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”En individ lär så länge hon lever. En organisation lever så länge den lär.”  

(Sandberg Targama, 1998) 
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betytt mycket för mig när jag ibland upplevt en osäkerhet inför mitt eget material. 

Tack även till min opponent Andreas Nordgren för den konstruktiva kritik och de användbara 

synpunkter och tips som jag fick vid slutseminariet. 

Avlutningsvis vill jag rikta ett varmt tack till ett antal personer som betytt mycket i mitt liv. 
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Jag vill tacka min mor och far som alltid varit ett stöd för mig i alla lägen, jag vill även tacka 

min lillebror som är en glädjespridare och inspiratör på hög nivå. Sist men absolut inte minst 
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Sammanfattning 

Socialförvaltningens enhet för vård och omsorgsboenden i Luleå står inför omfattande 

utmaningar. Under våren år 2015 förväntas Socialstyrelsens nya riktlinjer för bemanning och 

hemtjänstinsatser mot kund vid särskilt boende för äldre och dementa träda i kraft. Samtidigt 

som den allmänna utvecklingen av verksamheten har lett de ansvariga fram till ett vägskäl. 

Verksamhetens bemanningssystem som idag utgår från en vårdtyngdsmätning har enligt 

många inom verksamhetens ledning börjat tjäna ut sin rätt då den lokala ”äldre strategin” och 

den allmänna utvecklingen av en allt äldre befolkning medfört att den spridning av vårdtyngd 

som existerade när systemet infördes nu mera förvandlats till en enhetlig massa. Detta har 

medfört att ansvariga inom förvaltningen ifrågasätter om modellen i dag kostar mer än vad 

den ger samt hur verksamheten ska kunna gå vidare för att även kunna möta Socialstyrelsens 

nya riktlinjer. 

Syftet med denna studie är därför att beskriva och analysera olika aspekter av 

omvårdnadsbedömningarnas lämplighet som modell vid bemanningen av socialförvaltningens 

verksamhet i Luleå. Den ska även beskriva och kritiskt granska olika alternativ som finns att 

tillgå för att organisationens behov ska kunna tillgodoses i framtiden, i förhållande till de 

ökande kraven på en individanpassad omsorg med ökade skyldigheter i förhållande till kund. 

Studien har i huvudsak genomförts med hjälp av intervjuer och djupgående litteraturstudier 

som successivt lett arbetet framåt allt eftersom nya trådar följts upp. Analysen baseras på den 

idealtyp som växt fram under studien, med hjälp av Webers beskrivningar och 

socialförvaltningens egna visioner. Idealtyp används för att bryta ner det empiriska materialet 

och jämföra de olika alternativa bemanningsmodellerna. 

Förvaltningens problem illustreras utifrån relationen mellan den idealtypiska modellens fem 

grundläggande aspekter som bygger på kompetens, flexibilitet, motivation, prestation samt 

ekonomi och den empiri som presenteras i studien. Idealtypen beskriver tillsammans med den 

tidigare forskning som bedrivits på området kopplingen mellan verksamhetens olika problem 

trots att de i sig vid en första anblick skiljer sig åt. Den bild som framträder genom 

jämförelsen visar på ett ökat behov av samverkan och en förvaltning som drar åt olika håll. 

Samtliga på förvaltningen är överens om att det är kunden som är och ska vara i centrum. 

Vilken bemanningsmodell som är lämpligast för verksamheten för vård och omsorgsboenden 

lämnar studien obesvarad. Istället erbjuds en tydlig bild av vilka de olika alternativen är och 

vad de innebär. 

Nyckelord: Bemanning, Weber, Flexibilitet, Socialförvaltningen, Vision 

  



 

 

Abstract 

The social administration unit for care and care homes in Lulea is facing a major challenge. 

The new guidelines from the Social Board for staffing and assisted living services to 

customers at special housing and elderly demented, takes effect in the spring of 2015. At the 

same time the general development of the business has led the management to a crossroad. 

The current business-staffing systems based on a burden of care measurement-based budget. 

According to many in the management level, the current system have served out it´s right due 

to the local senior-strategy and the general trend of an aging population leading to the spread 

of the burden of care that existed when the system was introduced. It have increasingly turned 

into a uniform mass. This has led to that managers in a leading position have starting to 

questioning if the model is currently costing more than it gives, and how the business should 

be able to go on to meet the new guidelines from the Social Board. 

The purpose of this study is to describe and analyze different aspects of nursing assessment 

and suitability as a model for the staffing of the social service activities in Lulea. It will also 

describe and critically examine various options that are available in order to fulfill the 

organization's needs that can be met in the future, in relation to the increasing demands of an 

individualized care with increased responsibilities in relation to the customer. The study was 

mainly carried out by means of interviews and in-depth studies of literature that gradually led 

the work forward as new threads followed up. The analysis is based on the ideal type which 

emerged in the study, with the help of Weber's descriptions and the social administrations 

own visions. The ideal type is used to break down the empirical material and compare the 

various alternatives for staffing models. 

Management problems are illustrated on the basis of the relationship between the ideal-typical 

model's five fundamental aspects based on competence, flexibility, motivation, performance, 

economics and the empirical evidence presented in the study. The ideal type together with the 

previous research conducted in the area is used to link the different problems, even though 

they themselves at first sight different. The picture that emerges through the comparison 

shows a greater need for collaboration and an administration that are pulling in different 

directions. All the administration agrees on that it is the customer who is and should be in the 

center. This study leaves the question open which staffing model that is most appropriate for 

the business of healthcare and care home. Instead the study offers a clear picture of what the 

options are and what they mean. 

Keywords: Staffing, Weber, Flexibility, Social services, Vision  
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Definition av centrala begrepp  

Idealtyp: idealtypsbegreppet och idealtyperna i sig definieras i denna studie utifrån den 

beskrivning som Weber (1984) ger av begreppet. Vilket innebär att begreppet syftar på 

aspekter som hämtats in från verkligheten som sedan ensidigt renodlats för att tillsammans 

utgöra en idealtypisk modell som kan ställas som en motpol till den verklighet som 

observeras. 

Kund: Begreppets tillämpning inom den offentliga omsorgen är sprunget ur New Public 

Management och bygger på tanken om marknaden och den fria konkurrensen. Kunden ska i 

den här studien förstås som en person som tar emot omvårdande insatser från den offentliga 

verksamheten för social omsorg. 

Kompetens: Begreppet tolkas i denna studie i linje med den lexikala definitionen utifrån 

Ellströms (1992) perspektiv, vilket innebär att kompetens ska förstås som tillräcklig 

skicklighet; behörighet i relation till en viss uppgift. 

Objektivitet: Avser en strävan efter att uppnå en ren skildring, fri från subjektiva eller 

individuella värderingar. Mer exakt utgår den definition som tillämpas från den beskrivning 

som Weber (1984) ger av begreppet som börjar från den rena återspeglingen av verkligheten, 

fri från värderingar. 

Flexibilitet: Flexibilitet identifieras genom arbetslagens flexibla utformning och bredd baserad 

på de anställdas vida kompetens, en definition hämtad från en av studiens fem idealtypiska 

aspekter. Aspekten i sig och definitionen som sådan är underbyggd och konstruerad med stöd 

av McKenna och Beechs (2008) resonemang rörande utvecklingen av Human Resource 

Management (HRM).
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Inledning 

Denna masteruppsats handlar om bemanningen av de särskilda boenden som finns inom 

socialförvaltningens verksamhet i Luleå kommun, samt vilka alternativen är inför framtidens 

bemanning. Resonemanget i studien präglas av ett sökande efter förståelse inför den 

verklighet som betraktas. Förståelsen är viktig för att med teoretiskt stöd kunna konstruera 

modeller som återger en så objektiv bild som möjligt. Sökandet efter förståelse är ett av de 

allra mest framträdande dragen hos Max Weber. Under sin tid förklarade Weber (1983) att det 

var forskarnas ansvar att bidra till samhällsutvecklingen och att sociologerna indirekt kunde 

påverka samhällsutvecklingen genom att studera det mänskliga handlandet i förhållande till 

samhällsstrukturernas inverkan. 

De utmaningar som fångas upp i studien kan tyckas handla om någonting nytt, men så är inte 

fallet. Snarare handlar de utmaningar som lyfts fram om frågor präglade av traditionella 

nationsövergripande problem baserade på en klassisk sociologisk frågeställning om 

samhällelig organisering. För Weber (1983) handlar mycket av den samhälleliga 

organiseringen om hur införandet av det moderna samhället medför ett grundläggande skifte 

från den traditionella värderationella drivkraften baserad på ideologiska och religiösa 

värderingar till en alltmer målrationell dragning. Den värderationalitet som Weber (1983) 

beskriver består av en uppsättning fasta ofta moraliska eller religiöst grundade värden som 

inte går att bortse från, vilket förenklat innebär att varje värderationell handling leder till ett 

rätt eller fel. Weber (1983) beskriver att de värderationella i och med det moderna samhällets 

intåg succesivt övergår i en målrationell riktning. Denna utgår från praktiska resultat där 

handlingar föregås av en underliggande förhandling mellan alternativ. Det alltmer 

målrationella samhället beskrivs av Weber (1983) som ett hot mot den individuella friheten 

och samhällets långsiktiga utveckling, som en lösning på det moderna samhällets följder lyfte 

Weber fram den byråkratiska organiseringen. 

Den byråkratiska organisering som Webers (1983) förespråkade utgör idag ramarna för den 

samhälleliga organiseringen genom den centrala roll och populäritet som modellen dragit till 

sig inom den offentliga sfären. Det sociologiska problem som denna studie ger sig i kast med 

genom ambitionen att utvärdera bemanningen av de särskilda boenden som finns inom 

socialförvaltningens verksamhet i Luleå kommun, samt vilka alternativen är inför framtidens 

bemanning bygger på så sätt vidare på den historiskt viktiga fråga baserad på en dragkamp 

mellan målrationellt och värderationellt genom att tillföra den ständiga tanke på flexibilitet 

som präglar Human Resource Management (HRM). Men låt oss börja från början för att 

undersöka de förutsättningar som gör sig gällande samt vilka slutsatser som redan dragits på 

området både nationellt och internationellt. 

Sveriges ålderstruktur har ur ett historiskt perspektiv förändrats väsentligt. Framväxten av ett 

nytt samhälle med en ökande medellivslängd och ett allt lägre födelsetal har inneburit att 

åldersstrukturen i dag ser helt annorlunda ut än vad den gjorde för drygt hundra år sedan. Det 

samhälle som en gång i tiden karakteriserades av en befolkning bestående av många unga och 

få äldre går nu mot en omvänd struktur (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Förändringarna i 

ålderstrukturen innebär utifrån ett sociologiskt perspektiv stora utmaningar kopplat till de krav 

som det nya samhället ställer på den allt mindre skaran arbetande som ska försörja allt fler. De 

nya förutsättningarna som kommer som en följd av den mindre gruppen arbetande medför 

även utmaningar för arbetsgivarna som har behov av att tillgodose organisationernas olika 

behov av kompetens.  
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Den succesiva förändringen av den Svenska medellivslängden är en följd av att de äldre blivit 

allt friskare och lever längre, trots att befolkningen blir tyngre och fortfarande i stor 

omfattning drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Den allt äldre ålderssammansättningen i 

samhället kan förtydligas genom följande två statistiska exempel: 

 Utvecklingen kommer att röra sig från dagens andel där cirka 18 procent av 

befolkningen är 65 år eller äldre till 23 procent år 2030 (Statens folkhälsoinstitut, 

2013). 

 Andelen personer som är 65 år kommer att öka från 19 procent år 2011 till 25 procent 

år 2060 (SCB, Sveriges framtida befolkning 2012–2060, 2012). 

Den förändrade ålderstrukturen i samhället innebär stora sociala och ekonomiska utmaningar 

för det svenska samhället. Aktuella prognoser ger signaler på att kostnaderna för vård och 

omsorg kan komma att öka med hela 270 procent fram till år 2040 om inga förebyggande 

insatser genomförs inom en snar framtid (Statens folkhälsoinstitut, 2013). Den totala 

kostnaden för svensk hälso- och sjukvård beräknades år 1997 till 162 miljarder (SLL, 1997). 

Motsvarande kostnad uppgick år 2003 till 226 miljarder samt 233 miljarder år 2004. 

Utvecklingen av kostnadsökningarna är tydlig och hänger samman med ett ökat resursbehov 

som bygger på den demografiska utvecklingen i samhället samt en allt dyrare teknisk och 

medicinsk utveckling (Sveriges kommuner och Landsting, 2005). Kostnaden år 2003 

motsvarade 7,6 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP), år 2030 beräknas kostnaden 

för samma verksamhet motsvara 11 procent av BNP (Sveriges kommuner och Landsting, 

2005). 

Den förväntade kostnadsökningen från 7,6 procent till 11 procent av BNP motsvaras inte av 

finansieringsutrymmet i de offentliga finanserna som under samma tid endast beräknas 

utvecklas marginellt (Sveriges kommuner och Landsting, 2005). Följderna av en fortsatt 

kraftig kostnadsökning inom vården skulle utan ökade förebyggande insatser leda till en 

ohållbar situation med kraftiga negativa ekonomiska och samhälleliga effekter (SLL, 1997). 

Den allt äldre befolkningen ställer de offentliga förvaltningarna inför en tuff utmaning. För att 

kunna möta de äldres behov och samtidigt klara av att hantera de ekonomiska ramarna måste 

både de kommunala organisationerna och statliga verksamheterna anpassas för att möta 

framtidens utmaningar. Det handlar både om att arbeta förebyggande men också om att bygga 

verksamheten kring en långsiktig strategi med väl avvägda krav på bemanning för att på så 

sätt kunna säkra både ekonomiska marginaler och en god kvalité. 

Som en del i det förebyggande arbetet tog regeringen under år 2003 beslut om att införa en 

nationell folkhälsopolitik med ambitionerna att skapa förutsättningar för en förbättrad 

folkhälsa. Det nationella folkhälsoarbetet lades upp efter en modell med elva tydliga 

målområden som tillsammans var avsedda att bidra till tydligare riktlinjer för den nationella 

satsningen. Den inledande folkhälsosatsningen arrangerades i Norrbotten genom en gemensam 

sättning där Kommunförbundet Norrbotten tillsammans med Norrbottens läns landsting delade på 

ansvarat för projektet. Den kanske mest tydliga effekten av det nya folkhälssoarbetet för den 

enskilda individen är förmodligen förknippat med vårdcentralerna som idag döpts om till 

hälsocentraler med ett delvis förändrat uppdrag och ett större fokus på förebyggande insatser.  
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Vad gäller den andra delen av utmaningen som handlar om verksamheten kring en långsiktig 

strategi, med väl avvägda krav på bemanning så är det inte bara viktigt att välja rätt modell 

utan också se till hur modellen följs och bäst kan utformas för att organisationen ska uppnå 

bästa möjliga resultat. Den strategi och modell som väljs ut måste lyftas upp från en 

administrativ nivå och ta riktning mot organisationens strategiska mål genom att promotera ett 

effektivt operationellt arbete (Clinton och Laurence, 2013). För att uppnå ett sådant arbete i 

syfte att där igenom förebygga organisationens mål, modell och strategi tappas bort 

någonstans inom den interna kommunikationen bör ett prestationsbaserat ledningssystem 

tillämpas som skapar klarhet kring beteenden och prestationer som för organisationen i 

riktning mot de uppsatta målen (Clinton och Laurence, 2013). Om inte organisationens 

strategiska mål och visioner konkretiseras korrekt är det inte bara risk att de försvinner efter 

vägen de kan även i sig övergå till att utgöra illusioner som hämmar organisationens 

utveckling. Enligt Svenska akademiens ordlista är en vision lika med en uppenbarelse eller en 

framtidssyn (Svenska akademiens ordlista över svenska språket 2006 s.1079). En vision är 

alltså någonting som vi ser framför oss, men hur vet vi att det vi ser faktiskt stämmer överens 

med de verkliga förhållanden som föreligger. Vart går gränsen mellan vision och illusion det 

är en fråga som Chaharbaghi (2010) ställer sig och det är också en fråga som är relevant i 

detta sammanhang. Därför är det viktigt att tydligt försöka utskönja skillnaderna mellan hur 

situationen ser ut i verkligheten och hur den beskrivs i verksamhetens vision. 

Att tillämpa belöningar för att stimulera de anställda inom organisationen att presentera på ett 

önskvärt sätt är själva grunden för prestationsbaserade system. Modellen är vanlig inom 

privatägda företag men blir i dag även allt vanligare inom de offentliga verksamheterna. 

Taylor och Pierce (1999) konstaterar i sin studie att det finns en koppling mellan belöning och 

prestation, den positiva effekten visar sig samtidigt under den två-åriga studien minska över 

tid. De belöningar som tillämpas i Taylor och Pierce (1999) studie är ekonomiska och orsaken 

till den minskade effekten beskrivs inte i studien. De avtagande positiva effekterna av 

belöningarna i Taylor och Pierce (1999) studie kan kopplas till det Deci et al (1999) 

konstaterar angående effekterna av yttre belöningar. I den omfattande studie som Deci et al 

(1999) genomfört där 128 tidigare undersökningar granskas visar det sig att det finns entydiga 

svar som tyder på att yttre belöningar så som ekonomisk ersättning från en arbetsgivare på 

lång sikt har negativa effekter för den anställdas initiativtagande och motivation. Ett 

prestationsbaserat ledningssystem bör därför tillämpas med eftertanke och med fokus på att 

stimulera de anställdas inre motivation. Den motivation som kommer från de anställda genom 

deras egna initiativ är det som ska driva det prestationsbaserade systemet. Att stimulera det 

önskvärda beteendet stärker de anställda och därmed också organisationen samtidigt som en 

negativ återkopling eller ett bestraffande system ger en motsatt negativ effekt (Vallerand och 

Reid, 1988). Det handlar om att skapa möjligheter genom att både erbjuda särskild kompetens 

utveckling till anställda som presterar men även nya karriärvägar för att stimulera den 

individuella drivkraften (McKenna och Beech, 2008). Exempel på ett sådant arbete finns i dag 

redan inom socialförvaltningens verksamhet i Luleå i form av det talangprogram som tagits 

fram för att chefer ska kunna identifiera anställda, som ses som lämpliga för framtida 

chefsroller. 

De belöningar som tillämpas ska vara väl strukturerade och vara baserade på en klar kravbild 

för att i en så stor utsträckning som möjligt förebygga att en känsla av orättvisa uppstår bland 

de anställda (Taylor och Pierce, 1999). Det är viktigt att förutsättningarna för att erhålla en 

belöning inte bara vilar på en tydlig kravbild de ska även utmana personalen för att bidra till 

en stimulativ miljö som uppmuntrar till en individuell utveckling i linje med organisationens 

förhoppningar och mål, en utmanande miljö bygger också upp ett starkare engagemang inför 

arbetets olika delar (McKenna och Beech, 2008).  
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Ett lämpligt system för en organisation som strävar efter en sådan effekt är Total reward 

system som bygger på de anställdas delaktighet och en anpassad struktur som baseras på 

organisationens förutsättningar i förhållande till medlemmarnas genomsnittliga förmåga. 

Total reward system erbjuder genom systemets struktur baserad på upprättandet av tydliga 

och samtidigt rimliga krav, nivåer, en inspirerande miljö för de anställda som stimulerar 

personalen att utvecklas tillsammans med organisationen. Den flexibilitet som Toral reward 

system bygger på med olika typer av belöningar som anpassas efter de anställda och 

organisationen i sig, gör systemet lättare att införa och mer följsamt i förhållande till 

organisationen. Det är viktigt att belöningarna motsvarar de anställdas önskemål och utgår 

från individens inre motivation, med andra ord individens egen drivkraft (Deci et al, 1999). 

Belöningen ska inte ses som ett extra tillägg i lönekuvertet (Deci et al, 1999). Belöningen ska 

vara ett sätt för organisationen att uppfylla de anställdas behov av återkoppling (McKenna och 

Beech, 2008). Total reward system är en av de modeller som starkt förknippas med Human 

Resource Management. Modellens syfte är att stimulera till att få organsationer som vill 

uppnå en motiverande arbetsmiljö som får de anställda att känna en förstärkt känsla av 

tillfredställelse i samband med arbetet. Genom att våga lyfta frågan om belöningar och bjuda 

in de anställda i processen med att utveckla ett önskvärt belöningssystem skulle 

verksamhetsansvariga inom socialförvaltningens organisation både kunna generera en känsla 

av bekräftelse samtidigt som de bjuder in till ett ökat engagemang redan under utvecklings 

skedet av ett nytt sätt att belöna de anställdas prestationer. Belöningar i ordets traditionella 

bemärkelse är kopplat till pengar vilket inte är det som bör eftersträvas för att bli 

framgångsrik, det viktiga är i stället att arbetet utformas i enlighet med de anställdas behov 

och organisationens kontext (McKenna och Beech, 2008). McGregor et al (2005) jämför i sin 

studie skillnaden mellan privata vinstdrivande vårdinrättningar och offentliga vårdplatser utan 

vinstintresse. I artikel konstaterar McGregor et al (2005) att bemanningen är högre inom de 

icke vinstdrivande verksamheterna samt att de även kan konstatera kopplingen mellan en 

högre bemanning och en bättre kvalité i vården. Bemanningens betydelse för standarden inom 

vården omfattar både kvalitén för kunder och anställda samt miljön för alla som vistas inom 

de olika verksamheterna. Det har även visat sig att personalens utbildningsgrad har en 

liknande inverkan som personalgruppens storlek i förhållande till verksamhetens behov (Kim 

et al, 2009). Bemanningsfrågan är ständigt återkommande vid alla arbetsplatser på alla nivåer. 

Elisha et al (2004) beskriver utifrån ett internationellt perspektiv behovet av en standard för att 

kunna etablera och planera bemanningen av offentliga verksamheter. Standarden skapar 

formella ramar som innebär tydliga rutiner och mätvärden vilka gör det möjligt att beräkna 

och förutse den successiva utveckling som sker. För de offentliga verksamheterna är 

möjligheten att kunna förutse bemanningsbehovet en direkt förutsättning. De offentliga 

organisationerna har behov av att långsiktigt kunna planera för en ekonomiskt och 

kvalitetsmässigt hållbar inriktning. Utan en långsiktig lösning med en klar strategi för hur 

verksamheten ska bemannas minskar inte bara organisationernas hållbarhet, det innebär även 

att organisationerna får svårt att möta förändringar likt de stora utmaningar som i dag väntar 

inom vården av samhällets gamla. Harrington et al (2012) bygger vidare på resonemanget 

kring behovet av en tydlig standard för att möta samhällets utmaningar. I sin studie uttrycker 

författarna utifrån kunskapen om värdet av kvalificerad personal, en känsla av oro inför 

bristen på kunskap och information. Harrington et al (2012) efterlyser ytterligare studier av 

standarder vid bemanning av vårdhem. Eliasson-Lappalainen (2011) ger i sin artikel om 

kvalificerad vård i hemmet en personlig reflektion baserad på upplevelser från vården. 

