning, som 

komplement till den kvalitativa, skulle ha medfört ett vidgat perspektiv. En enkät som 

skulle ha fångat hur utbredda dessa konflikter är inom Stockholm stad hade därför 

varit av intresse.  

Resultatet har till viss del varit överraskande. Vi trodde inte att erfarenhet av 

att ha ”arbetat på båda sidor” i beställar- och utförarmodellen skulle ha så pass stor 

effekt på samarbetssituationen. En av de slutsatser vi kan dra av undersökningen med 

hjälp av organisationsteori är att den uppdelning som skett inom den professionella 

domänen kan överbryggas. Den insikten skulle kunna få betydelse för förvaltningens 

förhållningssätt gentemot dessa grupper av medarbetare. Om förvaltningen lyckades 

förankra kunskap om båda yrkesgruppernas arbetsuppgifter hos varandra skulle det 

kunna utgöra grunden för ett gott samarbete. Resultatet visar, som förväntat, att 
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organisationens utformning är avgörande för samarbetet, det vill säga utformningen 

anger ramarna för de båda yrkesgrupperna. 

Till skillnad från vår förförståelse så visar resultatet att intervjupersonerna 

generellt sett är positivt inställda till beställar- och utförarmodellen och uppdelningen 

av det tidigare hemtjänstassistentyrket, även om de är kritiska till vissa aspekter av 

dess konkreta utformning. Intervjupersonerna resonerar exempelvis om att det är bra 

att klienten även har en biståndsbedömare att vända sig till för att uttrycka synpunkter.  

Man kan också sluta sig till att intervjupersonernas resonemang till viss del är en följd 

av att de ser det som en orimlighet att med dagens stora enheter även utföra 

myndighetsutövningen i samma utsträckning som den tidigare hemtjänstassistenten 

utförde.      

I förförståelsen problematiseras det faktum att enheterna i många fall har 

slagits samman till stora enheter och att chefsuppdragen, som i vissa fall kan anses i 

längden ohållbara, besätts med kvinnor. Då majoriteten av enhetscheferna inom 

Stockholm stad är kvinnor och de arbetar inom en kvinnodominerad värld så var vi 

intresserade av att höra deras syn på om detta kan spela någon roll vid samarbetet med 

biståndsbedömarna. Under intervjuerna finner vi att detta faktum inte i någon större 

utsträckning uppmärksammats av intervjupersonerna. De har inte reflekterat i någon 

vidare mån över detta och ser det som naturligt då de befinner sig på en 

”kvinnodominerad arena”.  

Sammanfattningsvis kan sägas att vi får belägg för att konflikter existerar. 

Konflikter uppstår då det inte förekommer ett tätt samarbete och enhetscheferna inte 

får gehör från biståndsbedömarna för sina åsikter om att biståndsbesluten är för 

tidsmässigt snävt tilltagna. Ekonomins betydelse för uppkomsten av konflikter 

framkommer därmed tydligt. Stadsdelens ekonomiska situation får i förlängningen 

konsekvenser på samarbetet mellan de båda yrkesgrupperna.   

Frågor som har väckts och som skulle vara intressant att undersöka är hur 

biståndsbedömarna uppfattar samarbetet med enhetscheferna från sitt perspektiv. 

Vidare skulle det vara intressant att göra en studie av hur samarbetet ser ut i 

kommuner som har anslagsfinansierad verksamhet. Överhuvudtaget finner vi det 

anmärkningsvärt att det inte har gjorts någon övergripande utvärdering av beställar- 

och utförarmodellens effekter inom äldreomsorgen i Stockholm stad sedan 1994/95. 

En utvärdering av hela beställar- och utförarmodellen och dess betydelse för klienter 

och medarbetare ur flera synvinklar, som exempelvis arbetsmiljö, rättsäkerhet och 
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kostnader, vore intressant. En återgång till det forna hemtjänstassistentyrket är 

knappast trolig då en uppdelning av myndighetsutövning och utförardel är en 

förutsättning för konkurrensutsättning. Den utformning som finns idag av BUM 

skulle kunna modifieras, vilket några av intervjupersonerna föreslår. Enklare former 

av biståndsbedömningar kan skötas av utförare och mer komplicerade 

biståndsbedömningar skulle hanteras av biståndsbedömare. Vinsten av detta skulle 

kunna vara att konflikter minskas då tidsödande merarbete kan undvikas både för 

biståndsbedömare och enhetschefer. Ett gott samarbete definieras i vår studie som ett 

tätt samarbete och förvaltningen skulle kunna vara behjälplig med att ge 

förutsättningar för detta genom att skapa mötesformer som kan realiseras på 

enheterna. 
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BILAGA FRÅGEGUIDE 
 
Frågeguide - enhetschefer i äldreomsorgen 
  
Bakgrund 
Ålder, utbildning, arbetslivserfarenhet, nuvarande position/ansvarsområde, enhetens 
storlek 
 
Organisationen 
Hur ser organisationen ut? 
Hur ser du på organisationens utformning,(fördelar - nackdelar?) 
Vad har du för stöd inom förvaltningen? 

• Chefen? (formella mötesforum eller spontan kontakt?) 
• Kollegor/nätverk? 
• Administrativt stöd-avlastning? 
• Handledning/mentor? 
• Övriga stödfunktioner? 

Stöd utanför förvaltningen, exempelvis kollegor, nätverksträffar e t c? 
 
Relationer till biståndsbedömare 
Hur är samarbetet utformat? 
Finns det några konflikter i samarbetet? 
I vilka situationer uppstår konflikter? 
Vad bottnar konflikterna i? 
Hur ser du på biståndsbedömarnas yrkesroll? 
Hur skulle du vilja att samarbetet med biståndsbedömarna såg ut? 
Vad föredrar du och hur ser situationen ut - samarbete med få eller flera 
biståndsbedömare? 
 
Samspel med personal och brukare 
Hur förankrar du besluten hos personal och brukare? 
Har personalen någon egen kontakt med biståndsbedömarna? (fördelar - nackdelar?) 
Har du något handlingsutrymme när det gäller biståndsbesluten?  
 
Ekonomi 
Hur är stadsdelens ekonomiska situation? 
Hur är enhetens ekonomiska situation? 
Hur ser du på ersättningssystemets utformning? 
Har du erfarenhet av ett annat ersättningssystem – hur var situationen då gentemot 
biståndsbedömarna? 
 
Kön 
Hur är det att vara kvinna och chef inom en kvinnodominerad verksamhet? 

• Fördelar/nackdelar? 
 
Enhetschefsrollen 
Vad tror du att din bakgrund har för betydelse för din roll som chef idag? 

• Utbildning/arbete 
• Har du arbetat som biståndsbedömare? 
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BUM 
Vad anser du om beställar- och utförarmodellen? 
Har du erfarenhet av en annan organisationsmodell än BUM? 
I sådana fall vad är din syn på den?  
 
Är det något ytterligare du vill tillägga som jag ej frågat om? 
 
Tack för att du har medverkat! 
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