Artikeln ger en annorlunda inblick i en värld av mjuka värden som inte får glömmas bort i 

strävan efter att uppnå den ”optimala” bemanningen. Vad Eliasson-lappalainen (2011) vill 

förmedla är vikten av att sammanväva en god kompetens med ett medmänskligt engagemang 

och en fungerande omsorg.  
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De äldre ställer krav på möjligheten till särskilt boende där de kan bosätta sig och spendera 

sina liv i trygghet med vetskapen om en tillfredställande omsorg. Ansvaret för den omsorg 

som de gamla efterfrågar vilar på socialförvaltningen, mer bestämt verksamhetsområdena 

vård och omsorg och Stöd och omsorg. Verksamheterna för vård och omsorg och stöd och 

omsorg ansvarar för omvårdnad och service till människor i alla åldrar i ordinärt samt särskilt 

boende. (Luleå kommun 2013). Den nya befolkningsstrukturen med allt fler äldre som har ett 

behov av omsorg och särskilt boende medför en ökad ekonomisk press på Luleås 

socialförvaltning. Det är därför viktigt att utvärdera de ekonomiska belastningar som vilar på 

organsationen för att se hur de kan bemötas i framtiden. Socialförvaltningens personal är ur 

det ekonomiska perspektivet både den främsta resursen och den största utgiften. Det är därför 

intressant att undersöka den bemanningsmodell som idag tillämpas vid organisationens 

särskilda boenden för att jämföra den med samhällets nya krav och andra modeller som idag 

tillämpas inom andra organisationer. 

I slutet av år 2003 infördes en ny modell för resursfördelningen inom särskilt boende i Luleå 

kommun. Den nya modellen som ursprungligen utvecklats av tjänstemän i Nacka Kommun 

går i Luleå under namnet ”vårdbehovsbedömning”. Vårdbehovsbedömnings modellen bygger 

på att personalbudgeten regleras efter en total sammanställning av antalet brukare kontra varje 

enskild brukares behov av vård. Vårdbehovsbedömningarna ersatte den tidigare modellen där 

personalbudget fördelades i förhållande till antalet lägenheter i varje särskilt boende. Enligt 

den utvärdering som Oja (2005) genomförde med elva utvalda representanter från 

organisationen ansåg alla att vårdbehovsbedömningarna var ett bättre och rättvisare system 

för både kunder och personal när det kommer till att fördela för personalbudgeten än den 

tidigare modellen. I dag har förhållandena förändrats vid organisationens särskilda boenden, 

med allt fler kunder med ett stort behov av vård. Samtidigt påverkar äldre strategin och 

Socialstyrelsens nya föreskrifter bemanningen av verksamheten. Det är därför åter intressant 

att undersöka vårdbehovsbedömningarnas lämplighet samt vilka alternativ som finns i dag, 

det är även viktigt att identifiera eventuella problem inom dagens verksamhet. 

I en insändare till Norrbottens-Kuriren uttalar sig en undersköterska om den problematik som 

hon upplever med dagens verksamhet. Undersköterskan inleder konstaterande att 

Socialförvaltningen är en förvaltning som sticker ut i negativ bemärkelse vad gäller 

medarbetarenkäten för 2013, hon förklarar att missnöjet inom socialförvaltningen inte är svårt 

att förstå. Problemet med dagens verksamhet är enligt undersköterskan i artikeln känslan av 

maktlöshet och en organisation som inte lyssnar. Det handlar om en besvikelse inför svikna 

löften om avskaffade delade turer, chefer som inte har tid med sin personal och ett schema 

system som kräver för mycket av personalen. Integrerad natt beskrivs även som en besvikelse 

och ett avsteg från vad som lovades när samtalet om avskaffandet av delade turer fördes fram. 

Undersköterskan efterlyser ett närmare samarbete och en verksamhet som vågar mer än idag 

(Norrbottens-Kuriren, 2014 A). Under en annan insändare i samma tidning beskriver 

signaturen ”Från personal vid äldreboende i Luleå kommun” en liknande känsla som 

undersköterskan i den första insändaren, men fördjupar även resonemanget ytterligare. 

Insändaren beskriver hur vårdpersonalens begäran om avskaffandet av de delade turerna 

inneburit att ansvariga chefer beslutat att ersätta det gamla systemet med integrerad dag/natt, 

vilket enligt insändaren innebär att ofrivilliga delade turer ersatts med ofrivilliga nätter. 

Vidare förklarar författarna till insändaren att den arbetsmiljöförsämring som upplevdes i 

samband med införandet av delade turer nu håller på att ersättas av en lösning som kan 

innebära en ytterligare försämring i arbetsmiljön. Insändaren aviserad ”Från personal vid 

äldreboende i Luleå kommun” beskriver även precis som den första insändaren en känsla av 

att bli bortprioriterad och förklarar att de svar de får när det ifrågasätter vem som ska dra nytta 

av det nya systemet hänvisar till kund (Norrbottens-Kuriren 2014 B).  
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I december 2013 kunde så de anställda inom socialförvaltningens verksamhet läsa att 

kommunen och facket Kommunal är överens om att delade turer ska bort. Den modell som 

däremot införts för att kunna lösa utmaningen med avskaffandet av dessa som även beskrivits 

av de två tidigare insändarna från anställda vid socialförvaltningens boenden får även hård 

kritik från Kommunal. Det nya systemet med integrerad dag/natt innebär att verksamheten 

frångår det tidigare systemet som byggt på personalens egna beslut och frivillighet till ett 

system där alla ska jobba natt, en övergång som enligt kommunal är direkt ohälsosam. 

Kommunals representant specificerar sitt uttalande och förklarar att det finns en mängd 

studier som visar på riskerna med att jobba natt (Norrbottens-Kuriren, 2013). 

De farhågor som Kommunal beskriver framgår i Figueiro och Whites (2013) sammanställning 

av en rad uppmärksammade studier som beskriver de sammantagna riskerna med att arbeta 

efter roterande skift. I Figueiro och Whites (2013) sammanställning beskrivs de roterande 

skiften på ett på ett liknande sätt som den modell som tagits fram för att lösa de delade 

turerna. De risker som beskrivs är framförallt förknippade med nattarbete vilket är i linje med 

Kommunals kritik mot det nya systemet. Figueiro och White (2013) studie visar att anställda 

som arbetar efter roterande skift oftare drabbas av sömnstörningar och sömnlöshet som en 

följd av en ohållbar dygnsrytm vilket leder till en arbetsförmåga med försämrad säkerhet, 

minskad livskvalitet samt långsiktigt negativa effekter på hälsan. De negativa effekterna som 

roterande skift har på hälsan handlar framförallt om en ökad risk för metabolt syndrom, 

diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer (Figueiro och White, 2013). Pallesen et.al (2010) 

inleder sin studie av preventiva insatser riktade mot nattligt arbete med konstaterandet att de 

negativa biverkningarna på hälsan är många och bidrar även till en minskad produktivitet i 

arbetet. De insatser som Pallesen et.al (2010) förespråkar är samtidigt i vissa fall avancerade 

och ställer höga krav på arbetsgivaren, det handlar både om arbetsmiljömässiga anpassningar 

och riktade insatser mot de individer som jobbar natt samt vilka individer som används vid 

nattlig bemanning. Enligt Berger och Hobbs (2006) är det dessutom svårt att hitta bevis för att 

de insatser som Pallesen et.al (2010) föreslår ger någon reducerande effekt ur ett långsiktigt 

perspektiv med fokus på hälsa. 

Bortsett från de nya förslaget med integrerad dag/natt som kritiserats på grund av de 

långsiktiga hälsorisker som det nya systemet medför, så påpekar Kommunal att de anser att 

kommunen följt det som konsultutredningen lade inför avskaffandet av delade turerna frånsett 

frågan om den ökade kostnaden på fyrtiofem miljoner. Avslutningsvis konstateras i artikeln 

att Kommunal fortsatt är emot det nya alternativet med integrerad dag/natt men slutar trots 

detta förhandlingarna i enighet, vilket innebär att kommunen nu kan fortsätta arbetet med det 

nya systemet förutsatt att en riskanalys samt en facklig förhandling genomförts innan 

införandet vid varje ny arbetsplats (Norrbottens-Kuriren, 2013).  
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Den ekonomiska situationen är inte heller optimal för socialförvaltningen som under flera års 

tid haft svårt att få verksamheten att gå ihop. Verksamheten har under de tre senaste åren 

redovisat ett totalt minusresultat på fyrtiosju miljoner kronor enligt en enkel sammanräkning 

av de ekonomiska resultat som läggs fram i Verksamhetsberättelserna för år 2012 och 2013 

där även 2011 års ekonomiska utfall lyfts upp. Socialförvaltningens ekonomiska situation har 

orsakat omfattande förändringar i verksamheten som både berör organisationens struktur och 

strategi inför framtiden, verksamhetsledningen förklarar att verksamheten har likvärdiga 

ekonomiska förutsättningar som de övriga jämförbara kommunerna i Sverige och förklarar att 

det är viktigt att anpassa kostymen efter verksamhetens krav. 

Kommunen har även tillfört ekonomiska medel till socialförvaltningen genom att öka de 

årliga anslagen till verksamheten med femton miljoner kronor per år under de närmaste tre 

åren, vilket samtidigt är fem miljoner kronor mindre än vad Socialnämnden hade begärt för att 

klara den aktuella budgeten och ha täckning för de aktuella satsningarna inom verksamheten. 

Kommunen har även valt att plocka femtiofem miljoner ur de kommunala bolagen till stöd för 

arbetet med omställning av äldreomsorgen och för en satsning på IT inom skolan 

(Norrbottens-Kuriren, 2013). Frågan är om detta är tillräckligt med tanke på att inga 

ytterligare medel tillförts verksamheten samtidigt som kraven har ökat. Endast det faktum att 

delade turer avskaffas kostar enligt de egna konsulternas utredning verksamheten fyrtiofem 

miljoner en summa som i stort sett motsvarar vad verksamheten tillförts. Kommunen står 

även inför Socialstyrelsens nya krav som förväntas medföra ytterligare ekonomiska 

utmaningar för verksamheten och de övriga socialförvaltningarna i Sverige. 

Den politiska oppositionen i Luleå riktar kritik mot socialförvaltningen och budgetarbetet, de 

ifrågasätter var felet ligger. Oppositionen ställer sig frågande till om det är budgetarbetet eller 

socialförvaltningen i sig som är orsaken till socialnämndens återkommande underskott 

(Norrbottens-Kuriren, 2013). Kritiken från den politiska oppositionen riktas även mot de 

politiska beslutsfattarna bakom avskaffandet av delade turer, följande är ett citat från Luleå 

kommuns kommunfullmäktige; 

”Yvonne Stålnacke säger att folk åker till månen och då kan man även lösa frågan om delade 

turer, Men det är inte gratis att åka till månen.” 

Frågan om de delade turerna har samtidigt varit en långdragen process, vilket även återspeglas 

i de tidigare artiklar som lyfts fram i inledningen. De anställda beskriver sina upplevelser av 

vad de upplever som en utdragen process. Den bakomliggande debatten till avskaffandet av 

de delade turerna har också varit omfattande där oppositionen hela vägen belyst 

problematiken med att tillföra ytterligare krav utan att öka de ekonomiska medlen. Delade 

turer har också förts fram ur ett genusperspektiv där politikerna är överens om att delade turer 

aldrig skulle accepteras på en manlig arbetsplats. Frågan har bland annat diskuterats i 

samband med kommunfullmäktige där det råder en politisk enighet kring påståendet att de 

delade turer som finns inom socialförvaltningen i dag aldrig skulle accepteras på en manlig 

arbetsplats. 

  

http://www.lulea.se/download/18.1c8aa6213e37a4e0d52977/1367249159440/VB+SOC+2012.pdf
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Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att beskriva och analysera olika aspekter av vårdbehovsbedömningarnas 

lämplighet som modell vid bemanningen av socialförvaltningens verksamhet i Luleå. Den ska 

även beskriva och kritiskt granska olika alternativ som finns att tillgå för att organisationens 

behov ska kunna tillgodoses i framtiden, i förhållande till de ökande kraven på en 

individanpassad omsorg med ökade skyldigheter i förhållande till kund. Som ett bisyfte 

bygger studien även på en strävan efter att konstruera en idealtyp för bemanning, då detta är 

en grundläggande förutsättning för arbetets teoretiska bearbetning av det empiriska materialet. 

Frågeställningar 

- Vad är orsaken till de förändringar som idag sker inom bemanningen av 

socialförvaltningens vård och omsorgsboenden? 

- Hur upplevs situationen inom verksamhetensområdet för vård och omsorgsboenden? 

- Vilka möjligheter har dagens verksamhet att tillgodose de ökande kraven på en 

individanpassad omsorg med ökade skyldigheter i förhållande till kund? 

- Vilken betydelse får Socialstyrelsens nya föreskrifter för bemanningen av 

socialförvaltningens verksamhet? 

Precisering 

Omvårdnaden av Luleås äldre är en högst aktuell fråga med anledning av den utveckling som 

sker både lokalt och nationellt, som medför en ökad ekonomisk utmaning för de offentliga 

verksamheterna (Statens folkhälsoinstitut, 2013). De ekonomiska utmaningar som Statens 

folkhälsoinstitut (2013) beskriver bygger på Svenskarnas förändrade hälsa med ett allt längre 

liv som följd, detta samtidigt som en ökad andel gamla också medför en högre belastning på 

de allmänna skyddsnäten i form av ett större vårdbehov som en följd av hög ålder. Under den 

kandidatuppsats som författades år 2012 identifierades de största bristyrkena inom 

socialförvaltningens verksamhet i Luleå. De största utmaningarna beskrevs år 2012 vara kopplade 

till arbetet med att tillgodose organisationens behov av undersköterskor samt i viss omfattning 

även sjuksköterskor. Orsaken beskrevs främst vara förknippad med yrkets låga status som 

resulterat i en allt mer allvarlig brist på rätt kompetens både lokalt och nationellt.  

Socialstyrelsen har sedan år 2012 fört diskussioner om nya direktiv beträffande bemanningen 

vid särskilda boenden. De nya direktiven har på grund av den omfattande betydelsen som de 

nya kraven kommer att medföra för verksamheterna nationellt sett dröjt och förväntas i 

dagsläget träda i kraft under våren år 2015 (Socialstyrelsen, 2013). De har även fört fram nya 

direktiv för hur uppföljningen av verksamheterna i Sverige svarar upp mot sina åtaganden 

gentemot kund. Mot den sammantagna bakgrunden baserad på en allt mer pressande 

ekonomisk situation som en följd av fler äldre, i en tid av hårdare krav mot kund och en 

växande kompetensbrist står socialförvaltningen inför frågan om hur verksamheten ska 

bemannas. Eftersom den bemanningsmodell som tillämpas vid socialförvaltningens boenden 

har en central betydelse för både vårdens kvalitet och den totala kostnaden och möjligheterna 

att tillvarata den kompetens som finns. Utmaningen fångar upp en problematik som är 

nationsövergripande och rör en klassisk sociologisk frågeställning om samhällelig 

organisering som även är en viktig del av Human Resource Management (HRM). Denna 

studie ger genom sin djupdykning inom bemanningsfrågan vid en av socialförvaltningens 

verksamheter i Luleå en inblick i den problematik som alla socialförvaltningar i Sverige står 

inför i dag. Den tjänar på så sätt en viktig roll i att belysa ett nationellt sett centralt problem ur 

både ett sociologiskt men även ett HRM baserat perspektiv.  
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Avgränsningar 

Studien avgränsades i ett första skede till Luleå kommuns Socialförvaltning. Den avgränsning 

som genomfördes hade sin grund i studiens syfte samt den utmanande verklighet som 

Socialförvaltningens verksamhet har att förhålla sig till. Socialförvaltningen ska bemöta 

samhällets krav på kvalitet och bemanning inom de nationella ramar som angivits genom 

lagstadgade villkor samtidigt som organisationen ska klara av att uppfylla de lokala mål som 

angivits inom kommunens äldrestrategi och övergripande vision. Studien har eftersom uppdragets 

utformning vidareutvecklats avgränsats ytterligare till att specifikt fokusera på 

verksamhetsområdet för vård och omsorgsboenden, detta eftersom denna del av verksamheten för 

tillfället befinner sig mitt i en förändringsprocess vad gäller bemanning med anledning av de nya 

riktlinjer som Socialstyrelsen lanserat kommer att träda i kraft inom en snar framtid. Det faktum 

att bemanningsfrågan befinner sig i fokus som en följd av nya nationella riktlinjer placerar 

verksamhetsområdet för vård och omsorgsboenden precis i linje med studiens ursprungliga syfte 

och förtydligar de delar av bemanningsprocessen som ursprungligen avsågs studeras, vilket också 

tillsammans med den förfinade utformningen av uppdraget har varit orsaken till den slutliga 

avgränsning som genomförts. 

Studien kommer utöver socialförvaltningens verksamhet även att behandla de ramar som 

organisationen har att förhålla sig till, samt lyfta in vetenskapligt material för att analysera och 

tydligöra konturer utifrån studiens syfte. Det material som lyfts in utöver informationen om 

socialförvaltningens verksamhet som saknar koppling till bemanningsfrågan kommer inte att 

lyftas fram i studien. Frågan om hur bemanningen skulle kunna utformas i framtiden inryms även 

i studien genom syftets andra formulering och kommer också att avhandlas i förhållande till de 

omvårdnadsbedömningar som tillämpas i dag och de förändringar som framkommer genom 

empirin. 

Det teoretiska materialet är avgränsat till teorier som kopplats samman med Webers samhällssyn 

och beskrivning av konstruktionen av idealtyper, samt teorier som haft en stödjande funktion som 

en del av de olika aspekter som legat till grund för den idealtyp som skapats. En teoretisk 

avgränsning som omfattar brett utbud av organisationsteorier, ekonomi, psykologi och sociologi. 

Teorierna har avgränsats i efterhand för att ge ett så bra stöd som möjligt i arbetet med att 

analysera det insamlade materialet utifrån syfte och frågeställning.  
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Disposition 

Studiens första kapitel belyser tidigare forskning i relation till syfte samt beskriver den 

problematik som angrips ur ett sociologiskt och HRM baserat perspektiv. Syfte och 

frågeställningar beskrivs och motiveras med hjälp av tidigare forskning varefter en precisering 

genomförs utifrån det sociologiska problem som studien avser att besvara. Därefter 

presenteras ämnesområdets avgränsningar. Det inledande kapitlet avslutas med studiens 

disposition. Studiens andra kapitel är baserat på den teoretiska konstruktion som utgör 

grunden och ramarna för studiens analytiska verktyg. Den teoretiska konstruktionen som 

utgör studiens teoretiska referensram bygger på Webers samhällsyn och används i 

teorikapitlet för att konstruera en egen idealtyp. Idealtypen är baserad på en kombination av 

aspekter grundade på en blandning av teorier hämtade från organisationsteorier, ekonomi, 

psykologi och sociologi. Konstruktionen genomförs utifrån Webers egna beskrivningar av hur 

idealtyper kan konstrueras och användas vid vetenskapliga studier. Vidare ingår i den 

teoretiska referensramen teori om ny institutionell organisationsteori med fokus på de delar 

som berör organisationernas tendens att imitera varandra. Denna teoretiska ram utgör grunden 

för analysen av det empiriska materialet. 

Det fjärde kapitlet beskriver den metod som tillämpas i studien. Kapitlets första del fokuserar 

på att beskriva hur teori och metod har kombinerats för att uppnå ett önskvärt resultat i det 

vetenskapliga arbetet. Kapitlet fortsätter sedan med den metod som tillämpas samt en 

redogörelse av hur uppsatsens arbete har gått tillväga. Utöver det innehåller kapitlet även 

etiska överväganden samt en reflekterande metoddiskussion. Nästa del av arbetet innehåller 

det empiriska materialet, där materialet som samlatas in med hjälp av intervjuer och 

omfattande litteraturstudier presenteras. Det empiriska materialet ligger sedan till grund för 

nästa fas i sista kapitlet som omfattar analysen av den empiri som presenterats, en analys som 

genomförs med stöd av kombinationen med metod och teori presenteras i form av ett 

diskussionskapitel som även avslutas med de slutsatser som kommit fram under studien samt 

ett antal uppslag för vidare forskning på området.  
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Teoretisk referensram 

Följande kapitel utgör uppsatsens teoretiska referensram, vilken ligger till grund för 

bearbetningen av det empiriska materialet genom analys och diskussion. Kapitlet inleds med 

en beskrivning av Webers samhällsyn, som fördjupas ytterligare kring konstruktionen av 

idealtypsbegreppet och idealtyperna i sig. Här återges bakgrunden till idealtyperna som 

teoretiska fenomen och de begrepp tillika aspekter som är centrala för studien. Vidare 

presenteras tillämpningen av de olika begreppen genom en redogörelse över hur den 

teoretiska referensramen appliceras i det konkreta arbetet med de teoretiska begreppen. 

Därefter presenteras de olika aspekterna i fördjupad form var och en för sig i syfte att 

förtydliga den teoretiska konstruktionen och den idealtyp som konstrueras. Det första 

begreppet tillika den första aspekten i konstruktionen av idealtypen bygger på 

kompetensbaserad forskning och teorier om komptensens betydelse ur ett 

organisationsperspektiv. Kompetensbaserade teorier kopplas vidare till perspektiv som lyfts 

angående bemanning inom det organisationsteoretiska fältet utifrån Human Resource 

Management. De olika teoretiska perspektiv och begrepp som lyfts fram skildras i förhållande 

till den aktuella kontext som behandlas i studien av Socialförvaltningens bemanningsmodell 

och de alternativa vägar som ligger öppna för framtiden. Därefter handlar kapitlet om 

motivation och prestation där olika sätt att organisera bemanningen behandlas utifrån 

teoretiska perspektiv med fokus på de anställdas motivation samt prestation. Bemanningens 

inverkan på de anställdas motivation och förmåga att prestera är central för kvalitén i 

verksamheten och därför avslutas också kapitlets första del med en förklaring av hur de olika 

bemanningsmodellerna inverkar på motivation och prestation. I teorikapitlets följande delar 

behandlas tillämpningen av den idealtypiska konstruktionen i olika sammanhang. 

Idealtyperna beskrivs vidare utifrån olika tillämpningsområden samt mer specifikt utifrån 

studiens syfte och karaktär. Avslutningsvis presenteras studiens teoretiska ansats i korthet 

utifrån den idealtyp som konstruerats. 

Weber och samhällets konstruktion 

Max Weber var en tysk filosof, nationalekonom och sociolog. Weber ses som grundare samt 

en av de stora klassikerna inom det sociologiska fältet. Weber gjorde sig känd genom sina 

hermeneutiska bidrag till den framväxande sociologin och de idealtyper som var signifikanta 

för Webers sätt att organisera och jämföra empirisk information. Webers breda intresse för det 

samhälleliga fältet omfattar ekonomi, politik, statsvetenskap, religions historia, juridik, 

filosofi och sociologi. Kanske var det tack vara denna bredd som Weber kunde producera en 

sådan klarhet i sin forskning med både tydliga ramar och en klar koppling till den 

samhälleliga kontext som han utforskade. 

Weber kunde genom idealtyperna kombinera sina kunskaper och där igenom resa 

frågeställningar som tidigare varit svåra att fånga upp. I den ”Protestantiska etiken och 

kapitalismens anda” lyckas han genom att teoretiskt konstruera två skilda strukturer baserade 

på teoretiska aspekter, sammanföra den kapitalistiska utvecklingen av ekonomin med den 

katolska kyrkans rörelser. Reformationen hade enligt Weber (1978) drivit på utvecklingen av 

samhället i en kapitalistisk riktning.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tysk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Filosof
http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationalekonom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociolog
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sociologi
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hermeneutik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Reformationen
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En av de allra mest framträdande dragen hos Weber var hans vilja att förtydliga och förstå 

världen. Som en del av denna strävan efter förståelse utvecklade Weber en förståelse metod 

”verstehen-metod”, denna metod kom att ligga till grund för många delar av de mest 

väsentliga delarna av Webers arbete och var även den bakomliggande processen till 

utvecklingen av idealtyperna. En viktig del i processen med att begripa och utveckla både 

teorier och modeller likt de idealtyper som Weber konstruerade var strävan efter den objektiva 

vetenskapen. Enligt Weber kunde forskarna genom sociologin indirekt påverka 

samhällsutvecklingen genom att studera det mänskliga handlandet i förhållande till 

samhällsstrukturernas inverkan (Weber, 1983). 

Som en del av studierna av det mänskliga handlandet kom Weber också att intressera sig för 

klassbegreppet. Klass var enligt Weber ett begrepp som utgick ifrån egendom och förtjänst 

samt individens förmåga att prestera i förhållande till den samhälleliga marknaden. Weber var 

även mycket intresserad av samhällets olika maktstrukturer, intresset omfattade allt från 

religion till politik. Maktutövning byggde, enligt Weber, på maktutövarens förmåga att vinna 

legitimiteten i förhållande till de som var underordnade. Detta i sin tur var en process som 

byggde på en modell baserad på tre idealtyper. De tre idealtyperna är baserade på en för 

Weber typisk konstruktion där den första bygger på tron på den fastlaggda maktordningen, 

denna idealtyp är den rationella. Den rationella idealtypen följs av den traditionella som i 

enlighet med titeln bygger på traditionens makt, medan den tredje idealtypen konstruerats runt 

individens karismatiska värde (Weber, 1983). 

Rationaliteten i sig hade en framträdande betydelse för Webers syn på människan och 

samhället. Genom sina studier av den människans historia beskriver Weber att han hade 

lyckats identifiera en rationaliseringstendens. Tendensen kunde enligt Weber tydligast 

identifieras genom stoderna av den ekonomiska, religiösa, politiska samt musikaliska 

utvecklingen. Rationaliseringen påverkade människan och ledde till förändringar i hur vi lever 

och agerar, utvecklingen kunde enligt Weber tydligast identifieras genom att angripa 

verkligheten från flera olika nivåer (Weber, 1983). 

Rationalitet som sociologiskt begrepp blev även allt mer betydelsefullt i Webers arbete allt 

eftersom Sociologin blev mer central. Begreppet fick en viktig roll i Webers mer frekventa 

sociologiska arbete, så viktig och konsekvent att det till och med kom att bidra till en 

förändring i sättet att arbeta med idealtyper. Från att tidigare arbetat mycket individuellt med 

varje enskild idealtyp började Weber allt eftersom arbeta mer systematiskt med systematiska 

strukturer baserade på ett flertal idealtyper, idealtyperna blev också allt eftersom mer 

rationella i sig (Weber, 1983). 

Idealtyperna och idealtypsbegreppet måste därför också kopplas till när i tiden de är 

formulerade för att kunna förstå hur de passade in i Webers samhällssyn, detta samtidigt som 

idealtyperna i sig enligt Weber är konstruerade för att vara tidlösa. De olika idealtyperna var 

enligt Weber endast heuristiskta instrument för att utforska verkligheten, vilket innebär att den 

som söker efter kunskapen stimuleras att genom ställda frågor självständigt nå fram till 

kunskap och insikt. Frågorna var i Webers fall sällan frågor utan i stället renodlade teoretiska 

konstruktioner som ställdes mot verkligheten för att identifiera avvikelser som i sin tur ledde 

fram till nya hypoteser eller teorigenerande resonemang (Weber, 1983).  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Egendom
http://sv.wikipedia.org/wiki/Legitimitet
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Att tillämpa idealtyper 

Den teoretiska ansatsen utgår från Max Webers idealtypsbegrepp, målet är att genom tydliga 

avgränsningar konstruera ett teoretiskt verktyg baserat på en idealtyp. Idealtyper ställer enligt 

Weber (1983) krav på en begreppslig klarhet vilket innebär att idealtypen konstrueras logiskt 

konsekvent baserat på inre motsägelsefrihet. Idealtyper som konstruerats i enlighet med 

Webers riktlinjer skapar om de tillämpas korrekt förutsättningar för en transparent och 

replikerbar analysprocessbaserad objektivitet. Vilket är viktigt för att på ett rättvist sätt 

åskådliggöra och skildra de olika bemanningsmodellernas möjligheter och begränsningar i 

förhållande till socialförvaltningens krav, önskemål och behov. Analysen utgår från att det 

empiriska materialet bryts ner och ställs upp i jämförbara formationer utifrån den idealtypen 

som skapats. Formeringen i uppställningen av det empiriska materialet är byggd på begrepp 

abstraherade från Socialförvaltningens egen vision och kommunens övergripande värdegrund 

som sedan renodlats ensidigt med teoretiskt stöd. Skillnader och avvikelser i det insamlade 

empiriska materialet åskådliggörs genom att den verklighet som fångats upp i empirin jämförs 

med den orealistiska verklighetsbild som skapats genom den konstruerade idealtypen. 

Skillnaderna framträder genom att den konstruerade idealtypen som beskriver en renodlad 

verklighet konstruerad utifrån Socialförvaltningens visioner stegvis testas och ställs upp mot 

de olika delarna av empirin. Det idealtypiska verktyget är uppbyggt utifrån en kombination av 

Webers egna böcker och ett urval av den tidigare forskning som bedrivits med idealtypernas 

hjälp samt den egna erfarenhet som byggts upp under fem år genom återkommande 

användning av den teoretiska modellen. Idealtyperna har utformats i en strävan efter samma 

objektivitet som Weber själv jagade när begreppet för första gången myntades. Genom att 

följa Webers (1983) resa och ensidigt renodla och teoretisk beskriva de utvalda centrala 

begreppen på samma sätt som han själv gjorde under första halvan av sin vetenskapliga 

karriär återskapas den tydlighet och objektivitet som en gång i tiden var en av tankarna bakom 

idealtypsbegreppet. De begrepp som tillämpas i studien benämns precis som i Webers egna 

verk ibland även som aspekter. Begreppen eller aspekterna som används för att bygga upp den 

idealtyp som tillämpas i studien är baserad på motivation, prestation, flexibilitet, ekonomi och 

kompetens. Idealtyperna är ingenting typiskt, de är istället återskapelsen av en konstruktion 

baserad på en ren form. Weber (1983) poängterar även att det inte ställs några formella krav 

på de begrepp eller aspekter som idialtypen konstureras av i sig utöver att konstruktionen är 

logisk och konsekvent. Den logiska delen i den idealtyp som konstruerats för denna studie 

bygger på kopplingen mellan syfte och teori, där organisationens syn på en önskvärd 

verksamhet tillämpas som grund för det verktyg som används för att bryta ner den bemanning 

som beskrivs av informanterna. Följande delar utgör den begreppsliga grunden för idealtypen: 

1. Kompetensbegreppet innebär att kompetens ska förstås som tillräcklig skicklighet; 

behörighet i relation till en viss uppgift. 

2. Flexibilitet identifieras genom arbetslagens flexibla utformning och bredd baserad på de 

anställdas vida kompetens. 

3. Motivationen hos de anställda inom en organisation utgår från arbetets utformning. Arbetet 

ska vara utmanande för den anställde samtidigt som det ska ställa krav på ansvar. 

4. Prestation är i detta sammanhang en handling som ur ett organisatoriskt perspektiv 

genererar en fördel i form av en positiv förändring av organisationens totala insats. 

5. Ekonomi handlar om att samordna individernas strävan kring ett gemensamt mål. 
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Aspekterna kopplas till enskilda företeelser genom en fördjupad teoretisk beskrivning av 

begreppen och på så sätt skapas en tydlig modell som även motsvarar de krav som ställs 

genom studiens syfte. Webers idealtyper används som en teoretisk konstruktion för att 

objektivt tolka det empiriska materialet. Konstruktionen syftar till att skapa tydliga objektiva 

ramar inom vilka det empiriska materialet kan förstås och testas. Den teoretiska ambitionen är 

att genom denna tillämpning åstadkomma utrymme för en tydligare bild av den 

bemanningsmodell som tillämpas och de alternativ som framkommit under studien. 

Tanken bakom tillämpningen av idealtyperna bygger på Webers (1983) resonemang angående 

vetenskapens syfte som mynnar ut i en övertygelse om att verkligheten kan brytas ner. Själva 

nedbrytningen av verkligheten är också en del av förutsättningen för möjligheten till 

förståelse och att objektivt betrakta information utan att för den skull blanda in värderingar. 

Weber strävade själv efter att förstå olika mänskliga system. Han ville samtidigt inte bara 

förstå han hade också ambitionen att förklara verkligheten vilket också är min ambition. 

Kompetensbegreppets betydelse och kompetensens värde 

Kompetens kan kopplas både till ett värde och en kostnad. Enligt McGregor et al (2005) är 

bemanningen högre inom de icke vinstdrivande verksamheterna. Vilket i McGregor et al 

(2005) studie konstateras ha en koppling till de kostnader som är förknippade med en högre 

bemanning, detta trots att studien visar att det finns en koppling mellan bättre kvalité och en 

högre bemanning. Kim et al (2009) konstaterar vidare att utbildning har en liknande positiv 

effekt som bemanningsgraden för kvalitén. Detta är två exempel på de värden som kompetens 

tillför en organisation, men det är också ett exempel på att kompetens liksom kvalité ofta 

kostar pengar och därför ibland väljs bort för att öka de ekonomiska vinstmarginalerna. 

Kompetensen kan därför ses som central när det kommer till att bedöma en verksamhets 

kvalité men också de ekonomiska ramar som den tvingas förhålla sig till. Att beskriva 

kompetens är samtidigt inte helt okomplicerat då begreppet idag används flitigt samtidigt som 

det frekvent förekommer inom vetenskapliga studier med en delvis skiftande betydelse. När 

Ellström (1992) ska beskriva begreppet kompetens utgår han från de två begreppen Individ 

och Arbete. Ellström (1992) förklarar att han uppfattar betydelsen av kompetens som 

relationen mellan individens förmåga och de problem som uppkommer genom arbetet. Det 

Ellström (1992) beskriver handlar om ett fenomen som berör ett flertal olika aspekter av 

individens handlingsförmågor och förutsättningar i förhållande till den specifika uppgift som 

jobbet innebär, (individens förmåga att utföra ett specifikt arbete). 

Lindelöw (2008) som under en längre tid fungerat som en inspirationskälla för 

socialförvaltningens övergripande kompetensarbete väljer att fördjupa resonemanget kring 

kompetensbegreppets betydelse ytterligare. Enligt Lindelöws (2008) definition av begreppet 

kompetens bygger betydelsen på individens underliggande disposition, och baseras på de två 

komponenterna intelligens och personlighet. Lindelöw (2008) bygger i sin beskrivning av 

kompetens begreppet vidare på sitt resonemang kring intelligens och personlighet och 

förklarar att kompetens även kan delas upp i färdigheter och förhållningssätt. De färdigheter 

som Lindelöw (2008) beskriver är antingen kognitiva eller analytiska och bedöms i linje med 

Ellströms (1992) resonemang utifrån förmågan att utföra en specifik uppgift. Det som 

Lindelöw (2008) beskriver som förhållningsätt bygger på individens personlighet och ska ses 

som ett komplement till individens förmåga. Kompetens handlar också om förmågan att lära 

Granberg (2004)  
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Begreppet kompetens kan också tolkas lexikalt, enlighet med den lexikaliska definitionen som 

hänvisar till begreppets vedertagna ordagranna betydelse. Enligt den lexikala definitionen av 

kompetens som går att läsa i den svenska ordlistan innebär begreppet ”tillräcklig skicklighet; 

behörighet” (Svenska akademien 2006:453). Den lexikala definitionen lämnar samtidigt 

utrymme för tolkning vilket kanske också är syftet med tanke på den otydlighet som omger 

begreppet. I ett försök att lätta den dimma som otydligheten kring begreppet kompetens utgör 

kommer begreppet i denna studie att tolkas i linje med den lexikala definitionen och tolkas 

utifrån Ellströms (1992) perspektiv på begreppet, vilket innebär att kompetens ska förstås som 

tillräcklig skicklighet; behörighet i relation till en viss uppgift. Definitionen kan förtydligas 

genom Ellströms (1992) modell över relationen mellan kompetensbegreppets olika delar. 

 
Figur 1: Relationer mellan olika innebörder av yrkeskunnande 

(Ellström, 1992:38) 

Utifrån denna bakgrund skulle kompetens kunna beskrivas som individers totala förmåga i 

förhållande till en specifik uppgift, vi skulle kunna säga att det fanns en tydlig bild av 

begreppet och att vi skapat en förståelse inför vad det innebär men då har vi samtidigt bara 

kommit en bit på vägen. Kompetens kan nämligen också förstås utifrån olika perspektiv, i den 

här studien ligger fokus på kompetens ur ett arbetsgivarperspektiv. Vilket innebär att den 

centrala frågan när det kommer till kompetens kommer att handla om hur de ska bedöma 

kompetens och vad som ska räknas som avgörande kompetens, eller nyckelkompetens som 

Mooney (2007) väljer att beskriva den. Nyckelkompetensen utgår enligt Mooney (2007) från 

tre minst lika väl använda begrepp som kompetensbegreppet i sig, det handlar om 

kärnkompetens, distinkt kompetens och konkurrensfördelar. Mooney (2007) definierar de tre 

begreppen i en sammanfattad form enligt följande: 

 Kärnkompetens är den kompetens som ligger närmast det organisationen gör särskilt 

bra. 

 Distinkt kompetens hänvisar till den kompetens som används för att sticka ut på 

marknaden. 

 Konkurrensfördelar är ägodelar eller resurser som gör det möjligt för en organisation 

att konkurrera ut de andra aktörerna.  
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Hur de tre begreppen kärnkompetens, distinkt kompetens och konkurrensfördelar tillsammans 

utgör de Mooney (2007) kallar Nyckelkompetens framgår tydligast genom den illustrativa 

modell som han själv tagit fram för att beskriva relationen mellan de olika typerna av 

kompetens. 

 
Figur 2: A model of the relationships among core competence 

(Mooney, 2007) 

Nyckelkompetensen är precis som figuren visar, liksom den definition som används för att 

fånga upp kompetensbegreppet i denna studie avhängigt av relationen till arbetet eller i det 

här fallet organisationen. Alla organisationer måste mot denna bakgrund inte bara ha rätt 

kompetens utan även de rätta nyckelkompetenserna för att nå sin maximala förmåga som 

aktörer på marknaden. Det är därför viktigt att organisationerna inte enbart bedömer behovet 

av kompetens utifrån antalet personer, eller den enskilda tjänst där organisationens ansvariga 

anser sig ha ett behov av att förstärka. Att göra en kravspecifikation är samtidigt en del av 

arbetet och i linje med vad Ellström (1992) skriver om det ”enda sättet” för att avgöra vilken 

kompetens som krävs för den specifika situationen. 

Det är viktigt att organisationen har ett helhetsperspektiv och bygger organisationen utifrån en 

mer omfattande strategi (Mooney, 2007). Detta utifrån både behovet av formell och faktisk 

kompetens. Formell kompetens står för den kompetens som kan uppvisas i form av 

utbildningar eller intyg på kunskap förvärvad på annat sätt, så som erfarenhet från tidigare 

arbeten och språkliga förmågor. Faktisk kompetens är den kompetens som en individ 

använder sig av för att lösa de utmaningar som individen ställs inför, faktisk kompetens består 

av mer än bara den kompetens som kan dokumenteras och handlar till stor del om person 

relaterade förmågor som bygger på individens egenskaper (Ellströms, 1992).  
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Human Resource Management ett steg i jakten på den flexibla organisationen 

HRM bygger enligt McKenna och Beech (2008) på en strävan efter ett optimalt 

tillvägagångssätt när det kommer till att hantera personalrelaterade frågor. I sökandet efter att 

definiera den ”bästa vägen” tillämpas inom HRM ett teoretiskt verktyg baserat på kunskaper 

inhämtade från tre skilda vetenskapliga fält, de tre fält som det handlar om är sociologi, 

organisationsteori och psykologi. 

Personalen är enligt McKenna och Beech (2008) den viktigaste och direkt avgörande aspekten 

inom HRM, därför värderas också möjligheterna att ta vara på personalen genom att stimulera 

de anställda att stanna kvar. Detta genomförs genom att personalen i större omfattning 

involveras i den övergripande verksamheten med hjälp av en väl fungerande kommunikation. 

Den ökade involveringen i verksamhetens övergripande arbete bidrar till ett ökat engagemang 

samt stimulerar den individuella motivationen (McKenna och Beech, 2008). 

HRM är samtidigt ett omfattande begrepp som berör alla frågor som har en direkt koppling till 

personalrelaterade frågor, det handlar om allt från strategier för rekrytering till processer kring 

pension och avslutade anställningar. Det som framförallt skiljer HRM från de modeller som 

existerat tidigare är den flexibilitet och anpassningsförmåga som förespåkas, som utgår ifrån 

det moderna samhällets krav med en allt mer rörlig marknad. De metoder som tillämpas inom 

HRM bygger på en strävan efter den decentraliserade organisationen och medarbetare 

utrustade med en bred kompetens vilket skapar utrymme för snabba anpassningar och en 

organisation med en hög intern rörlighet vid behov. Inom HRM finns även en tanke om en 

högre grad av internt självstyre och inflytande vilket kopplas samman med en god kunskap 

om de ekonomiska ramar som omger organisationen samt ett ökat ekonomiskt ansvar för de 

enskilda anställda inom verksamheten (McKenna och Beech, 2008). 

Den flexibla strävan som präglar en organisation med en tydlig utgångspunkt i HRM kan 

bland annat identifieras genom arbetslagens flexibla utformning och bredd baserad på de 

anställdas vida kompetens (McKenna och Beech, 2008). Fokus på personalen samt 

personalens centrala betydelse och värde för organisationen medför även att förespråkarna av 

HRM rekommenderar en direkt koppling mellan organisationens övergripande strategi, mål 

och företagets HR strategi. 

Det finns samtidigt en viss kritik riktad mot HRM. Hassard (2012) belyser att disciplinens 

tidiga utveckling har präglats av en övergripande brist av kontextuella utforskningar och att 

viktiga delar som haft betydelse för personalledningens utformning ur ett historiskt perspektiv 

utelämnats. Hassard (2012) hänvisar till att flera delar av det som idag betraktas som en 

produkt av Elton Mayo och ett fundamentalt bidrag till HRM diskursen i själva verket fanns 

redan innan de presenterades av Mayo. HRM bör utifrån denna kritik inte ses som någonting 

totalt nytt utan som ett steg i den allmänna utvecklingen av samhälle och organisation.  
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De anställdas motivation 

Varför levererar de anställda ett arbete som ibland går bortom vad tjänsten kräver? samtidigt 

som vissa envisas med att utföra sitt arbete både effektivt och produktivt. Svaret ligger i de 

anställdas motivation. Herzberg et al (1993) konstaterar att motivationen hos de anställda 

inom en organisation utgår från arbetets utformning. Arbetet ska vara utmanande för den 

anställde samtidigt som det ska ställa krav på ansvar. Upplevelsen av vad som är för mycket 

ansvar och vad som är rimliga krav är samtidigt individuell. De anställda motiveras även av 

möjligheten till att göra karriär samt uppskattning och erkännande från ledningen (Herzberg et 

al, 1993). 

Den anställdes motivation har även visat sig påverkas positivt av en nära relation till arbetet 

och en god insyn i arbetets innebörd och bakomliggande motiv. Utifrån denna information om 

betydelsen av den anställdes insikt i verksamheten är det ur ett motivationsperspektiv 

fördelaktigt att sträva efter en öppen organisation där de anställda får en tydlig bild av hur 

verksamheten hänger ihop. Motivationen hos den anställde påverkas även av bilden av den 

egna förmågan samt relationen mellan de individuella ambitionerna och organisationens 

målsättningar (Lundy och Cowling, 1996). Genom att kombinera Motivation theory och 

Expectancy theory tillför Vroom (1964) ytterligare en aspekt till motivationsdiskursen. Den 

nya aspekten binder samman Herzberg et al (1993) konstaterande rörande betydelsen av ett 

utmanande arbete med Lundy och Cowlings (1996) beskrivning av värdet av relationen 

mellan den anställdes förmåga och målsättningar, att rikta blicken mot belöningarnas 

möjligheter och hinder för motivationen hos de anställda. Motivationen kan enligt Vroom 

(1964) påverkas via tre separata komponenter, de tre handlar om de anställdas förmåga att 

uppnå de belöningar som existerar och i vilken omfattning belöningarnas värde motsvarar 

arbetets svårighetsgrad samt den anställdes intresse inför de belöningar som erbjuds (Vroom, 

1964). 

Motivationen drivs samtidigt av mer än de individuella incitamenten och de belöningar som 

eventuellt tillämpas. Enligt Grant (2008) har organisationsforskare världen över börjat lyfta 

vad han beskriver som prosocial motivation, vilket är en önskan om att gynna andra 

människor. Anställda presterar jämnare och högre nivåer samt uppnår förbättrade prestationer 

över lag vilket bidrar till en ökad produktivitet när de upplever att den prosociala 

motivationen harmoniserar med den inre motivation som varje individ bär på. Det är därför 

viktigt att de individer som rekryteras eller arbetar inom en verksamhet har både en inre 

motivation och ett intresse av sina kollegor för att skapa en koherens mellan de två typerna av 

motivation som kan driva både individen och gruppen framåt. Moody och Pesut (2006) 

konstaterar i sin studie betydelsen av motivation för sköterskor inom omsorgsarbete, att 

engagemanget hos den studerade gruppen ökar om arbetets syfte ligger i linje med den 

underliggande meningen med arbetet. Det är viktigt att jobba mot ett syfte som stödjs av 

värderingssystem som har värde för den anställde för att uppnå en driven personal med en hög 

motivation (Moody och Pesut, 2006). Ett ytterligare tillägg till motivationsdiskurs kommer 

från Vallerand (2012) som beskriver att motivationen utgår från en kombination av uppgift, 

individ och social miljö vilket hänger samman med de fakta som redan presenterats samtidigt 

som det tillför någonting nytt genom att belysa kopplingen mellan de olika delarna.  
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Prestation 

Frågan om vad som är en prestation och för vem och i vilket syfte måste besvaras innan denna 

aspekt av idealtypen kan utvecklas ytterligare, prestation är i detta sammanhang en handling 

som ur ett organisatoriskt perspektiv genererar en fördel i form av en positiv förändring av 

organisationens totala insats. Mer exakt vad som kan räknas som en prestation är beroende av 

kontext och förhållande. Arbetslivet utvecklas ständigt, och därmed måste också 

prestationsbedömningssystemen utvecklas och anpassas för att möta de förändrade 

organisatoriska förhållanden som succesivt skapas. Sulsky och Keown (1998) poängterar 

också att det krävs en tydligare definition av begreppet prestation i förhållande till 

organisation och bedömning. Att föra samtal och utveckla diskurser baserat på konstruktioner 

som saknar grund är ohållbart i förlängningen. Belöningar är ett annat begrepp som ofta 

diskuteras i samband med prestation och de är i sig också själva grunden för många 

prestationsbaserade system. Tillämpningen av olika belöningssystem är framförallt vanlig 

inom privatäga företag men har under senare år också blivit allt vanligare inom den offentliga 

sektorn där de i dag söker efter nya vägar för att hantera en förändrad verklighet. Taylor och 

Pierce (1999) konstaterar också mycket riktigt i linje med det ökade intresset för 

belöningssystemen att det finns en koppling mellan belöning och prestation. Det visar sig 

samtidigt att den effekt som belöningarna har för prestationen avtar med tiden. Även om 

Taylor och Pierce (1999) inte själva beskriver anledningen till de avtagande effekterna kan i 

linje med Taylor och Deci et al (1999) konstateranden sannolikt en effekt av belöningarnas 

utformning och innehåll. Enligt Deci et al (1999) tyder på att yttre belöningar på lång sikt har 

negativa effekter för den anställdas initiativtagande och motivation. Prestationsbaserat 

ledningssystem ska därför tillämpas med fokus på att stimulera de anställdas inre motivation. 

Vidare förklarar Greiling (2006) att bilden av effekterna vid tillämpningen av prestations 

baserade mätningar som ett verktyg för att öka prestationerna inom offentlig verksamhet för 

blir ambivalent. Det är till och med så att Greiling (2006) utrycker en viss skepticism till att 

överhuvudtaget tillämpa prestationsbaserade modeller inom offentlig verksamhet, ett 

resonemang som han även väljer att koppla till den negativa analys som Weber en gång i 

tiden levererade för denna typ av mätningar. Verbeeten (2008) förklarar att det som i stället 

tycks ha en central betydelse för både kvantitet prestanda i form av en ökad prestation hänger 

samman med förmågan att definiera tydliga och mätbara mål som bidrar till klarhet rörande 

uppdraget. Samma sak gäller även för eventuella belöningar och det är därför också viktigt att 

tillämpa ett belöningssystem anpassat efter de förväntningar som finns bland de anställda 

(Lundy och Cowling, 1996). Väl anpassade belöningar som motsvarar de anställdas 

förväntningar medför enligt Lundy och Cowling (1996) en ökad produktivitet samt ett förhöjt 

engagemang. Goh (2012) konstaterar att prestationsmätningssystem idag liksom tidigare 

baseras på en top-down driven process, där de anställda ges ett begränsat utrymme och ibland 

marginaliseras. Avsaknaden av en lärande kultur i kombination med de låsta chefsrollerna och 

en brist av utvärdering leder till en byråkratisk upplåsning. Den offentliga sektorn måste för 

att komma loss från den byråkratiska inlåsning som råder i dag ta sig an nya chefsparadigm 

för att där igenom hitta de prestationsbaserade system som ligger verksamheten närmast (Goh, 

2012).  
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Ekonomi 

Ekonomi handlar om mer än bara pengar, enligt Wit och Meyer (2010) är det viktigaste 

relationen mellan organisationen och den omgivning som den agerar inom. Det handlar enligt 

Norman och Quattrone (2010) om en relation där ledning, ekonomi och styrsystem har en 

samverkande och genomgripande funktion. De tycks samtidigt bemötas olika bland 

organisationer under skilda kontextuella förhållanden, detta faktum bygger enligt Norman och 

Quattrone (2010) på att variationerna i de olika kontexterna skapar specifika situationer som 

varje organisation måste förhålla sig till. Wit och Meyer (2010) angriper relationen genom en 

traditionell SWOT analys. SWOT modellen bygger på att de organisatoriska strategierna 

byggs utifrån organisationens styrkor och svagheter. Wit och Meyer (2010) poängterar att det 

är kombinationen av de två som är nyckeln till en ekonomiskt hållbar strategi men poängterar 

samtidigt att utmaningen ligger i att de två ofta drar åt olika riktningar. Det handlar om en 

paradoxal situation där organisationerna bör hitta den rätta vägen utifrån marknadens 

utveckling och de styrkor som finns inom verksamheten (Wit och Meyer, 2010). 

Norman och Quattrone (2010) beskriver utifrån de fundamentala grunddragen inom 

ekonomisk teori relationen mellan individualism och funktionalism. En relation som bygger 

på individens och organisationens traditionellt styrda val och beslut, är en process, som enligt 

Norman och Quattrone (2010) drivs av den individuella viljan att förverkliga sig. Denna 

individ drivna utveckling leder i förlängningen till ett maximerat resultat. Nyckeln till ett 

sådant önskvärt beteende ligger i kvalitén på den information som beslutsfattaren innehar. Att 

lyckas ekonomiskt handlar om att samordna individernas strävan kring ett gemensamt mål 

som ligger i linje med organisationens visioner (Norman och Quattrone, 2010). 

Internationellt sett konstaterar Emmert et.al (2012) att P4P är och kommer att förbli en 

populär modell inom sjukvården, denna studie handlar förvisso om Sverige och om vård och 

omsorgsboenden men denna slutsats säger samtidigt någonting om den internationella 

utvecklingen på området. Utvecklingen mot den mer P4P baserade modellen gäller både 

privata och offentliga verksamheter och utvecklingen ser likadan ut i en lång rad av 

västerlänska länder (Emmert et.al, 2012). 
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Att imitera andra 

En vanligt förekommande företeelse inom modern organisationsteori berör den typ av 

imitativt beteende som brukar beskrivas som mimetisk isomorfism. Begreppet mimetisk 

isomorfism syftar inom organisationsteori på en organisation som imiterar en annan 

organisationsstruktur på grund av tron att konstruktionen av den senare organisationen är 

fördelaktig (DiMaggio och Powell, 1983). Detta kan tyckas vara ett märkligt beteende med 

tanke på den klarhet som råder kring riskerna med att gena i kurvorna, men faktum är att det 

imitativa beteendet blir allt vanligare och ofta försvarars med argument baserade på felaktiga 

grunder. Ett vanligt argument för att imitera andra redan fungerande koncept lyder (varför ska 

vi uppfinna hjulet igen?), vilket är ett tämligen svagt argument i sammanhanget. 

Förespråkarna av imitation har sällan kunskap om det hjul de tänkt kopiera passar till den 

organisation som ska drivas framåt. Den mimetiska isomorfismen har sin grund i det enkla 

antagandet om alltings liksidighet, vilket med andra ord kan beskrivas som en uppfattning om 

att det som fungerar för andra också måste fungera för oss. Denna typ av riskfyllda 

antaganden har visat sig vara vanligast i de sammanhang där organisationens mål eller 

tillgängliga medel för att uppnå målen varit oklara (DiMaggio och Powell, 1983). 

I sin presentation av människors och organisationers tendens att närma sig varandra kopplar 

DiMaggio och Powell (1983) sitt resonemang till Max Webers beskrivning rörande samhällets 

utveckling. Weber (1983) förklarar att samhällets utveckling hotar att leda till en omfattande 

inlåsning som en följd av den homogenitet som succesivt växer fram. Ett samhälle där 

organisationer imiterar varandra utifrån en övertygelse om att det som funkat för andra per 

automatik också måste fungera för oss medför enligt DiMaggio och Powell (1983) en 

överhängande risk, då organisationerna förlorar både initiativ och kreativ förmåga. Den 

mimetiska isomorfismen kan på så sätt ses som den avgränsande järnbur som Weber (1978) 

beskriver. DiMaggio och Powell (1983) anser däremot inte likheter i sig enbart är någonting 

negativt och förklarar istället att det finns saker att lära både genom likheter och variationer. 

De två författarna påpekar även att trenderna vad gäller homogeniseringen av samhället har 

förändrats sedan Webers tid men att de resonemang som han väcker i dag är mer relevanta än 

på länge. 

Utifrån DiMaggio och Powells (1983) resonemang och Webers (1978) beskrivning av den 

hotande järnbur som riskerar att skapa ett låst samhälle är det viktigt att belysa vad som driver 

individer och organisationer framåt. Ellström (1992) konstaterar att det inte är målet eller 

syftet med den verksamhet som bedrivs som är det centrala i den individuella utvecklings 

processen, istället formas utvecklingens riktning av de begränsningar och möjligheter som 

den socio-materiella omgivningen erbjuder. Det är med andra ord utifrån Ellströms perspektiv 

miljön som utgör den avgörande faktor som bör granskas för att uppnå en positiv utveckling 

på ett individuellt plan. Resonemanget kan också kopplas till DiMaggio och Powells (1983) 

beskrivning av den inverkan som miljön har på organisationers sätt att agera. Mot denna 

bakgrund är den vetenskapliga ambitionen utifrån ett teoretiskt plan att åstadkomma en 

objektiv granskning av de inre och yttre miljöer som styr organisationers agerande och 

förmåga att lyckas skapa ett objektivt perspektiv i sann Weberiansk anda. Weber (1983) 

förklarade nämligen att vetenskapens uppgift är att söka sanningen, sanningen i detta 

sammanhang ska betraktas som objektiv. Att sanningen ska betraktas som objektiv innebär att 

den står bortom individen och beskriver någonting som är fritt från värderingar som inte kan 

bevisas på vetenskapliga grunder. 

  



31 

 

Metodologi 

Det metodologiska kapitlet utgår från en beskrivning av den metod och det tillvägagångssätt 

som används i studien och hur de relaterar till de teoretiska verktyg som succesivt byggs upp 

genom en kombination av olika teorier samt Webers egen beskrivning av idealtypens 

konstruktion. I kapiltet beskrivs vidare den kvalitativa ansats som studien bygger på samt den 

abduktiva slutledning som tillämpas genomgående under hela arbetet, Vidare beskrivs de 

intervjuer som har genomförts, som alla i en varierande grad utgått från samma 

semistrukturerade intervjuguide. Kapitlet omfattar även det tillvägagångssätt som arbetet 

utgått från och de val som har gjorts under arbetet med insamling av data, urval samt hur 

analysen har genomförts. Vidare diskuteras studien i relation till den egna rollen och de etiska 

överväganden som utgått från de nationella forskningsetiska riktlinjerna för 

forskningsområdet samt en genomgång av studiens trovärdighet utifrån aspekterna reliabilitet 

och validitet. 

Den metod som har använts bygger på en kombination av teoretiska modeller och 

vetenskapliga verktygsbaserade tillämpning och bedömning. Att studiens genomförande utgår 

från en omfattande modell där en klassisk vetenskaplig metod tillämpas i kombination med en 

traditionell vetenskaplig idealtypsmodell, skapar stabilitet och struktur i det vetenskapliga 

arbetet. Kombinationen av det mer traditionella och strukturerade kompletteras även av en 

explorativ inställning som utgår från Grounded Theory. Arbetet är baserat på en explorativ 

inställning som utgår från den abduktiva slutledning som studiens slutsatser vilar på, vilket 

ger det vetenskapliga verktyget en ökad flexibilitet som möjliggör en annan rörlighet i 

studiens olika processer. Kombinationen skapar ett verktyg som ger studien en blandning av 

struktur och flexibilitet. Genom att tillämpa olika teoretiska och metodologiska modeller blir 

det lättare att skapa en tydlig bild av studiens fokusområde, vilket bidrar till en ökad tydlighet 

totalt sett. Olika teoretiska beskrivningar förs samman för att bilda idealtypens olika 

grundläggande aspekter, de teorier som används blir på sätt avgränsande och definierande 

utifrån den idealtyp som skapats. Den slutliga idealtypen fungerar som ett filter som det 

empiriska materialet filtreras genom. Genom att filtrera den insamlade informationen genom 

den teoretiska modellen, kan empirin brytas ner och återges med hjälp av de teoretiska 

kategoriseringarna. Alla de olika delarna och stegen i processen är lika viktiga och bidrar på 

sitt sätt till helheten. De olika aspekterna av den teoretiska idealtypen kan genom de separata 

teoretiska delarna enkelt identifieras, vilket bidrar till en önskvärd öppenhet som underlättar 

för den som vill replikera eller testa resultatet av de olika faserna i arbetet. Tillämpningen av 

teori och metod bygger på en struktur där varje del tillåts framträda, hur det fungerar rent 

konkret illustreras med hjälp av figuren tre nedan. 

 

Figur 3: Teoretisk modell  
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Den konstruerade idealtypsmodellen bygger på en kombination av fem skilda teoretiska 

aspekter, som tillsammans bildar ett användbart verktyg i arbetet med att skapa en högre grad 

av tydlighet i det praktiska arbetet med att greppa det empiriska materialet. Idealtypsmodellen 

som konstrueras utifrån de fem aspekterna kombineras med en vetenskaplig ansats baserad på 

abduktion och ett kvalitativt tillvägagångssätt. Kombinationen som även omfattar en 

sammanflätning av den teoretiska ramen och de forskningsetiska riktlinjerna bildar 

tillsammans den metodologiska modell som tillämpas i det övergripande arbetet med att både 

samla in och tolka det empiriska materialet genom en analys. Genom figur tre illustreras 

sammanflätningen av den teoretiska modellen och den övergripande vetenskapliga metod som 

studien bygger på. Efter att studiens syfte fastställts, inleddes arbetet med att formulera de 

olika aspekterna som den idealtyp som tillämpats bygger på, detta arbete löper parallellt med 

den övergripande vetenskapliga metoden då de två delarna är direkt länkade till varandra. 

Insamlandet av det empiriska materialet bygger också på den metodologiska struktur som 

teori och metod tillsammans utgör för studien. 

Idealtypsbegreppet som en teoretisk modell och en del av en metod 

Weber myntar i sitt sökande efter att förstå och förklara de mänskliga systemen för första 

gången det vi har kommit att lära känna som idealtyper. Idealtyperna är enligt Weber 

ingenting som ska ses som idealiskt eller typiskt, det är istället en beskrivning av ett fenomen 

i sin rena form, en konstruktion baserad på ensidigt renodlade aspekter. Renodlingen av 

idealtypens underliggande aspekter bygger på en inordning av en samling enskilda företeelser 

(Weber, 1983). All god vetenskap var enligt Weber (1983) även till viss del byggd på 

idealtyper, de var enligt Weber mer eller mindre dolda delar av all forskning. Han påtalade 

även att den idealtypiska bilden aldrig gick att återfinna i den empiriska verkligheten och att 

det därför var forskarnas ansvar att jämföra idealtyperna med det empiriska materialet. 

Denna studie bygger på samma övertygelse som Weber (1983) presenterade när han 

konstaterade att idealtyperna ligger dolda i det som kallas för forskning, samt att de var en 

ypperlig modell för att tydligöra och analysera verkligheten genom att jämföra den med sin 

renodlade form. Idealtyperna har i studien en avgörande roll för att möjliggöra jämförelser 

och koppla tydliga paralleller som annars blivit otydliga. Den tydliga jämförelse som Weber 

(1978) genomför genom sina idealtyper av de två annars så diffusa fenomenen protestantism 

och västerländsk kapitalism, leder till helt nya slutsatser kring kopplingarna mellan religion 

och kapitalism. I den här studien konstrueras en idealtyp baserad på Webers ideal med 

ambitionen att på ett liknande sätt angriper verklighets komplexitet och mejsla fram tidigare 

oidentifierade fakta. 

Idealtyperna kan ses som antingen en begreppslig eller analytisk modell. De kan användas för 

att förstå världen, eller mer specifikt försöka beskriva och analysera en specifik social enhet 

alternativt ett socialt förhållande. Idealtyperna kan på så sätt angripa problem på flera olika 

nivåer. De betonade egenskaperna i de fem olika aspekterna som utgör grunden för den 

idealtyp som används i den här studien definierar den riktning och avgränsning som gäller för 

den aktuella teoretiska modellen. Idealtypen har noggrant konstruerats utifrån Webers egna 

beskrivningar för att säkerställa en välgjord och välunderbyggd konstruktion, för att där 

igenom kunna genomföra kvalitativa jämförelser av observerade verkliga situationer. Med 

idealtypen som fast punkt och en säker referenspunkt har studien induktivt kunna följa upp 

olika linjer och explorativt angripa ny information.  
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Den modell som har tillämpats kan därför både ses som en analytisk modell, men även som en 

kompass i en annars väldigt öppen och utforskande studie baserad på vetenskapens allra mest 

grundläggande syfte att söka kunskap. Att integrera idealtypen i det metodologiska arbetet har 

inte varit något problem då den i sig inte är någon teori, den är i själva verket en modell 

underbyggd av teorier inbyggda i de definierade aspekterna. Det faktum att idealtypen i sig är 

en modell och inte en teori har varit i fördel. Den teoretiska processen har tack vare sin 

metodologiska utformning näst intill automatiskt knutit an till de olika delarna i metoden och 

varit ett stöd under hela den vetenskapliga resan. Genom att kombinera de fem teoretiskt 

underbyggda aspekterna som används för att konstruera idealtypen i enlighet med Webers 

tidiga tankar har också ett högre sanningsvärde åstadkommits i forskningen, vilket har varit en 

värdefull aspekt bakom valet att tillämpa idealtypsmodell för studien. Ett högre sanningsvärde 

stärker både studiens validitet och reliabilitet. En god validitet och reliabilitet är viktigt för 

alla studier som strävar efter vetenskaplig trovärdighet och kvalité, detta har också varit extra 

viktigt för denna studie med tanke på den explorativa modell som antagits. En försvårande 

omständighet är också den förhöjda komplexitet som ofta råder när det kommer till att 

besvara frågor inom det vetenskapliga området där högre krav ställs på transparens och 

vetenskaplig kvalité (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

Studiens vetenskaplig ansats 

Arbetet är baserat på en vetenskaplig ansats som utgår från att slutsatser dras genom 

abduktion. Det innebär att slutsatserna vilar på konstateranden, baserade på en kombination 

av information som vuxit fram under arbetets gång och förbestämda hypoteser. Tillämpning 

av den induktiva slutledningen som är en av de två komponenterna inom den abduktiva 

slutledningen kan förtydligas genom hur Thurén (2007) väljer att beskriva betydelsen av 

begreppet; 

”… att man drar allmänna, generella, slutsatser utifrån empiriska fakta.” 

Den induktiva slutledningen har fungerat som ett filter och verktyg för att ta in och fånga upp 

slutsatser och föra processen framåt. Genom sin betydelse som både ett filter och ett verktyg 

har den vetenskapliga ansatsen genomsyrat hela studien. Det filter och verktyg som modellen 

utgör ställer samtidigt specifika krav på materialet och den jämförbarhet som krävs för att 

kunna tillämpa en induktiv modell (Thurén, 2007). Den induktiva kunskapen växer fram 

genom upprepade företeelser som analyseras och till slut tillsammans lägger grunden för en 

hypotes. Den modell som studien följer kan kopplas samman med en hypotesgenererande 

forskningsansats i förhållande till vetenskapens andra riktning vilken brukar benämnas som 

den hypotesprövande metoden. 

Den deduktiva modellen har i denna studie tillämpats sparsamt, till fördel för den abduktiva 

slutledning som till stor del präglats av den induktiva modell som beskrivits i det föregående 

stycket. Orsaken till att den deduktiva mer hypotes prövande modellen inte valts som verktyg 

för studien är framförallt de svårigheter som jag upplever finns med modellen. Utifrån mitt 

perspektiv innebär den ibland bristande överenstämmelsen mellan hypotes och verklighet ett 

problem. Slutsatser som dras med hjälp av en deduktiv modell betraktas nämligen som sanna 

eller bekräftade så länge de är logiskt sammanhängande, de behöver inte med nödvändighet 

stämma överens med verkligheten (Thurén, 2007). I mina ögon innebär detta svårigheter när 

det kommer till att åstadkomma en god vetenskaplighet i studier byggda på empiriska data 

hämtade från verkligheten. Den abduktiva modellen utgör enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) en medelväg mellan induktion och deduktion.  
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Abduktion ska samtidigt ses som någonting mer komplext än en direkt sammanslagning av 

induktion och deduktion (Alvesson och Sköldberg, 2008). Det abduktiva tillvägagångssättet 

bygger på att författaren växlar mellan en teoretisk inställning och den kunskap som succesivt 

naturligt växer fram under arbetets gång genom den induktiva kunskapsutvecklingen. Den 

abduktiva modellen som slutligen valdes har också varit en del i en strävan efter att återge en 

objektiv och saklig bild av de omständigheter som råder. Att arbeta i riktning mot saklighet i 

arbetet med en god objektivitet förknippas med vad som betraktas som ”god vetenskap” 

(Ejvegård, 2009). Med hjälp av den abduktiva slutledningen kombineras det problem som 

formulerats som syfte för studien och en kvalitativ inställning där den djupare bilden 

eftersträvas. Att arbetet utgår från en kvalitativ metod innebär att den genomgående processen 

bygger på ett sökande efter en djupare och mer omfattande förståelse av det undersökta 

området. De kvalitativa studiernas motpol är den kvantitativa modellen som bygger på 

statistiska mätningar och observationer, denna metod symboliseras ofta av siffror som 

används för att illustrera ett bredare men ofta mer ytligt fenomen (Backman 2008:35). De två 

modellerna utesluter samtidigt inte varandra utan kan även komplettera varandra för att uppnå 

ett resultat som både fångar upp djup och vidd (Backman 2008:36). 

Val av metod 

Metoden har valts med fokus på studiens formulerade syfte för att på ett så tydligt sätt som 

möjligt bidra till en illustrativ bild av omvårdnadsbedömningarnas lämplighet som verktyg för 

bemanningen av socialförvaltningens verksamhet. Metoden utgår från en strävan efter 

objektivitet och en vilja att skapa en tillgänglig produkt, med bra bäring ur både ett 

organisatoriskt och ett vetenskapligt perspektiv. Målet är att i enlighet med Ejvegårds (2009) 

resonemang återge en balanserad reflektion av de slutsatser som framkommer under studien. 

Slutsatser som vilar på en vetenskaplig grund och som på ett organisatoriskt sätt beskriver de 

värden och brister som dagens bemanningsmodell medför samt vilka möjligheter som finns 

inför framtidens bemanning. Ett av vetenskapens yttersta syften är att bidra till samhället, den 

metod som tillämpas i studien bygger starkt på denna ambition genom att försöka kombinera 

tydliga noggrant utformade vetenskapliga modeller med ett mer lättillgängligt språk och 

utförliga illustrationer. Den sammanvävande ambitionen har präglat arbete från formulerandet 

av en gemensam intervjuguide till den teoretiska tolkningen av det transkriberade och 

färdigkodade materialet. Studien utgår från en kvalitativ metod, angreppsvinkeln är direkt 

kopplat till studiens syfte och de fyra forskningsfrågor som formulerats under studiens 

inledning som bygger på en vision om att skapa en djupare förståelse. Genom att tillämpa en 

kvalitativ metod skapas ett större utrymme för den djupare förståelsen inför det studerade 

området, tack vare möjligheten att på ett tydligare sätt kunna fånga upp den intervjuades 

uppfattning (Patel och Davidsson, 2011). 

Tillvägagångssätt 

Studien inleds efter ett samtal med en anställd inom socialförvaltningens personal 

administrativa enhet. Samtalet var engagerat och väckte ett omedelbart intresse för frågan 

kring hur organisationen ska bemanna sin verksamhet i framtiden. Efter att studieområdet 

hade identifierats gjordes en inledande bakgrundsstudie med inhämtning av information om 

tidigare studier angående bemanningen av verksamheten. Den inledande fasen kan i 

förhållande till många andra tidigare studier framstå som långsam, samtidigt har den lagt 

grunden för hela studiens bakomliggande arbete. De inledande möten som hållits har 

tillsammans med inläsningen på området bidragit till en tydlig och övergripande insikt 

rörande socialförvaltningens verksamhet och den studerade bemanningen. Den försiktiga 

förhållningen under den vetenskapliga processen hänger samman med en strävan efter en 
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neutralitet i materialet och en god transparens för läsaren. Målsättningen är att uppsatsen ska 

återge det som observerats under den inledande litteratur studien och inläsning på området 

som genomförts utan att tillföra någon typ av värdering. Då bakgrundsstudierna efter en tids 

arbete började ge en mer omfattande förståelse inför området, utformades succesivt det pm 

som har legat till grund för arbetet. Ett tidigt utkast överlämnades även till handledaren för att 

redan i ett inledande stadie kunna fånga upp eventuella brister och risker med studiens 

utformning och syfte. Arbetet gick sedan vidare genom två skilda inledande möten med 

personer som har en central betydelse för bemanningsfrågan, där uppdragets karaktär 

förfinades och specificerades ytterligare samtidigt som intervjuguiden förfinades. Samtidigt 

som ny grundläggande information inhämtades om de studier och arbeten som redan 

genomförts inom förvaltningen samt information om tänkbara informanter hämtades in. 

Därefter inleddes processen med att kontakta de tilltänkta informanterna via telefon för att 

snabbt komma vidare med arbetet med insamlingen av det empiriska materialet vilket även 

kombinerats med en inledande preliminär strukturering baserad på teoretiska begrepp och 

teman som identifierats under de inledande mötena. Den inledande preliminära 

struktureringen utgick ifrån ett arbete med att identifiera tilltänka teman och begrepp 

(Backman, 2008). Strukturen har precis som hela dokumentet varit levande under hela 

processen, genom att den induktiva slutledningen tillsammans med den traditionella 

vetenskapliga process som Backman (2008) beskriver kombinerats med vad som skulle kunna 

liknas vid de processer som är vanliga inom Grounded Theory. 

Parallellt med att en grundläggande struktur började ta form utvecklades succesivt det 

teoretiska ramverk som har en central betydelse för studiens alla delar och som präglats av 

Webers samhällsyn och metodologiska idealtyper. Idealtyperna byggdes upp för att 

harmoniera med det vetenskapliga objekt som studiens syfte avser, arbetet grundades på 

framväxande struktur baserad på en kombination av sociologisk samt organisatorisk teori med 

koppling mot Human Resource Management. Den teorietiska utvecklingen har sedan funnits 

med under hela processen och varit en del av det levande dokumentet, det teorietiska arbetet 

har på så sätt följt arbetets övriga metodologiska struktur med en kombination av en 

förutbestämd riktning som sedan utvecklats tillsammans med studien. Den traditionella 

vetenskapliga process som (Backman 2008) beskriver bygger på att arbetet utgår från en 

hypotes som sedan testas. I enlighet med det traditionella förhållningsättet följer studien en 

förutbestämd väg som avgränsats genom den fastlaggda hypotesen. Grounded Theory utgår i 

förhållande till denna beskrivning av den traditionella vetenskapliga processen från en 

omvänd modell där det insamlade materialet leder forskaren mot nya områden vilket på så sätt 

för studien framåt. Utförandet av denna studie har genomförts med hjälp av en kombination 

av den traditionella ansatsen och Grounded Theory, där arbetet inledningsvis utgått från en 

hypotes för att sedan följa de röda trådar som framträtt under resans gång för att fånga upp 

helheten och ge den totala bilden av bemanningsprocessen ur flera olika vinklar. De trådar 

som fångats upp under hela den vetenskapliga processen har tillsammans med teorin varit 

vägledande för hur det transkriberade materialet har ställts upp. Transkriberingarna som för 

övrigt genomförs löpande i direkt anslutning till de olika intervjuerna har underlättat arbetet 

med att eftersom följa upp eventuella nya trådar. Närheten i tid mellan intervju och 

transkribering och den succesiva uppföljningen har även bidragit till en minskad risk för 

feltolkningar vad gäller det som sagts under intervjuerna (Olsson och Sörensen 2007). Att inte 

vara låst vid en hypotes utan även följa upp nya spår för att identifiera eventuella mönster i 

samtal, intervjuer och det inhämtade textmaterialet breddar den bild som studien återger och 

har också varit en fördel under inhämtandet av informationen. Genom att de genomförda 

intervjuerna efterhand transkriberats och sammanställts har nya informanter identifierats. 

Delar av de informanter som tillkommit tack vare den succesiva utvecklingen har tillfört 
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aspekter till studien som kan visa sig ha värde för det slutliga resultatet och därmed även 

möjligheten att besvara de frågor som formulerats i studiens syfte och frågeställningar. Den 

traditionella vetenskapliga metoden har på så sätt lagt grunden och tagit upp riktningen mot 

studiens mål och varit ledande genom processen. Förhållningen till Grounded Theory har 

bidragit till att den information som framkommit fungerat som en radar för att fånga upp 

omgivningen eller kotexten allt eftersom. Dokument som samlats in från Luleå kommun, 

Socialstyrelsen, fackliga företrädare och politiker har tack vare den kombinerade metoden 

tematiskt fångats upp. Resultatet av sammanställningen av intervjuerna och dokumenten har 

sedan tillsammans legat till grund för arbetets empiri. Det slutliga teoretiska verktyget 

kombinerades med empirin i ett försök att besvara det syfte och den frågeställning som studien 

avser. 

Analys och bearbetning av materialet 

Det är under analys procesen som den insamlade informationen får mening genom att 

”väsentligt” skiljs från ”oväsentligt”, denna process för selektion ska bygga på objektivitet. 

Selektionen bygger på ett urval som utgår från begrepp som genom sin egenart identifierar det 

karaktäristiska (Weber, 1983). Analys procesen handlar enligt Weber (1983) om att skapa en 

”förståelse” inför verkligheten och den verklighet som materialet skildrar. Procesen kring 

analys moment beskrivs ofta i samband med färdigställandet av insamlandet av data, men den 

inleds redan före och under insamlingen genom studiens planering och förutbestämda 

grundläggande ramar (Widerberg, 2002). Arbetet med analysen är utifrån föregående 

konstateranden en övergripande process som handlar om att skapa en objektiv förståelse 

utifrån förutbestämda begreppsliga ramar, detta förutsätter samtidigt en existens av tydliga 

begrepp (Weber, 1983). De begrepp som identifierats för att genomföra analysen i denna 

studie har utgått från de grundläggande aspekterna i den idealtyp som konstruerats. 

Aspekterna har valts ut och renodlats utifrån kulturellt och samhälleligt signifikanta värden 

som identifierats inom socialförvaltningens egna visioner och mål, värdena utgår från vilken 

betydelse begreppen har i förhållande till den samhälleliga utvecklingen inom det 

bemanningsområde som idealtypen konstruerats för att angripa. Den systematisering av 

materialet som denna process innebär medför en nödvändig gallring, vilket är en förutsättning 

för att överskådligöra budskapet i den insamlade datan för att där igenom förmedla vad som 

kommit fram i undersökningen (Jacobsen, 2002). Struktureringen av den det empiriska 

materialet och de inhämtade dokumenten har utgått från en kvalitativ text analys. Där de 

teoretiska aspekterna utgör grunden för den klassificerande struktur som arbetet utgår från 

med målet att lyfta fram och förtydliga det ”väsentliga” i innehållet. Den modell som har valts 

bygger på en av de sex frågeställningarna vid en kvalitativ textanalys. De övriga fem 

illustreras i figuren nedan i förhållande till den frågeställning som har valts. 

 

Figur 4: Frågeställningar för kvalitativa textanalyser 

(Esaiasson, 2007)  
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Det empiriska materialet har bearbetats i flera omgångar, vilket medfört en allt större distans 

till projekten vilket enligt Weber (1983) har betydelse för studiens övergripande objektivitet. 

Varje reducering av datamaterialet har följts upp av en genomgång av varje tema och utifrån 

de fem olika aspekterna i idealtypen för att succesivt identifiera det som är ”väsentligt” i 

enlighet med Webers (1983) syn på den analytiska processen, detta är enligt Widerberg 

(2002) även ett relativt vanligt tillvägagångssätt. Det är viktigt att se de subjektiva fallgropar 

som lätt skapas när människor ska beskriva den verklighet de upplever då risken är stor att 

känslor och individuella tolkningar baserade på egna erfarenheter eller intressen bidrar till en 

annan verklighet än den avsedda. Berger och Luckmann (1979) beskriver den problematik 

som finns kopplat till de subjektiva värdena och förklarar att samhället består av två olika 

verkligheter. De två verkligheterna bygger på antingen subjektiva eller objektiva värden, vilka 

behöver undersökas för att skapa en helhetlig och objektiv förståelse inför samhället i sin 

helhet (Berger och Luckmann, 1979). Informanternas beskrivning av bemanningen ska 

således undersökas och tolkas genom de olika uttrycken från individerna och angrips utifrån 

samma verklighet, för att sedan med hjälp språket och de framtagna begreppen skapa en bild 

av olika objektiveringar av samma situation. Sedan analyseras likheter och skillnader mellan 

dessa objektiveringar. Analysarbetet söker samtidigt efter den djupare förståelsen och strävar 

därför även efter att fånga upp de svar som ligger dolda under ytan. Genom att systematiskt 

angripa den transkriberade texten i syfte att lyfta fram det som är mest väsentligt i förhållande 

till studiens teoretiska begrepp kan en sammanfattning av den insamlade informationen 

presenteras i det empiriska kapitlet. Det kan sedan i analyskapitlet tolkas med stöd av teori 

och syfte för att även kunna identifiera de budskap som förmedlas mellan raderna i kontakten 

med informanterna. Det är viktigt att även fånga upp de mindre tydliga budskap som 

förmedlats under studien för att illustrera helheten i texten samt förstå hur helheten och 

delarna hör ihop. Det är i anslutning till beskrivningen av hur analysen har gått till och bi 

syftet med att formulera den idealtyp som används under arbetet med den insamlade data 

viktigt att påpeka svårigheterna med en helt fri och öppen studie av verkligheten. Enligt 

Jacobsen (2002) är det nästintill omöjligt att genomföra en öppen studie av verkligheten i ett 

teoriformulerande syfte. Det är därmed extra viktigt att tillämpa en slutledningsmodell som är 

väl utformad i förhållande till ändamålet. Den modell som tillämpas utgår från en abduktiv 

ansats där växelverkande generering av data, teori och analys ligger till grund för 

utvecklingen av arbetet. Processen med att bearbetningen av det empiriska materialet genom 

den abduktiva modellen utgår från att intervjuaren tolkar informanternas beskrivningar utifrån 

de förutbestämda teoretiska begreppen och jämför tolkningarna med varandra. Informanternas 

samlade bild ställs sedermera upp i en jämförelse med den idealtyp som skapats för att genom 

en jämförande analys identifiera den empiriska berättelsen i förhållande till studiens syfte. 

Informanternas röster har en avgörande betydelse för studien eftersom arbetet handlar om att 

fånga upp uppfattningar och jämföra dem med den idealtyp som konstrueras. Jämförelsen och 

bearbetningen av det empiriska materialet medför även ett ökat fokus på de citat som 

tillämpas samt hur de identifieras för att ge en så representativ bild som möjligt över 

informanternas åsikter. Weber (1984) beskriver att de värden som lyfts fram ska vara 

generellt giltigt, återspegla och bygga på en representativitet. Citaten har mot denna bakgrund 

systematiskt valts ut från den analyserade massan för att framhäva och konkretisera de värden 

som informanterna lyfter fram. Många av citaten är metaforiska eller baserade på starka 

känsloyttringar för att illustrera informanternas åsikter i de frågor som identifierats som 

centrala genom den begreppsliga och systematiska analysen av det insamlade materialet. 

Kriterierna för de citat som har lyfts fram bygger på att de ska vara representativa, illustrativa, 

signifikanta och på ett tydligt sätt markera de värderingar som informanterna sätter bakom 

orden.  
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Min position i förhållande till studien 

Studier som genomförs utifrån en kvalitativ metod och baseras på intervjuer är beroende av en 

tydlig kontextuell genomlysning för att läsaren ska kunna förstå och tolka materialet objektivt 

(De Fina och Perrino, 2011). Den bakomliggande informationen har en väsentlig betydelse för 

de som vill förstå studien i sin helhet. Förståelsen har i sin tur ett centralt värde för 

trovärdigheten i det som presenteras (Fink, 2000). Utifrån betydelsen av studiens bakgrund 

och den kontextuella miljön blir det bakomliggande intresset och den relation som författaren 

bär med in i studien viktig för att kunna uppfatta och tolka materialet objektivt. 

Det bakomliggande intresset för den kommunala verksamheten som även på ett sätt legat till 

grund för studien växte fram redan under år 2008. Intresset bottnade inledningsvis i den roll 

som offentliga verksamheter spelar i det svenska välfärdssamhället. Intresse för den 

kommunala verksamheten och socialförvaltningen i synnerhet har också bidragit till den 

explorativa inställning som präglat förhållningen till den kommunala organisationen där 

information under en längre tid har inhämtats. Informationsinhämtningens karaktär och 

utformning har skiftat över tid, där en del har haft en direkt koppling till den kandidatuppsats 

som avlades under 2012 med riktning mot kommunens förutsättningar att förebygga 

kompetensbrist. 

Det långvariga intresset som med tiden även alltmer konkret riktats mot socialförvaltningens 

verksamhet medförde under hösten år 2013 en praktik vid förvaltningens personalenhet som 

sedermera förlängdes fram till slutet av februari genom en projekt anställning motsvarande 

femtio procent. Möjligheten att verka inom organisationen förbättrade kunskaperna om 

verksamheten ytterligare och gav helt nya kontaktytor inom verksamheten. Erfarenheterna 

och de nyvunna kontakterna från socialförvaltningens verksamhet har varit en fördel under 

genomförandet av studien som tillika är ett uppdrag riktat mot socialförvaltningen då det gett 

möjligheten att närmare undersöka svaren på de frågor som syftet rest. Att anställningen nu 

har upphört för att ge utrymme för studien medför även möjligheten till en viss distans, vilket 

skapar andra förutsättningar att bryta och identifiera organisatoriska låsningar som hänger 

samman med en allt för nära relation till det som ska granskas. 

Att positionera sig rätt i förhållande till det som ska granskas är ingen enkel utmaning och 

tillika kan den som genomför en studie aldrig heller själv vara objektiv i sin bedömning av 

den egna positionens betydelse. Det som kan konstateras är att den som genomför en studie 

bör stå sitt vetenskapliga objekt tillräckligt nära för att få en tydlig bild samtidigt som 

avståndet inte får försvinna helt, då den ansvarige riskerar att producera en produkt som 

utformats för att tillfredsställa uppdragsgivarens önskemål istället för att objektivt granska den 

fakta som framkommit. Objektivitet är ett begrepp som ofta lyfts fram när det kommer till att 

bedöma värdet av ett vetenskapligt arbete och objektivitet är också det som varit viktigast 

under arbetet med den här studien. Att inte återge det förväntade utan istället förmedla 

informanternas röster tillsammans med den litteratur som granskats under studiens gång har 

varit viktigt under hela arbetets gång. Som utomstående observatör anser jag mig även ha en 

skyldighet att bevara en öppen och kritisk inställning för att minimera risken att de slutsaser 

som dras färgats av isomorfism och organisationskulturella dragningar.  
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Urvalsprocessen 

Processen med urvalsarbetet inleddes genom att en ram för studien definierades, eftersom att 

arbetet är ett uppdrag riktat mot en del av socialförvaltningens verksamhet i Luleå kommun så 

kom ramen för urvalet att kretsa kring socialförvaltningens organisation. Intervjuerna har 

riktat sig till en målgrupp bestående av enhetschefer, ett urval som eftersom studien 

genomförts vidgats till att även omfatta representanter från Socialstyrelsen, fackliga 

representanter, politiker, ekonomer samt högre chefer inom socialförvaltningens verksamhet. 

Samtliga grupper som tillförts studien har uppdrag som är direkt kopplade till bemanning eller 

på olika sätt innehar en funktion som berör socialförvaltningens bemanningsprocess. 

De tio enhetschefer som valts ut från den totala gruppen på trettiotre har valts ut under en 

gemensam dialog med representanter från organisationen för att ge en så representativ bild 

som möjligt. Urvalet har gjorts gemensamt, där en representant från verksamheten varit 

behjälplig med information om vilka chefer som utifrån anställningstid, kön och erfarenhet är 

mest representativa för verksamheten Det slutliga urvalsarbetet med att välja lämpliga 

informanter till de genomförda intervjuerna utgick från ett snöbollsurval. Att utgå från ett 

snöbollsurval innebär att informanterna väljs efter att information som leder vidare och 

möjliggör kontakt med ytterligare informanter hämtats in via samtal med personer som är 

relevanta för undersökningen (Esaiasson 2007). Orsaken till att studien endast omfattar tio 

enhetschefer är en kombination av den mättnad som efterhand uppträtt i materialet och den 

vidare ambition som även funnits med i processen vilket gjort det svårt att ta med samtliga 

enhetchefer av tidsmässiga skäl. Snöbollsurvalet tillämpades efter tidigare erfarenheter av 

studier av den kommunala organisationen i Luleå, samt det goda resultat som modellen visat 

sig ge vid tidigare studier vad gäller representativitet i urvalet. För att försäkra sig om 

snöbollsurvalets representativitet för den studerade gruppen är det viktigt att under urvalet 

skapa en egen klarhet i organisationens utformning och de övriga kandidater som valts bort. 

Vilket i detta fall genomförts genom samtal med anställda inom organisationen med den 

medvetenhet som krävs kring risken för kontaminerad information. 

Förutbestämda kriterierna har använts som ett stöd till det snöbollsurval som tillämpats under 

arbetet med att identifiera intressanta informanter. Den struktur som tillämpats skulle mycket 

väl kunnat tillämpas som ett verktyg vid ett kriterieurval och ger ett stöd till det snöbollsurval 

som slutligen tillämpats, genom att skapa riktlinjer för urvalet av informanter som sedan kan 

ställas mot de val som genomförts. Kriterierna som använts som stöd utgår från fem olika 

områden, det handlar om kön, anställningstid, ansvarsområdets omfattning, erfarenhet från 

tjänsten, erfarenhet av bemanning. Det utpekade områdena har värderats för att skapa en 

relativ representativitet i förhållandet mellan antalet utvalda informanter inom respektive 

område i relation till den totala fördelningen bland verksamhetens enhetschefer inom studiens 

fokusområde. Tillämpningen av snöbollsurvalet i kombination med de fem kriterieområden 

som identifierats under studiens inledning kunde nya informanter identifieras allt eftersom 

kunskapen om organisationen och studien i sig utvecklades. 

Kontroll över vilka informanter som involveras i studien har hela tiden varit viktig för att 

säkerställa en korrekt återspegling av verksamheten samt bygga en representativ bild och 

förebygga alla eventuella risker för tolkningar och kontaminering av den information som 

samlas in samt förmedlas. Urvalet har även en vägledande roll i det fortsatta arbetet med 

empiri och diskussion genom den centralitet och riktning som de skänker studien (Miles och 

Huberman 1994).  
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Insamling av data 

Sammanlagt har nitton intervjuer genomförts med totalt tjugoen informanter varav arton 

stycken genom direkta möten samt en över telefon. Av de arton intervjuer som har genomförts 

genom direkta möten så genomfördes två gruppintervjuer med vardera två informanter 

närvarade. Bakgrunden till de två gruppintervjuerna var det teoretiskt underbyggda antagandet 

om möjligheterna att skapa ett mervärde genom en kombinerad intervju, då syftet med 

intervjun var specifikt och delvis frånskilt den övriga studien. Arton av de total nitton intervjuer 

som genomförts har dokumenterats med hjälp av en diktafon, undantaget är den telefon intervju 

som av praktiska och ljudmässiga själ endast dokumenterats genom direkta antekningar under 

samtalets gång. Samtliga intervjuer bortsett från telefonintervjun har genomförts vid 

respektive informants arbetsplats för att underlätta för deltagarna. Intervjuerna genomfördes 

under strukturerade samtalsformer, vilket innebär att samtalet följer en tydlig rollfördelning 

där intervjusvaren hela tiden leder samtalets riktning genom förutbestämda frågor (Lantz, 

2007). 

Informanterna har getts utrymme att utveckla sina svar genom att varje fråga följts upp av en 

kortare tystnad samtidigt som de intervjuer som genomförts vilat på ett tydligt fokus på 

deltagaren. Enligt Krag- Jacobsen (1993) så är lyssnandet i sig en konst och det har utifrån 

tidigare erfarenheter varit viktigt att vara närvaranda under alla delar av samtalet för att 

undvika att tankarna far iväg. Intervjuaren ska även ange samtalets ramar och styra samtalet i 

en riktning som leder till en god balans vilket är viktigt för att skapa ett öppet och dynamiskt 

utbyte. Vilket innebär att intervjuaren måste klara av att både lyssna och vara följsam för att 

undvika att samtalet leder in på sidospår, under denna studie har samtidigt en viss ökad frihet 

getts till de tillfrågade för att ge utrymme för de informanterna att måla upp sin bild i 

förhållande till de aktuella frågorna. 

I syfte att öka utrymmet att aktivt lyssna på deltagarna under studien parallellt med arbetet 

med att upprätthålla en god struktur i samtalet användes en semistrukturerad intervjuguide i 

olika grad som stöd vid samtliga intervjuer. Att arbetet utgår ifrån en semistrukturerad 

intervjuguide innebär följaktligen en enhetlig tillämpning av de frågor som ställs, där samma 

frågor ställs till alla informanter och frågorna har öppna svarsmöjligheter. Vilket skapar 

möjligheter för de informanter som deltar i studien att utifrån jämlika förhållanden uttrycka 

sina åsikter om samma frågor. Denna beskrivning av tillämpningen av dem semistrukturerade 

intervjuguiden stämmer samtidigt inte till hundra procent i detta sammanhang då sju av de 

intervjuer som utförts baserats på en allternativ modell med ostrukturerade intervjuer där den 

semistrukturerade intervjuguiden endast florerat som ett stöd under samtalet, detta då den 

semistrukturerade intervjuguide som tagits fram för studien inte varit anpassad för de aktuella 

informanterna och intervjuerna haft en mer explorativ karaktär än de övriga tolv som 

genomförts. 

Intervjuguiden som tillämpats vid de semistrukturerade intervjuerna består av fem teman 

varav det första omfattar formalia kring intervjuvens genomförande. Totalt omfattar guidens 

fyra övriga teman tjugoen frågor. Frågorna har en öppen karaktär vilket enligt Krag- Jacobsen 

(1993) innebär att de som intervjuas har rikligt med svarsmöjligheter och en stor frihet i 

samtalet vilket har varit viktigt för att fånga upp informanternas röster. Samtliga delar av 

informationsinsamlingen, vilket omfattar alla typer av kontakter som genomförts under 

studien i syfte att samla in material har baserats på de vetenskapliga rekommendationer som 

Vetenskapsrådet (2002) publicerat. Med utgångspunkt i de vetenskapliga 

rekommendationerna har en stor försiktighet antagits i förhållande till samtliga medverkande i 

studien för att förebygga riskerna för eventuella negativa konsekvenser för någon av de 
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medverkande, som ett steg i denna process har alla informanter med undantag för den 

politiska representanten erhållit konfidentialitet. Det undantag som genomförts från 

konfidentialiteten i studien utgår från det värde som individens identitet i sig medför till 

studien i rollen som politisk representant. Med respekt för individernas identitet och det 

konfidentialitets löfte som deltagarna blivit lovade kommer deltagarna i studien att betecknas 

som informanter och endast att skiljas ut ifrån den övergripande roll som de har i relation till 

bemanningen. 

I samband med intervjuerna har även relevanta dokument som framkommit under samtalen 

hämtats in, dokument har även samlats in genom direkta eftersökningar inom Luleå kommuns 

databas samt via Socialstyrelsen och fackliga ombud. En del övrig information har även 

samlats in genom offentliga publikationer i dagstidningar och på nätet vilka även 

kompletterats med vetenskapliga artiklar från både svenska och internationella tidskrifter. 

Information har även hämtats in från en rad litterära verk med vetenskaplig anknytning. Den 

litterära genomläsningen har även kombinerats med det inspelade materialet som succesivt 

har lyssnats av och transkriberats ordagrant. Transkriberingen av det inspelade materialet har 

skett i ett avskilt rum för att minska risken för att utomstående ska komma i kontakt med 

materialet. För att ytterligare minska risken för att det inspelade materialet skulle spridas på 

ett otillåtet sätt har en diktafon som saknar anslutningsmöjligheter använts i kombination med 

en dator som saknar uppkoppling. Totalt av de arton intervjuerna som genomförts höll sig 

femton inom den satta tidsramen på fyrtiofem minuter medan tre av intervjuerna med 

informanternas godkännande tilläts löpa i femtiosju minuter, respektive en timme och sjutton 

minuter samt sextio minuter. De tidsmässiga övertrampen tyder på en allt för snäv tidsram 

vilket riskerar att försämra studiens kvalité, med facit i hand hade det varit bättre att utgå från 

en tidsmässig begränsning på sextio minuter en tid som även gett ett ökat utrymme för 

eftertanke (Lantz 2007:72). 

Forskningsetiska överväganden 

Studien utgår från en tydlig tillämpning av Vetenskapsrådets direktiv, vilket innebär att alla 

åtgärder och handlingar som genomförs under studien har kontrollerats mot de gällande 

riktlinjerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som publicerats via rådets 

hemsida. Vetenskapsrådet (2014) har som vision att ha en ledande position i utvecklingen av 

svensk forskning av vad som beskrivs som ”högsta vetenskapliga kvalitet” för att där igenom 

som de själva skriver på sin hemsida bidra till samhällets utveckling. Vetenskapsrådet har 

också i uppdrag av regeringen att utöver finansieringen av svensk forskning även bistå de 

politiska ombuden med information i vetenskapliga frågor för att utveckla den politiska 

debatten i en riktning som innebär en ökad förståelse av de långsiktiga värden som 

forskningen medför. Vetenskapsrådet är den myndighetsorganisation som reglerar och 

beslutar om de krav och inriktningar som ska gälla för all svensk forskning, etik är i detta 

sammanhang ett avgörande begrepp. Etik bygger enligt Vetenskapsrådet (2014) på 

processerna med att utveckla, stimulera och vidmakthålla en tydlig medvetenhet samt 

stimulera diskussionen om det önskvärda handlingsättet. Vissa frågor som rör etik regleras 

genom formella regler och lagar medan andra handlar om de etiska aspekter som är centrala 

inom all forskning av en god kvalité då den på en längre sikt har en betydande inverkan på 

samhället (Vetenskapsrådet, 2014).  
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Vetenskapsrådet har de facto en egen expertgrupp bestående av en kommitté för etiska frågor 

som har i uppdrag att bereda övergripande etiska frågor samt stimulera den ständiga etiska 

diskussionen. Den första januari 2010 tillfördes en ny arbetsuppgift till CEPN, den nya 

uppgiften tilldelades efter ett regeringsbeslut och hade sin bäring i förordning 9 § (2007: 

1068) med instruktion för centrala etikprövningsnämnden. Arbetsuppgifterna och de nya 

direktiven medförde att en ny undergrupp bildades med syfte att följa upp oredligheter inom 

forskningen på begäran av svenska universitet eller högskolor med ett statligt huvud manna 

skap samt yttra sig i aktuella ärenden som utgår från en misstanke om oredlighet (SFS 

2013:507). Med detta sagt bör vetenskapliga rådets roll för den vetenskapliga etiken i Sverige 

inte underskattas. Vetenskapsrådet har sammanställt de riktlinjer som publicerats av 

organisationen tillsammans med en lång rad av andra aktuella riktlinjer i en gemensam 

databas. Den vetenskapliga databas som Vetenskapsrådet ansvarar för har haft en viktig 

position för arbetet med att bygga upp en tydlig bild av de vetenskapliga ramar som studien 

vilar på. Vetenskapsrådets databas går under namnet Codex, efter genomläsning av den 

publicerade informationen i databasen hämtades information in från fyra separata källor. 

Källorna för informationsinhämtningen var International Sociological Association's (ISA), 

Code of conduct social science research UNESCO samt vetenskapsrådets publikation God 

forskningssed. 

De vetenskaliga direktiven som publicerats av Vetenskapsrådet hämtades ursprungligen in 

under 2011 men har i samband med denna studie kontrollerats mot eventuell ny information 

via www.codex.vr.se samt kompletterats med information från UNESCO och ISA. De etiska 

direktiv som gäller för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som publicerats av 

Vetenskapsrådets i form av rapporten God forskningssed har i den här studien behandlats som 

direkt vägledande, medan de redan nämnda rapporterna från UNESCO och ISA fungerat mer 

som ett stöd vid värderingen av etiska dilemman. Etiska dilemman kan uppstå under studiens 

alla olika skeden och därför har studien följts upp stegvis genom varje fas i arbetet. Etiska 

dilemman har också uppstått under studien, det har framföralt handlat om tillämpnings metod 

i samband med intervjuerna där olika intervjumodeller har tillämpats vilket även har tagits i 

beaktning och värderats utifrån de etiska riktlinjerna. Tillämpningen av de olika 

intervjumetoderna har byggt på en värdering där olika positiva och negativa aspekter har 

vägts mot varandra. De avgörande faktorerna har utgått från deltagarnas integritet samt att 

intervjuerna utformats på ett sätt som tillgodoser det vetenskapliga behoven och bidrar till ett 

samhällsnyttigt resultat. Vetenskapens syfte att bidra till samhällets utveckling är en viktig del 

av den etiska värderingen och lyfts fram av Vetenskasrådet, UNESCO och ISA. 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver att det är viktigt att de kunskaper som studien tillför fältet 

bidrar till utvecklingen och har en ett samhällsnyttigt inslag. Det samhällsnyttiga tillskott som 

studien stävar efter att bidra med handlar både om att återge en tydlig bild av 

bemanningsfrågan vid Socialförvaltningen i Luleå vilket i sig kan ses som en samhällsnytta, 

samtidigt som det ur ett vidare perspektiv även skapar ringar på vattnet genom att belysa 

svårigheter och möjligheter med bemanningen inom social verksamhet. Att uppnå 

samhällsnytta även ur ett vidare perspektiv är också tillsammans med en genomgående hög 

kvalité viktigt baserat på forskningskravet. 

Det målmedvetna arbetet med att genom studien bidra till identifieringen av nya infallsvinklar 

vad gäller bemanning byggde inledningsvis på en vision. Den inledande visionen var en 

skapelse av en tro på att teorin står bortom verkligheten och att de bästa 

bemanningsmodellerna bör finnas tillgängliga i teorins värld, men efter att arbetet tagit form 

så har också denna uppfattning kraftigt förändrats. Teorin är ett verktyg för att se och bemöta 

verkligenheten på ett högre plan, teorin kan som i den här studien vara ett medel för att 

kategorisera och jämföra det vi ser. Efter att ha reflekterat över denna övertro på teorins 

http://www.codex.vr.se/
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möjligheter drogs slutsatsen antagandet hade baserats på de invanda mönster som skapats 

under de fem åren vid Luleå tekniska universitet där teorierna ofta fått representera 

verkligheten, vägen till samhällsnyttan och identifieringen av nya infallsvinklar för att lösa 

framtidens bemanning går inte genom några böcker den vilar i stället på de reflektioner som 

kommer från personer som dagligen jobbar med bemanningsfrågan. Informanternas 

reflektioner och upplevelser av bemanningsarbetet samt de olika förslag som har förekommit 

är det som ska ligga till grund för samhällsnyttan i studien genom att på flera olika nivåer 

skapa en vidare diskussion kring hur frågan kan lösas inför framtiden. Insikten om 

informanternas roll i förhållande till studiens samhällsnyttiga ambition och den reflektion som 

pågått under studien kan tydligt kopplas till Vetenskapsrådets (2011) beskrivning av 

forskningskravets syfte. 

Insikten om informanternas betydelse för den samhälleliga nyttan med studien stärkte en 

redan tydlig övertygelse om hur viktigt det är att arbetet genomförs med en sådan 

noggrannhet och eftertanke att det under inga som helst omständigheter finns risk för att 

individskyddskravet kränks och att individer kommer till skada som en följd av studien. Som 

en del av detta rigorösa arbete med att skydda de individer som kommit i kontakt med studien 

har med hänsyn till individskyddskravet inga namn använts under arbetet, med undantag för 

den politiska representanten. Samtliga informanter som har medverkat har erbjudits 

konfidentialitet. Informanterna har informerats om att deras deltagande om så önskas kommer 

att ske i linje med konfidentialitets kravet i enlighet med konfidentialitetskravet. Information 

som används har i alla faser noggrant analyserats för att förhindra att information som skulle 

kunna leda tillbaka till enskilda individer tagits bort, även detta i enlighet med 

individskyddskravet (Vetenskapsrådets, 2011). 

Frivillighet är ett annat självklart krav som alla vetenskapliga studier bör vara baserade på, 

vilket för denna tagit sig utryck genom att alla informanter inledningsvis informerats om 

studiens syfte var på de själva fått avgöra om de önskat att delta. Öppenhet i studien har 

samtidigt sträckt sig längre än så. Informanterna har även informerats om de vetenskapliga 

rekommendationer som är vägledande vid humanistisk-samhällsvetenskapliga enligt det 

Svenska Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer. 

Metoddiskussion; en kritisk beskrivning av kvalitet och generaliserbarhet 

Studien strävar efter att fördjupa kunskaperna om en av Socialförvaltningens 

bemanningsmodeller och hur den upplevs för att även kunna ge förslag till hur den eventuellt 

skulle kunna utvecklas ytterligare. Om en studie ska klara av att upprätthålla en god validitet 

och reliabilitet är det viktigt att det syfte som angetts för studien också är det som återspeglas i 

texten. Det handlar om att läsaren ska kunna lita på det som presenteras, Ejvegård (2009) 

förklarar att Reliabiliteten är det som anger i vilken grad vi kan lita på den information som 

förmedlas samt den metod som har använts för att samla in materialet. Vetenskapens syfte är 

enligt Vetenskaps (2011) att bidra till samhällets utveckling genom att tillföra ny information 

baserad på tydliga och välunderbyggda grunder med ett högt etiskt värde. Arbeten som i 

motsats till Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer förmedlar en kunskap med en låg tillförlitlighet 

erbjuder ingen trovärdig kunskap för den som söker kunskap, sådan forskning har enligt 

Ejvegård (2009) inget vetenskapligt värde. Peter (1979) breddar diskussionen och inkluderar 

de båda begreppen reliabilitet och validitet och beskriver att studier som inte baseras på 

verktyg kan anses uppfylla kraven på kvalitet och generaliserbarhet inte heller kan betraktas 

som vetenskapliga. I sin argumentation för betydelsen av sanning beskriver Thurén (2007) att 

vetenskapens sökande efter sanningen är så självklart att alla diskussioner är överflödiga, 

detta faktum har beskrivits av många forskare under åren och beskrivs ofta i den anda som 
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även Thurén (2007) uttrycker. Saningen i sig är samtidigt ingenting för evigt bestämt enligt 

Rorty och Skirbekk (2004) resonemang är den bunden till de tre faktorerna tid, plats och 

individ, vilket också bör beaktas vid bedömningen av studiens Validitet och Reliabilitet då 

verkligheten förändras och vår syn på sanningen med den. Samtidigt finns det givetvis även 

andra riskfaktorer som har betydelse för den sanning och den information som förmedlas, 

andra vanliga riskfaktorer förkunskaper, fördomar och personliga intressen. Det går inte att 

med säkerhet undvika att någon av de tre nämnda riskfaktorerna haft en viss inverkan, vilket 

reser frågetecken kring studiens reliabilitet. Att med säkerhet utesluta mjuka och personliga 

världen är omöjligt då de bygger på faktorer som inte kan mätas och därför inte heller 

elimineras. Utifrån föregående beskrivning av problematiken med de presenterade 

riskfaktorerna är det viktigt att belysa hur studien har genomförts. Studiens riktning och syfte 

växte fram efter samtal med anställda vid Socialförvaltningen i Luleå, studien är ur detta 

perspektiv inte att betrakta som ett klassiskt uppdrag men har ändå antagit en sådan form 

eftersom arbetet har fortskridit. Som en del av arbetets utveckling och verksamhetsnära 

inriktning har även anställda vid förvaltningen varit behjälpliga vid urvalet av informanterna 

genom att bistå med information om namn och kontaktuppgifter utifrån förutbestämda 

kriterier baserade på en ambition att skapa ett representativt urval. Det faktum att man från 

socialförvaltningens sida varit delaktiga vid urvalet av de aktuella informanterna kan ur ett 

reliabilitetsperspektiv ifrågasättas. Att involvera fler individer i urvalet medför ytterligare risk 

för att förkunskaper, fördomar och personliga intressen färgar resultatet samtidigt hade det 

varit omöjligt att genomföra ett representativ urval utifrån de förutbestämda kriterierna utan 

stöd från verksamheten vilket i sig också medfört ett hot mot både validitet och reliabilitet. 

Det slutliga urvalet och genomförandet har skett på självständiga grunder utan påtryckningar 

från uppdragsgivaren. Studiens reliabilitet är samtidigt inte den primära faktorn när det 

kommer till att värdera kvalitet och generaliserbarhet. Enligt Brahma (2009) räcker det inte att 

en studie kan visa en acceptabel reliabilitet vilket är en nödvändighet men inte tillräckligt för 

konstruktionens giltighet. Brahma (2009) beskriver att det på en grundläggande nivå kan 

anses vara tillräckligt att tillämpa en faktoranalysmetod, men resultaten är mer trovärdiga om 

de kan underbyggas av en faktoriell struktur över konstruktionen som sedan appliceras i ett 

annat sammanhang för att undersöka stabiliteten hos den tillämpade studiemodellen. För att 

kunna uppnå en god validitet måste den metodologiska processen förfinas och beskrivas 

utifrån framträdande drag. De framträdande dragen bör identifieras med utgångspunkt i 

studiens olika delar och den metod som används samt de slumpmässiga fel som kan 

förekomma för att tydligöra varianser så att materialet kan delas upp, vilket är en av 

förutsättningarna för att kunna genomföra en tolkning av kvalitet och generaliserbarhet 

(Brahma, 2009). 

Det resonemang som Brahma (2009) framför innebär att de presenterade riskfaktorerna 

baserade på förkunskaper, fördomar och personliga intressen endast är en del av pusslet, du 

som läsare måste utöver de slumpmässiga felen baserade på individbaserade och organisations 

anknyta värden även få en insikt i studiens centrala aspekter och den metod som tillämpats på 

ett mer ingående plan. Du som läsare bör känna till att studien genomförs utifrån en induktiv 

slutledning och att den teoretiska konstruktion som används för att tolka materialet är baserad 

på det klassiska idealtypsbegreppet, som i den här studien används för att konstruera en helt 

ny idealtyp baserad på de fem teoretiska fälten ekonomi, motivation, prestation, kompetens 

och flexibilitet. Vidare bör du känna till att denna studie bygger på material från en rad olika 

informationskällor av olika karaktär med en varierande tillförlitlighet. Delar av den data som 

presenteras bygger på information insamlad genom intervjuer, vilket medför en viss 

problematik då kvalitativa data baserade på samtal med utvalda informanter till stor del 

baseras på andra människors ord och tankar. För denna studie har denna faktor däremot ingen 
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större effekt då det är individernas ord och tankar som i stora drag ska vara vägledande för det 

empiriska materialet. I syfte att fånga upp de olika informanternas syn och upplevelse av 

bemanningsfrågan och den bemanningsmodell som tillämpats har alla enhetschefer samt 

fackliga ombud som tillfrågats i studien ställts inför samma frågor och de svar som getts 

under intervjuerna har utan omskrivning transkriberats över från de ljudinspelningar som 

genomfördes i samband med intervjuerna. Den gemensamma intervjuguide som använts vid 

tolv av de totalt nitton intervjuer som genomförts har underlättat sammanställningen av 

materialet, svaren på frågorna har kodats utifrån den gemensamma strukturen på samtalen för 

att finna gemensamma mönster och avvikande svar. Att arbetet strukturerats utifrån 

intervjuguiden har varit en viktig del av processen för att skapa en tydlig struktur vilket bidrar 

till den genomgående öppenhet som eftersträvats, då en tydlig struktur och öppenhet är de 

grundläggande förutsättningarna vid testning genom upprepning den process som studien 

bygger på. Den information som samlats in har samtidigt inte enbart byggt på intervjuer, det 

transkriberade intervjumaterialet har snarare varit en del av ett större material som även byggt 

på kommunala handlingar, vetenskapliga dokument, socialförvaltningens föreskrifter och 

litteratur med anknytning till studiens område. De textmässiga informationskällorna har tagits 

fram succesivt för att fylla upp hål i den framväxande berättelse som det insamlade materialet 

förmedlat. 

Fördelen med att kombinera intervjuer med textmässiga dokumentationer är att det ger 

möjlighet att fånga upp både upplevelserna av de olika modellerna samt hur de var tänkt med 

hur de faktiskt är utformade och de ramar som anger förutsättningarna för verksamheten. 

Kombinationen av upplevelserna och beskrivningarna av bemanningen och de modeller som 

använts kan sedan berika de inhämtade dokumenten genom att ge en fördjupad förståelse och 

en bakgrund till den information som förmedlas i texten. Tillämpningen av den kvalitativa 

modellen med den induktiva slutledningen har på så sätt varit lämplig för att fånga upp och 

knyta samman den information som succesivt vuxit fram. När det gäller det empiriska 

materialet hade enkäter kunnat tillföra ett ökat värde till studien, då enkäter till de anställda på 

golvet hade kunnat tillföra ytterligare en aspekt av bemanning och hur den modell som 

tillämpas upplevs. Den öppenhet som informanterna förmedlade under intervjuerna och det 

intresse som de utryckte i samtalen kring bemanningsfrågan, kanske var detta ett sätt för 

informanterna att utrycka sin ställning i en fråga som enligt de själva är direkt avgörande för 

deras uppdrag. Detta gäller speciellt de intervjuer som genomförts med verksamhetens 

enhetschefer. 

Alla frågor som har ställts om har utgått från den gemensamma intervjuguiden, de sju som 

genomförs i mer öppen form har även de haft stöd av frågorna men har samtidigt lämnats mer 

öppna för att fånga upp essensen i samtalet. Frågorna är knutna både till studiens syfte och 

studiens idealtypsteori som tillsammans tillämpas för att därigenom avgränsa materialet. 

Tidigare erfarenheter från verksamheten både som anställd och i samband med andra studier 

som genomförts finns med mig som en del i förförståelsen när analys och tolkning görs av det 

insamlade datamaterialet. De tidigare erfarenheterna som en del av det tillvägagångssätt som 

använts har bidragit till att ytterligare förklara mitt material och underlättat kontakten med 

verksamheten och arbetet med att ställa ”rätt” frågor, vilket har möjliggjort en bättre 

tillförlitlighet i materialet. Det är även viktigt att konstatera vems budskap som studien ska 

förmedla, intervjuvarens röst får inte eka genom materialet. Informanternas åsikter ska vara 

det som styr och framträder i materialet (Trost, 2010). Genom att utesluta egna reflektioner 

och endast använda den data son samlats in genom intervjuer och dokument och presentera 

informationen i en sammanställd empiri minimeras risken för egna tolkningar av materialet. 

Att undvika egna tolkningar i den empiri som ska ligga till grund för studiens analys är 

viktigt, eftersom att kvalitativa studier inte är generaliserbara i samma utsträckning som 
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kvantitativt underbyggda undersökningar. I de kvalitativa studierna handlar det istället om att 

undersöka generaliserbarheten i det som presenteras. Generaliserbarheten kan här kopplas till 

vilka möjligheter som studien genererar i form av återupprepning, det är viktigt att besvara 

finns frågan om det finns fog för att tro att de fakta som visar sig i studiens resultat även 

skulle kunna framkomma om studien genomfördes igen på samma grunder? Detta är 

samtidigt inte den ända och framförallt inte den viktigaste frågan som bör besvaras det måste 

också gå att återskapa de metodologiska verktyg som använts samt den teori som tillämpats 

och för att det ska vara möjligt så behöver läsaren få en tydlig beskrivning av de två olika 

centrala delarna i studiens struktur. Strukturen beskrivs ingående både vad gäller teori och 

metodologi vilket bör göra det möjligt för den som vill testa studiens Generaliserbarhet i 

praktiken. Sammanställning och analys har genomförts noggrant för att minimera risken för 

fel. Metodkaplitet har också formulerats med en målsättning byggd på ambitionen att på ett 

tydligt sätt redovisa tillvägagångssättet för att förbättra öppenheten i forskningen då den är 

avgörande vid en kritisk granskning av studien.  
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Resultat 

Det resultat som presenteras i följande kapitel bygger på en övergripande struktur som syftar 

till att ge läsaren en god överblick över den rådande situationen, samt de spelregler som 

omger socialförvaltningens enhet för vård och omsorgsboenden. Resultatet av den insamlade 

informationen presenteras i kapitlet helt fri från teori för att återge en så autentisk bild som 

möjligt av verkligheten, i syfte att förtydliga den jämförelse som genomförs mellan den 

verklighet som informanterna beskriver och den bild som framträder genom den konstruerade 

idealtypen. 

Ansvar och uppdrag inom äldreomsorgen i Sverige 

Enligt Socialdepartementet (2013) så ligger det huvudsakliga ansvaret för att säkerställa att 

det finns en fungerande äldreomsorg i landets alla delar på de enskilda kommunerna. Detta är 

en skyldighet som kommunerna tillskrivits i enlighet med socialtjänstlagen. Allt arbete inom 

den svenska äldreomsorgen regleras av socialtjänstlagen, lagen bygger enligt 

Socialdepartementet (2013) regler, strategier eller handlingsplaner och vilka som är de 

grundläggande principerna samt delegerar ansvaret inom den svenska äldreomsorgen. 

Socialtjänstlagen anger att äldre personer i Sverige ska erbjudas möjligheten till ett 

självständigt liv. De äldre ska enligt lagen kunna leva sina liv under trygga förhållanden som 

även möjliggör en meningsfull och aktiv tillvaro i en social samvaro. Äldre medborgares 

rättigheter ska säkerställas genom kommunerna som är skyldiga att erbjuda särskilda 

boendeformer som är anpassade efter individuella behov. De särskilda boendeformerna ska 

erbjuda den service och omvårdnad som krävs för att säkra de grundläggande kraven i 

enlighet med Socialtjänstlagen. Samtidigt är det inte enbart Socialtjänstlagen som reglerar 

kommunens arbete med vården och omsorgen om äldre personer. Även hälso- och 

sjukvårdslagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har en betydande 

roll (Socialdepartementet, 2013). 

Socialtjänstlagen beskriver att de äldre oavsett kommun så långt det är möjligt själva ska 

kunna avgöra när, samt hur de ska erhålla stöd och hjälp i hemmet. Det är samtidigt 

kommunerna som har ansvaret att utforma den lagstadgade vård och omsorg som de gamla 

har rätt till efter de lokala förhållanden som råder i varje enskild kommun. Beslutanderätt på 

kommunal nivå angående enskilda insatser för äldre sköts av kommunernas 

biståndshandläggare som bedömer vilken hjälp personen i fråga har rätt till. Ordningen och 

lagarna omfattar både offentliga och enskilda aktörer. Kraven omfattar både handläggning, 

utförande av beslutade insatser och ska enligt lag vara vägledande i äldreomsorgens 

verksamheter. 
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Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen är en statlig förvaltningsmyndighet under Socialdepartementet, myndigheten 

ansvarar för granskningen av kvaliteten inom vård och omsorg. Det är även Socialstyrelsen 

som reglerar tillstånden till privata aktörer. Riksdagen och regeringen beslutar om 

myndighetens fokus och riktning, vilket sker genom ett årligt regleringsbrev. Brevet 

kompletteras även av runt tvåhundra separata uppdrag från den svenska regeringen e 

(Socialstyrelsen, 2014b). 

Socialstyrelsens verksamhet omfattar ett brett ansvarsområde som de facto sträcker sig 

bortom de som presenteras i den här studien, då alla delar inte har relevans för studiens 

ändamål. Myndighetens uppdrag går ut på att samla in och sammanställa information inom 

verksamhetsområdet för förvaltningsmyndigheten, Socialstyrelsen ansvara även över att 

analysera förmedlar kunskaper kring fältet samt ta fram riktlinjer och normer utifrån de 

övergripande lagarna på området. De lagstiftande och normskapande uppdragen är 

sammanknippade med myndighetens ansvar för att granska kvaliteten. Värdegrundsmässigt 

utgår Socialstyrelsens arbete från den bestämmelse om en nationell värdegrund som en del av 

socialtjänstlagen som tillfördes 1 januari 2011 (Socialdepartementet, 2013). Den värdegrunden 

som Socialdepartementet (2013) företräder genom socialtjänstlagen formuleras av förvaltningen 
på följande sätt; 

”…omsorgen om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna 

välbefinnande.” 

Sveriges Kommuner och Landsting  

SKL är Sveriges kommuner och landstings gemensamma arbetsgivarorganisation. 

Organisationen har en central roll som samarbetesorganisation och samordnare för de två 

största arbetsgivarna inom den offentliga sektorn i Sverige. Organisationen har en viktig roll 

som företrädare för Sveriges kommuner och landsting i tecknandet av centrala kollektivavtal 

om lön och allmänna anställningsvillkor. Den totala organisationen består av trehundratio 

medlemmar, varav tvåhundranittio kommuner och tjugo landsting. Arbetsgivarorganisationen 

omfattar hela Sverige och organisationens medlemmar har totalt över en miljon anställda 

(Sveriges kommuner och landsting, 2013). 

Organisationen ska driva frågor som har en central betydelse och ett stort värde för 

organisationens medlemmar. Det övergripande uppdraget fokuserar kring uppgiften att stödja 

samt bidra till en gynnsam utveckling för organisationens medlemmar, vilket bland annat 

genomförs via kurser och konferenser som erbjuds inom ett brett spektrum av ämnen. SKL är 

uppbyggt som ett nätverk där de två huvudfrågorna handlar om kunskapsutbyte och 

samordning. I organisationens roll ingår utöver de två huvudfrågorna och det övergripande 

syfte som intresse organisationen spelar för Sveriges kommuner och landsting även uppgiften 

att ge service och professionell rådgivning i frågor som rör den verksamhet som 

organisationens medlemmar verkar inom (Sveriges kommuner och landsting, 2013). 

Ambitionen inom SKL är att alltid vara de som ligger steget före för att kunna arbeta 

strategiskt både nationellt och internationellt i syfte att uppnå en önskvärd utveckling för 

organisationens medlemmar. Ambitionen lyder; 

”SKL:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. På så vis 

kan vi påverka utvecklingen i den riktning som ger störst nytta för våra medlemmar, och som i 

förlängningen bäst gynnar allmänheten. Genom intressebevakning arbetar vi för att påverka 

beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.”  

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsmyndighet
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rvaltningsmyndighet
http://www.google.com/url?q=http://www.skl.se/&sa=U&ei=yctvU7-RN7OM4gSM5YDwCw&ved=0CBwQFjAA&sig2=ZtRuS4ei4brbNWgvCStTxw&usg=AFQjCNFzptSratp-fp964jy6bgRavAl93Q
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Socialförvaltningen i Luleå 

Luleå kommun har under en längre tid varit Luleås största arbetsgivare samt en av 

Norrbottens största. Under den tidiga våren år 2012 visade kommunens egen lönestatisk på att 

antalet tillsvidare och visstidsanställda inom den kommunala organisationen omfattade 6 355 

personer (exklusive de anställda inom de kommunalt ägda bolagen), den siffran har enligt 

kommunens hemsida 2014-03-06 stigit till cirka 6 400 personer. Anställda som fördelas olika 

över den organisatoriska kartan där de två största förvaltningarna enligt samma kommunala 

hemsida svarar för drygt 80 procent av medarbetarna. Organisationskartan består av tio 

förvaltningar med ett motsvarande antal nämnder, vilket är en förändring från år 2012 då även 

hamnen fungerade som en egen kommunal förvaltning. 

Det som på många sätt skiljer den kommunala verksamheten från den privata är att den 

politikiska överbyggnaden beslutar över verksamhetens övergripande ramar och riktning. Den 

politiska överbyggnaden består av en Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige vilka är 

kommunens högsta beslutande organ. Utöver den verksamhet som drivs via kommunala 

förvaltningarna och den politiska överbyggnaden så ingår även nio kommunalt ägda företag 

där Luleå Hamn AB som tidigare var en kommunal förvaltning idag återfinns. 

 
Figur 5: Luleå kommuns organisationsstruktur 

(Öhman Ulrica: Kommunens organisation hämtat från www.lulea.se den 2 april 2012) 

Figuren illustrerar Luleå kommuns övergripande organisationsstruktur. Längst upp i figuren 

finns den kommunala organisationens politiska överbyggnad med kommunfullmäktige och 

kommunstyrelse. Under följer en förgrening av den kommunala organisationen med de elva 

förvaltningarna samt deras respektive nämnder längst till vänster. I mitten och till höger 

redovisas de bolag som kommunen är aktiva inom.  
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Socialförvaltningen med sina 2630 tillsvidare- och visstidsanställda är en av Luleå kommuns 

två största enheter och kommer som en konsekvens av den förändrade ålderstrukturen med 

allt fler äldre att bli den klart största. Organiseringen av Socialförvaltningens verksamhet är 

sedan en tid tillbaka inne i en stor omstrukturering som omfattar allt från nya chefsled till 

förändringar i den befintliga organisationskartan. På ett övergripande plan kommer samtidigt 

organisationen i grova drag att behålla dagens organisering. Detta innebär att verksamheten 

förblir indelad efter förvaltningens olika verksamhetsområden. Utöver den verksamhetsstyrda 

delen av organisationen finns även en överbyggnad som består av en förvaltningsledning samt 

två separata enheter för ekonomi och personal som i och med organisationsförändringarna 

kommer att få en ny utformning och struktur. Organisationsschemat visar att det idag finns 

fem verksamhetsområden inom socialförvaltningen. De fem verksamhetsområdena är enligt 

Socialförvaltningens organisations schema Ordinärt boende, Stöd och omsorg, Vård och 

omsorgsboende, Individ och familj, Hälso- och sjukvård och rehabilitering. Den verksamhet 

som bedrivs inom socialförvaltningens handlar till största delen om frågor som rör vård och 

omsorg av kommunens äldre. Utöver verksamheten riktad mot de äldre har förvaltningen även 

ansvar för att erbjuda hjälp och stöd till människor i särskilt utsatta situationer. Arbetet med 

den hjälpande och stödjande verksamheten vänder sig till individer som är ekonomiskt svaga, 

människor med drogrelaterade problem, barn och ungdomar med behov av stöd och vård samt 

familjer med behov av stöd och juridisk rådgivning. 

 
Figur 6: Socialförvaltningens organisationsstruktur 

(Lakso Stig: Organisation hämtat från www.lulea.se den 2 april 2012) 

Figuren illustrerar hur Socialförvaltningens organisation var uppbyggd 2012. Längst upp figuren 

finns förvaltningschefen och kansliet, närmast under finns de ansvariga för ekonomi och personal. 

Under följer en förgrening där organisationen delas upp i fem olika verksamhetsområden. 

Slutligen följer två stora block som illustrerar den övergripande verksamheten.  
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Socialstyrelsen och de nya riktlinjerna 

Socialstyrelsen är noggrann med att förtydliga att målet med de nya riktlinjerna absolut inte är 

att sätta någon undre gräns. Ambitionen med de nya riktlinjerna är snarare att förmå 

kommunerna att se individernas behov i enlighet med de krav som redan finns inom 

Socialtjänstlagen. De nya riktlinjerna från Socialstyrelsen som publiceras som ett tillägg till 

dagens befintliga författningssamling (SOSFS), bygger på nya föreskrifter baserade på 

bindande regler samt allmänna råd som förtydligar redan befintliga krav som sedan tidigare 

finns inskrivna i författning och lagtext. Tilläggen är i och med att de bygger på redan 

befintliga lagar i sig inte nya, utan snarare ett förtydligande av de krav som funnits sedan 

tidigare. Socialstyrelsen är noggrann, de nya kraven ska tillämpas utan att utesluta andra 

modeller som innebär att verksamheterna uppnår de mål som presenteras. Socialstyrelsens 

essentiella målsättning med SOSFS 2012:12 och de övriga tillägg som väntas under de 

kommande åren ligger i att medvetandegöra kommunerna om de krav som redan ställs idag, 

för att där igenom stimulera till en mer behovsbaserad bemanningsmodell där individen står i 

centrum. Kunden ska vara den som styr bemanningen och det är utifrån kunden som arbetet 

ska byggas. Vilket genom de nya direktiven ska garanteras genom en ökad kontroll över hur 

väl dagens verksamheter uppfyller kundernas behov och bemannar utifrån vad de enskilda 

insatserna kräver. Riktlinjerna i SOSFS 2012:12 (S) innebär att de ansvariga socialnämnderna 

ska säkerställa att bemanningen av varje särskilt boende genomförs på ett sätt som säkerställer 

att varje enskild individ får de insatser som beviljats. Respektive socialnämnd ska vidare 

kunna garantera att de särskilda boenden där en person med demenssjukdom bor är tillräckligt 

bemannade för att dygnet runt kunna tillgodose och uppmärksamma behov som är av 

avgörande betydelse för individens hälsa eller välbefinnande i enlighet med gällande lagar. 

Socialnämnderna har uppdraget att erbjuda ett särskilt boende som är bemannat i enlighet med 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vilket ställer särskilda krav på 

kompetens i enlighet med SOSFS 2011:12 samt personalens kunskap om den nationella 

värdegrund som gäller i enlighet med 5 kapitlet 4 § första stycket socialtjänstlagen 

(2001:453). Riktlinjerna ställer krav på att verksamheten under dygnets alla timmar ska 

bedrivas med en ansvarig som kan stödja och vägleda den övriga personalen. Socialstyrelsen 

erfordrar vidare att en person med befogenhet att omfördela arbetsuppgifter i syfte att 

tillgodose nya eller förändrade behov alltid är närvarande. Enheterna ska även ha tillgång till 

hälso- och sjukvårdspersonal i enlighet med den 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

Enligt 4 kapitlet. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) ska det tydligt framgå vilka 

hemtjänstinsatser som en person med demenssjukdom har beviljats så att det står klart vad 

beslutet eller besluten kommer att innebära i praktiken för den aktuella individen. Varje 

individ ska även ha beviljats en individuell genomförandeplan i enlighet med fjärde 4 kapitlet 

3 §. Socialnämnderna ska regelbundet följa upp de beslut som är fattade, om socialnämnden 

får kännedom om avvikelser från vad som har beviljats är det upp till nämnden att vidta 

nödvändiga åtgärder och säkerställa den enskildes säkerhet och hälsa. Verksamhets ansvariga 

socialnämnd ska även i enlighet med 4 kapitelet 1 § säkerställa en bemanning som möjliggör 

de insatser som de boende beviljats. För att kunna följa upp och kontrollera de insatser som 

ska genomföras inom verksamheten ska en genomförandeplan konstrueras i linje med de 

beslut som fattas för den aktuella kunden. Genomförandeplanen ska enligt Socialstyrelsens 

allmänvård upprättas senast tre veckor efter det att en person har flyttat in i det särskilda 

boendet Med hjälp av genomförandeplanen ska chefer och medarbetare kunna se på vilket sätt 

insatserna ska genomföras praktiskt utifrån individens behov. Genomförandeplanen ska enligt 

6 § regelbundet följas upp och vid behov revideras, i enlighet med de allmänna målen bör 

uppföljningen genomföras vid behov som minst en gång om året (Socialstyrelsen, 2012). 
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Frågan om hur de nya riktlinjerna över ansvaret för personer med demenssjukdom och 

bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) kommer att påverka verksamheten inom 

vård och omsorg är omdiskuterad. Precis som införandet av riktlinjerna i sig, tanken var från 

början att riktlinjerna egentligen redan skulle varit införda men efter att SKL gjort 

Socialstyrelsen uppmärksam på att de äldre oavsett sjukdomar ofta bor på samma 

äldreboenden och behandlas av samma personal återtogs handlingarna för att omarbetas för 

att omfatta bemanningen överlag vid särskilda boenden. Det faktum att handlingarna togs om 

beskrivs både i flera av Socialstyrelsens egna handlingar och av den informant som uttalat sig 

i ärendet. Återkopplingen från SKL har också varit till nytta i arbetet med utvecklingen av de 

nya riktlinjerna och en viktig del i det som nu är riktlinjer som omfattar alla äldre med stora 

behov (Socialstyrelsen, 2012). 

För att få en så bra bild som möjligt av den rådande situationen och underlätta arbetet med 

kommunerna har Socialstyrelsen under en längre tid jobbat med att integrera SKL i processen 

med de nya riktlinjerna. Arbetet har bland annat ägt rum genom en löpande dialog mellan 

Socialstyrelsen och SKL. Socialstyrelsen upplever samtidigt att SKL motarbetat de nya 

direktiven och gett kommunerna felaktiga signaler som byggt på att riktlinjerna inte skulle 

komma att träda i kraft. Motsättningarna bygger enligt Socialstyrelsen på att SKL anser de 

nya riktlinjerna kommer bli för stor kostnad för Sveriges socialförvaltningar och att de med 

anledning av detta jobbar emot införandet av förslaget. Socialstyrelsen vill därför tydligt 

poängtera att de riktlinjer som är på gång egentligen inte bygger på någonting nytt utan 

snarare betonar och förtydligar de krav som redan finns i lagen. Riktlinjerna kommer i och 

med att de bygger på redan befintliga krav endast att medföra större kostnader för de 

kommuner som idag inte förhåller sig till de lagar som finns på ett önskvärt sätt, vilket gäller 

för en rad kommuner detta är även anledningen till riktlinjerna i sig.  
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Socialnämndens ordförande: ett politiskt perspektiv 

Margareta som gått med på att delta med namn förklarar att hon delvis har ett delat perspektiv 

eftersom hon jobbat på flera nivåer inom organisationen. Utifrån det politiska perspektivet så 

förklarar Margareta att resurserna fördelas utifrån gemensamma överenskommelser som 

bygger på en strävan efter bra personalpolitik. Som en del av detta togs beslutet om hundra 

procent heltid till alla tillsvidareanställda samt målsättningen att jobba bort samtliga 

ofrivilliga delade turer vilket medför sammanhållna arbetsdagar för verksamhetens 

medarbetare. Utifrån ett medarbetarperspektiv betonar Margareta vikten av en bemanning 

som ger kunderna det de vill och ska ha samt skapar möjligheter för medarbetarna att trivas på 

jobbet. Frågan om delade turer är samtidigt inte helt enkel, för trots att det tagits ett beslut om 

att de delade turerna ska bort kan socialnämndens ordförande fortfarande se ett behov. Det 

behov som Margareta beskriver baseras på de specifika utmaningar som landsbygden ställer 

på verksamheten, men hon konstaterar samtidigt att arbetet med att försöka hitta modeller 

som innebär att alla delade turer kan avskaffas inom hela verksamheten pågår. Någonting som 

är möjligt enligt Margareta som betonar att de gått bra i andra verksamheter och att det därför 

vore märkligt om det inte skulle gå i vården. Det handlar om att bryta mot starka traditioner, 

se de krav som dagens verksamhet kräver, anpassa arbetstider och organisation därefter. 

Socialnämndens ordförande förklarar även att hon ser en jämställdhetsaspekt kopplad till 

frågan om de delade turerna. Margareta förklarar att hon upplever det som att kvinnorna har 

en större roll i familjepusslet och förväntas lägga mer tid till barnen vilket gör deras scheman 

tuffare i förhållande till männens. Resonemanget om att införa nattöppna dagis är ett exempel 

på hur en familjerelaterad fråga kommer upp till ytan när kvinnor börjar jobba med mer skift 

baserade arbeten. Männen har länge arbetat under samma förhållanden utan att debatten 

väckts till liv på samma sätt. Detta är en bild som hon tycker bör finnas med i resonemanget 

som är intressant att reflektera över. 

Arbetet med att avskaffa de delade turerna bygger på att verksamheten söker nya vägar som 

bryter mot gamla normer och könsrelaterade mönster. Enligt Margareta måste verksamheten 

identifiera arbetssätt och arbetsmetoder och hitta delvis nya vägar vad gäller hur man lägger 

scheman för att kunna föra verksamheten närmare sina mål. Vid behov har även fem miljoner 

undansatts för att kunna fungera som en resurs vid eventuella problem under arbetet med 

avskaffandet av de delade turerna. Margareta konstaterar att mycket handlar om 

arbetsprocesser men även vilka volymer man arbetar med, där stora hus har lättare att leverera 

den verksamhet som beskrivs i visionerna. De fördelar som skapas genom stora hus kan också 

åstadkommas genom att flera mindre hus samverkar med varandra. Margareta förklarar att 

hon tror att en större samverkan där olika enheter jobba ihop tillsammans och hjälps åt genom 

att personal inte alltid måste vara på sin egen avdelning utan kanske ibland kan vara någon 

annanstans. Hon berättar om ett tankesätt som började ta form inom hemtjänstens 

korttidsboende på den tid då Margareta var verksamhetschef; 

”I första hand så jobbar man ju alltid i sin familj och sedan går man ju till släkten om det 

behövs och ibland får man hälsa på vännerna…” 

Citatet ger utryck för Margaretas syn på verksamhetens framtid där hon ser samverkan som en 

direkt förutsättning för att verksamheten ska kunna gå ihop samtidigt som alla ska ha heltid 

och delade turerna avskaffas.  
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Processen bakom en ökad samverkan måste enligt Margareta komma underifrån. Det måste 

jobbas fram tillsammans där produktionen sker. Arbetet med samverkan får inte bli en 

produkt som kommer från ovan. De förändringar som väntar verksamheten kan komma att 

innebära andra arbetssätt än idag, vilket enligt Margareta alltid upplevs som jobbigt 

inledningsvis. Men hon betonar samtidigt att det är en förutsättning om de ska bli hållbart 

övertid för kvinnor att kunna försörja sig på heltid utan delade turer. Det räcker inte att 

komma överens inom arbetslaget eller att tro att verksamheten ska kunna byggas på att vi har 

en massa människor som vill jobba delade turer. Problemet måste lösas gemensamt och bygga 

på verksamhetens behov baserat på krav från anställda och boende. 

På frågan om hur de beslutade visionerna och målen konkret ska bli verklighet ger inte 

socialnämndens ordförande några tydliga svar. I stället förklarar Margareta att hon med 

spänning följer utvecklingen på Bergvikens nya boende där det nya systemet med integrerad 

natt tillämpas. En modell som enligt Margareta kommer att innebära att de boende får möta 

personalen mera dygnet runt, vilket socialnämndens ordförande beskriver som spännande. 

Integrerad natt är enligt Margareta en del av den produkt som arbetsgivarsidan introducerade 

som ett förslag i processen för att avskaffa de delade turerna. Tjänsterna vid nya Bergviken 

annonserades ut med informationen om vad tjänsterna innebär. Att det är ett delat ansvar för 

den verksamhet som bedrivs under nattetid, vilket innebär att alla jobbar natt samtidigt som 

ingen enskild individ jobbar fullt lika många nätter som vid de övriga boendena där det nya 

systemet inte existerar. Margareta berättar även som svar på frågan om vad hon hört om hur 

systemet har upplevts att den begränsade återkoppling som kommit in så här långt varit 

positiv samtidigt som hon ställer sig öppen inför framtidiga vägval. 

Den bemanningsmodell som tillämpas i dag genom omvårdnadsbedömningarna beskrivs av 

socialnämndens ordförande som ett allternativ bland många andra, vilket hon även förklarar 

att de ansvariga inom verksamheten fått i uppdrag att undersöka. Det viktiga är enligt 

Margareta att kunderna får det så bra som möjligt och att de anställda har drägliga 

arbetsvillkor. Utifrån denna bakgrund konstaterar Margareta att Luleås socialförvaltning 

placerar sig i mitten vid en jämförelse av bemanning. Däremot har Luleå mera volym i 

förhållande till många andra jämförbara kommuner, vad gäller äldreomsorg. 

Under samtalet förklarar Margareta att vissa saker är svåra att se från ett politiskt perspektiv 

utan underlag som beskriver effekter eller konsekvenser, vilket är tjänstemännens uppdrag att 

jobba fram. Utifrån den politiska visionen om heltid till alla och avskaffandet av de ofriviliga 

delade turerna samt det självklara kravet baserat på att kunderna har rätt till de insatser som 

beviljats är det tjänstemännens uppdrag lägga fram tillräckliga beräkningar. Vilka samtal som 

förs inom verksamheten i dag säger sig Margareta inte vara helt säker på. 

Margareta ställer sig även frågande till den nya bemanningslagstiftning som väntas från 

Socialstyrelsen och undrar hur biståndsbedömningar inne i boenden ska kunna fungera, detta 

eftersom att behovet hos de äldre som bor vid boendena kan förändras under en dag. Hon 

beskriver en förståelse inför Socialstyrelsens nya riktlinjer beträffande bemanning och att de 

införs med tanke på den diskussion som förts om organisationer som dragit ner på 

bemanningen för att kunna ta ut mer vinst. Att beteckna de som får stöd genom verksamheten 

som kunder är inte heller någonting som Margareta känner sig bekväm med, hon förklarar att 

hon tycker att det låter hemskt när människor som har behov av socialförvaltningens hjälp 

betecknas som kund. Under samtalet så betonar Margareta att det i första hand handlar om 

kunden i centrum och så måste det enligt henne också vara eftersom verksamheten utgår från 

kundernas behov.  
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En annan förutsättning för att verksamheten ska fungera och kunna leverera en så bra produkt 

som möjligt är enligt Margareta de anställdas kompetens och trivsel på arbetet. Det är enligt 

socialnämndens ordförande viktigt att jobba med ett gott ledarskap och se verksamhetens 

behov i förhållande till den personal som jobbar för att kunna skapa rätt förutsättningar. 

Margareta betonar vikten av att verksamheten styr arbetet så att de anställda oavsett om det 

handlar om undersköterskor, sjuksköterska eller någon annan grupp inom verksamheten 

arbetar med de uppgifter som är avsedda. Detta är en fråga som enligt Margareta handlar både 

om att ta tillvara den kompetens som finns på bästa sätt, men även om att höja 

arbetsgruppernas status. Att arbeta med mer koncentrerade arbetsuppgifter så att 

industristädning placeras på personal med specifik kompetens inom området, medan vårdande 

arbetsuppgifter läggs på undersköterskor och sköterskor. Det är enligt Margareta en fråga för 

framtiden och kanske också ett sätt att bilda en mer professionell organisation, samt fler 

arbeten åt unga. Tankarna om en mer specialiserad organisation tror sig även Margareta se ute 

i verksamheten idag. Hon poängterar också att det även prövas just nu ute på nya Bergviken. 

På bergviken sköts fiket av en grupp med funktionshinder, de har speciella människor som 

städar som har det som sitt yrke samt att även maten sköts annorlunda. 

Margareta berättar att hon med spänning ser fram emot resultatet av arbetet vid bergviken 

delvis då det är ett nytt sätt att jobba, men också för det kan vara någonting som behövs på 

fler ställen. Frågan om en mer specialiserad vård är samtidigt någonting som kan kopplas till 

mer än bara Luleå kommuns verksamheter. Margareta betonar att vårdyrket behöver ses över i 

sin helhet för att öka intresset, så fler vill jobba inom vården. Under samtalet ställer sig 

Margareta frågan om gymnasiekompetens kommer att räcka till för framtidens 

undersköterskor. De kanske inte behöver läsa en hel utbildning eller bytas ut mot 

sjuksköterskor men eventuellt en komplettering med någon typ av högskoleutbildning. Det är 

inte heller säkert att det är undersköterskor som ska sköta allt. Utvecklingen av vård och 

omsorgscollege i Norrbotten där sex kommuner spetsar till sina utbildningar ytterligare väcker 

också förväntningar och förhoppningar när det kommer till att säkra behovet av kompetens 

inför framtiden. 

Utgångspunkten i socialförvaltningens arbete är enligt Margareta Luleå kommuns 

gemensamma vision Luleå 2050. Det handlar om engagemang och att skapa ett meningsfullt 

liv i Luleå. Hon beskriver att visionen har varit oerhört positiv i och med de fördjupningar och 

program som medföljer, vilket gör arbetet tydligt och samordnande. Det ställer samtidigt 

socialförvaltningen inför nya utmaningar i och med att det medför att verksamheten blir mer 

integrerad i en kommunal helhet vilket innebär att arbetet bedrivs mer tillsammans. 

Margareta vill avslutningsvis tydligt betona att det är tack vare verksamhetens otroligt duktiga 

chefer som fixar de tuffa utmaningar som dyker upp verksamheten kan gå framåt. Det handlar 

enligt henne om att kunna se bitarna samt helheten och göra det här på rätt sätt.  
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Enhetscheferna – tio chefers perspektiv 

Under studien genomfördes tio intervjuer med enhetschefer vid socialförvaltningens 

verksamhet för vård och omsorgsboenden. Enhetscheferna hade alla olika sätt att förklara och 

tolka den situation som de upplever i förhållande till bemanningen. De delade inte i alla fall, 

samma syn. Det finns samtidigt en enhetlighet i de olika bilder som framträder genom de 

berättelser som enhetscheferna förmedlat. Enhetscheferna är till hundra procent eniga om att 

kunden ska stå i centrum. Det är kundens behov som ska vara vägledande för den bemanning 

som finns vid verksamhetens olika enheter. En övervägande majoritet av enhetscheferna 

beskriver i detta sammanhang hur de upplever att det idag finns ett allt för stort fokus på 

personal när det kommer till bemanningsfrågor. Flera av enhetscheferna förklarar vikten av att 

ställa sig frågan: 

”Finns vi till för kunden eller finns kunden till för oss?” 

Enligt enhetscheferna handlar det idag mycket om hur man ska ta hand om personalen och hur 

arbetet ska kunna göras så attraktivt som möjligt. Denna drivkraft kopplar flera av 

enhetscheferna an till debatten om hur yrket ska kunna bli mer intressant för nya sökande. 

Flera enhetschefer beskriver att dagens unga har andra krav. De unga kommer inte söka jobb 

och välja vården om de tvingas ta tillfälliga vikariat, andra otrygga eller obekväma omvägar 

för att ta sig fram till en fast anställning. Problematiken med det statushöjande arbetet som 

syftar till att göra arbetet mer intressant beskrivs av flera enhetschefer. De betonar hur 

personalen aldrig får värderas på ett sätt som medför att kunderna glöms bort. En av 

informanterna väljer en hårdare linje i frågan och förklarar hur de som ger sig in i vårdyrket 

måste vara medvetna om vad yrket kräver och därför vara beredda på att anpassa sig efter 

kundens behov. 

Upplevelser av vårdbehovsbedömningen 

Uppfattningarna skiljer sig när enhetscheferna ska beskriva dagens system med 

vårdbehovsbedömningar och en budget baserad på vårdtyngd. Hälften av enhetscheferna 

beskriver hur de upplever att vårdbehovsbedömningarna är bra. Andra hälften beskriver hur 

svårt det har varit att arbeta efter modellen. De som förespråkar vårdbehovsbedömningar 

förklarar att modellen är bra eftersom den utgår från kunden. Detta ger en rättvisare 

fördelning av resurserna. Kritikerna menar samtidigt att modellen släpat efter och gjort det 

svårt med en ekonomiskt hållbar planering. De som är negativa till dagens modell förklarar att 

en fast budget är bättre då den tydligt anger vilka ekonomiska medel som finns tillgängliga. 

Detta medför en trygghet för enhetscheferna på boendena. Bland kritikerna till dagens modell 

finns två enhetschefer som under sin tid som chef haft en begränsad erfarenhet av hur 

vårdbehovsbedömningar fungerar då systemet varit delvis eller helt ur funktion under i stort 

sett hela deras tid inom verksamheten. Så här beskriver en av de två enhetschefer som uppger 

att de haft en begränsad erfarenhet av bedömningsmodellen sin erfarenhet av systemet; 

”…det har inte riktigt fungerat, man har inte kunnat komma in i systemet och man har inte 

kunnat mata in siffror men…”  
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Frågan om till vilken nivå bemanning och kompetens kan anses vara rätt i förhållande till 

verksamhetens krav är enligt en av enhetcheferna bland de viktigaste frågorna. Enligt denna 

enhetschef är dagens modell med vårdbehovsbedömningar ett bra verktyg för att kunna 

tydliggöra var resurserna behöver satsas samt vilka resurser som krävs. De enhetschefer som 

förespråkar dagens modell betonar även hur det handlar om att använda personalen och de 

resurser som finns utifrån kundernas behov, följande är ett citat från enhetschefen; 

”Jag kan se vart personalen behövs vart behövs personalen i huset så att man vet vilket 

vårdbehov som våra kunder har för då kan man ju lättare styra resurserna och se vart man 

behöver personalen, leda och fördela som det heter.” 

Utifrån denna kontext med en övertygelse om att den rörliga kundbaserade budgeten ger den 

mest rättvisa fördelningen, beskriver fler enhetschefer sin kritik mot det resonemang som förts 

kring återinförandet av den fasta budgeten. Detta samtidigt som de beskriver att dagens 

modell inte heller har varit felfri. 

Två av kritikerna till dagens system som förespråkar en ny lösning med en fast budget befarar 

arbetet med att få in nya hyresgäster riskerar bli mindre effektivt. De har märkt av en ökad 

angelägenhet och drivkraft för att få in nya kunder sedan dagens modell med 

vårdbehovsbedömningarna infördes. Detta är en följd av de ekonomiska förluster som en tom 

lägenhet medför. De två kritikerna till dagens bemanningsmodell efterlyser därför en fortsatt 

tydlig struktur över hur lång tid en lägenhet ska få stå tom. 

Kritikerna poängterar även hur viktigt det är att den fasta budget som införs följer enheternas 

behov, detta skulle enhetscheferna kunna genomföra på olika sätt. En viktig del är att arbetet 

utgår från hur det sett ut i verksamheterna under årens gång samt att de pengar som tillslås 

även avvägs mot de biståndsbedömningar som är genomförda. Det arbete som flera av 

förespråkarna till en fast budget beskriver fördjupas även ytterligare av en enhetschef som 

föreslår att de till exempel kunde utgå från dagens vårdbehovsbedömning för att hitta en 

lämplig nivå för den fasta budgeten, chefen nämner till exempel femmor som en tänkbar nivå 

med tanke på de behov som dagens kunder har. Två av enhetscheferna föreslår även att extra 

ekonomiska medel ska finnas tillgängliga hos områdeschef eller verksamhetschef för att 

kunna kompensera för eventuella oförutsedda förändringar i verksamheten. 

Både kritiker och förespråkare av vårdbehovsmodellen har tankar kring hur den skulle kunna 

bli mer effektiv och rättvis. Flera enhetschefer förklarar att det finns en rad sysslor som inte 

finns med i beräkningarna för vårdtyngden men som ändå äskar betydande summor pengar 

från den totala budgeten. De punkter som cheferna tar upp och beskriver skiljer sig åt men 

bygger i grunden på samma resonemang, baserat på att det finns en viss orättvisa eller 

felprocent i systemet. 

Det handlar om läkarbesök med kund, kringsysslor som städning, matlagning med mera, 

dubbelbemanning vid särskilda behov, aktiviteter, dygnsbaserade skillnader, administrativt 

arbete, husens utformning samt att det finns kunder som enligt bedömningarna är lätta men 

ändå kräver mycket tid från verksamheten. Ett läkarbesök kräver förberedelser samt 

transporter som ofta är tidskrävande, de kan enligt en av enhetscheferna ta uppemot en halv 

dag att genomföra ett besök med en kund, vilket är mycket tid omberäknat mot det totala 

antalet kunder och läkarbesök som genomförs. Kringsysslorna som är ständigt återkommande 

tar tid från kund även om cheferna försöker planera så att de läggs in under de tider då 

arbetsbelastningen är lägre. Dubbelbemanning är en annan sak som är nödvändigt men slukar 

mycket resurser från verksamheten. Vissa saker som att till exempel duscha en kund kan 
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kräva en dubbelbemanning. Aktiviteter är en annan del som flera av enhetscheferna beskriver, 

här kan det handla om allt från individuella insatser till underhållning för de som efterfrågar 

det. Aktiviteterna kräver personella resurser samtidigt som flera av enhetscheferna beskriver 

att det kan vara svårt att ge kunderna det som efterfrågas. När det kommer till underhållning 

så förklarar en enhetschef att de har svårt att hitta underhållning som både ryms inom 

verksamhetens budget och håller en god kvalité. Det administrativa arbetet handlar den 

dokumentation som arbetet också inrymmer, samt schematekniska och planeringsbaserade 

frågor. Husens utformning upplevs även ge en orättvis fördelning då vissa hus har par 

boenden som påverkar effekterna av vårdbehovsbedömningarna. Bedömningarna fångar inte 

heller upp den totala bilden då kunder med ett väldigt högt värde utifrån 

vårdbehovsbedömningarna i praktiken kan kräva betydligt mindre än en kund som är piggare 

och mer i rörelse som till exempel kan vara väldigt orolig eller ställa till med bråk med andra 

kunder. De dygnsbaserade skillnaderna följer inte heller med i vårdbehovsbedömningen, det 

kan till exempel handla om extra behov på natten. 

De enhetschefer som varit med i verksamheten under en längre tid beskriver även hur de har 

sett modellen förändras och att de innan modellen infördes fick testa en likande konstruktion 

men baserad på tre nivåer som inte var lika bra som dagens modell men ändå bättre än det 

som fanns innan. Flera chefer beskriver att de idag jobbar med kortare scheman samtidigt som 

det ändå fortafarande upplevs som en utmaning. 

Sammanfattningsvis kan enhetschefernas syn på dagens budget anses vara splittrad, även om 

en majoritet anser att tanken med modellen är bra har de olika problemen med modellens 

utformning orsakat en oenighet kring modellens önskvärdhet. Det finns samtidigt en oro r hos 

flera av cheferna inför vad en fast budget skulle kunna komma att innebära, flera tycks se en 

fast budget som ett steg tillbaka i utvecklingen. Flera chefer uttrycker både en nyfikenhet och 

ett visst motstånd mot eventuella förändringar i bemanningsmodellen, vilket tar sig uttryck i 

en rad av frågor kring vilka resonemang som förs samt uttryck av maktlöshet. Följande citat 

får ses som ett exempel på uttryck av maktlöshet som kommit fram under samtalen med 

enhetscheferna i förhållande till eventuella förändringar av bemanningsmodellen; 

”…mer rörligt, men jag kan ju inte göra så mycket där om ledningen säger att det ska vara en 

fast budget då har jag ju det att förhålla mig till eller också att sluta.” 

Utmaningar och möjligheter inom dagens verksamhet 

Enhetscheferna beskriver att de har en stark tro på organisationen och den kompetens som 

finns inom verksamheten, problemet ligger enligt enhetscheferna istället i andra delar och 

mycket hänger samman med de ekonomiska resurser som finns idag. Storleken på husen 

beskrivs också ha betydelse för möjligheterna att bedriva en fungerande verksamhet av god 

kvalité. En klar majoritet av enhetscheferna beskriver de svårigheter som mindre hus medför, 

det är enligt cheferna svårt att få det att gå ihop då grundbemanningskraven på till exempel 

natt är lika höga oavsett husens storlek. Det blir helt enkelt svårare att fixa en bra bemanning i 

mindre hus på grund av att bemanningskraven är bättre anpassad för större hus, effekterna för 

mindre hus blir enligt en majoritet av enhetscheferna att de tvingas dra ner på bemanningen på 

dagen för att upprätthålla den kravbelagda bemanningen på natten. Detta faktum leder i sin tur 

till en tuffare och mer känslig bemanning för de små husen. Det handlar enligt en majoritet av 

enhetschefer om att de mindre husen både tvingas jobba med mindre personal på dagarna 

samtidigt som de upplever en brist på utrymme för interna lösningar. Detta då det sällan finns 

utrymme för interna resursanställda eller andra flexibla lösningar. Som en följd av den 

problematik som upplevs med de mindre husen så beskrivs den utveckling som idag pågår 
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med en succesiv övergång till nya mer verksamhetsanpassade större enheter som positiv av 

majoriteten chefer. Samtidigt uttrycker ett fåtal att det tvärt om är negativt, med argumentet 

att för stora enheter i sig ställer till med mycket problem. 

Det är många enhetschefer som vittnar om att de i dag har för många underanställda och att 

målet med max tjugofem underställda är en av förutsättningarna för ett mera nära chefskap. 

Med dagens förutsättningar där flera chefer har dubbla ansvarområden och stora enheter så 

blir målet på sjuttio procent av tiden i det nära ledarskapet och trettio procent i övrig tid 

snarare en vision än en ambition. Enhetscheferna förklarar hur de önskar att de skulle få mer 

tid att vara aktiva i det nära ledarskapet. I kontexten av samtalen kring upplevelsen av ett allt 

för tungt administrativt arbete som stjäl mycket av tiden från personalen och det nära 

ledarskapet beskrivs en viss besvikelse mot olika delar av verksamheten. 

Flera enhetschefer berättar att de upplever att det kan vara svårt att få snabb och bra hjälp- Det 

handlar framförallt om schema och lönerelaterade frågor där de ger delvis olika historier som 

beskriver de problem som de anser finns i dag. Det handlar mycket om att de inte kan få 

svaren direkt utan i stället måste gå via formulär eller ett nytt samlingsnummer vilket innebär 

att den administrativa processen förlängs i en sådan grad att det i vissa ärenden blir direkt 

ineffektivt och att man därför ofta väljer att försöka lösa problemen själv på bekostnad av den 

tid som egentligen skulle spenderats ute i verksamheten. Flera av enhetscheferna uttrycker 

även en känsla av oro inför sina nyanställda kollegor som generellt har ett större behov av 

snabb hjälp och inte alltid kan lösa alla frågor på egen hand. 

Ett par av enhetscheferna uttrycker tydligt sitt missnöje över vad de anser är ett bristande 

intresse för äldreomsorgen och beskriver en besvikelse över att få höra uttryck som antyder att 

verksamheten är ”tärande”. Flera av cheferna beskriver också, en bristande förståelse från den 

politiska ledningen. De upplever att de inte getts tillräckligt utrymme för att lösa 

problematiken med de delade turerna och hundra procent till alla tillsvidare anställda. En av 

cheferna väljer att formulera sin syn på hur frågan med de delade turerna har förts fram enligt 

följande; 

”Sen det här med delade turer en sådan sak är ju otroligt kränkande att man bara säger att 

det ska bort, jag menar herre gud det hade väl inte funnits om det inte hade behövts” 

Enligt en majoritet av cheferna hade det varit bättre om ett större utrymme funnits att lösa 

frågan själva direkt och inte som det nu har blivit med ett krav uppifrån. Vid flera av de 

mindre husen beskriver cheferna att det i praktiken inte går att få igenom ett schema i dag 

utan delade turer utan att kvalitén i vården eller de anställdas arbetsmiljö ska försämras 

betänkligt. En av de enhetschefer som beskriver svårigheterna med att lyckas avskaffa delade 

turer vid mindre hus presenterar också ett exempel på hur det skulle kunna lösas men förklarar 

att detta inte är ett alternativ, här följer enhetschefens egna ord; 

”…eller jo det går om jag säger så här ni kan vara en som jobbar per avdelning per kväll och 

så säger vi att vi har en som springer mellan men det tänker jag inte göra, för en sån 

verksamhet tänker inte jag bedriva” 

Enhetscheferna upplever avskaffandet av delade turerna som ett tufft beslut med tanke på att 

de inte får några mera medel för att genomföra det. En av enhetscheferna förklarar att de som 

har jobbat med scheman är medvetna om att den typ av förändring som avskaffandet innebär 

kostar pengar. Även denna enhetschef väljer att ifrågasätta de alternativ som idag finns till 

delade turer om problemet ska lösas med dagens budget. De alternativ som de olika 
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enhetscheferna diskuterar, handlar antingen om längre turer, treskift eller integrerad natt. 

Enhetscheferna uttrycker en nyfikenhet för de olika modellerna men ställer sig samtidigt 

frågande till hur de kommer att påverka kvalitén i vården och personalens arbetsmiljö. Det 

finns även enhetschefer som påpekar att de har ett flertal anställda som föredrar att jobba med 

delade turer då de bor nära jobbet och tycker att det är skönt att kunna gå hem och äta lunch 

och vila en stund mitt på dagen, plus att de då har fått ett bättre schema. De beskriver även 

problem kopplade till den ”kommunala rättvisan” vilket innebär att det är samma för alla som 

gäller. Problemen hänger enligt enhetscheferna samman med verksamhetens utformning och 

syfte. Alla ska göra likadant och styras utifrån exakt samma ramar oavsett vilka kunder eller 

vilket boende det handlar om. Det blir enligt en majoritet av cheferna orättvist, då 

verksamheten som en av cheferna utrycker det; 

”…inte handlar om muttrar och bultar utan om människor och unika individer” 

Det faktum att verksamheten kretsar kring människor med skiftande behov innebär att det 

gäller att kunna vara extra flexibel samt ha möjlighet att anpassa bemanningen vid särskilda 

behov. En majoritet av enhetscheferna beskriver också att de anser sig ha personalens stöd 

och förståelse inför de något annorlunda krav som vårdyrket ibland kan medföra som en 

konsekvens av att de jobbar med individer. Enligt cheferna som återkommande betonar att det 

är kunderna som är i centrum finns det självklart saker som kan göras för att förbättra för 

personalen om det är målet. Personalen kan till exempel minskas vid vissa av enheterna under 

kvällstid. En sådan minskning skulle enligt de enhetschefer som beskriver denna möjlighet 

innebära att kunderna skulle fara illa samtidigt som verksamheten skulle misslyckas med att 

leverera det som de boende har rätt till. 

Cheferna pratar mycket om behovet av flexibilitet, det är viktigt att personalen ser sig själva 

som en den av socialförvaltningens verksamhet och inte en specifik avdelning. Detta behov 

beskrivs av flera enhetschefer som en viktig del av arbetet för att kunna lösa målet med 

avskaffandet av de delade turerna, som enligt flera enhetschefer är en följd av införandet av 

hundra procents anställning för alla tillsvidareanställda. Flera chefer beskriver att processen 

för att få med personalen på båten vad gäller en flexiblare inställning till sin arbetsplats, en 

process som enligt majoriteten av cheferna går framåt samtidigt som flera förklarar att det är 

en ständig diskussion. Det är enligt enhetscheferna viktigt att ha en bra kontakt och 

kommunikation med sin personal, vilket vid diskussionerna om flexibilitet till stor del kommit 

att handla om uppdraget mot kund samt hur situationen ser ut i dag. Flera av enhetscheferna 

beskriver att uppdraget ställer krav på en god kunskap om verksamheten samt en förståelse 

för värdet av personalens medverkan, en av enhetscheferna förtydligar vikten av en god 

delaktighet från personalen; 

”jag har ingenting för att sitta och vara en envåldshärskare, utan prata, prata, prata!” 

Processen för att motivera medarbetarna att se sig som anställda inom en förvaltning pågår 

samtidigt som flera chefer upplever att det succesivt blivit svårare att rekrytera kompetent 

personal. Rekryteringsproblematiken beskrivs av flera chefer ha sin grund i vårdens status och 

undersköterskeyrkets rykte. Flera enhetschefer beskriver att problematiken även tycks omfatta 

det egna verksamhetsledet och att det finns problem vid rekryteringen av enhetschefer. 

Enhetscheferna beskriver bemanningsproblematiken med att få tag på rätt kompetens från 

flera olika vinklar, det handlar om allt från de minskade antagningarna vid vårdutbildningarna 

nationellt till yrkets status. Samtidigt utrycker två av enhetscheferna att de tycker att dagens 

undersköterskor som kommer in direkt från gymnasieskolan har en mer adekvat och 

verksamhetsnära kunskap. Oron inför framtidens rekrytering skiljer sig samtidigt mellan 
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cheferna där en grupp chefer upplever att de i dag egentligen inte får rekrytera på ett önskvärt 

sätt då den rekrytering som sker är intern och ofta bygger på rörlighet inom verksamheten och 

inlasning av tidigare vikarier. Ett par av cheferna uttrycker till och med att möjligheten att 

själv få välja personal vore den enskilt viktigaste förändringen som skulle kunna genomföras, 

bytesbanken där personal kan lägga in sig är enligt den aktuella enhetchefen en av få 

möjligheter som i dag existerar vad gäller valmöjligheter i samband med rekryteringar. 

Bakgrunden till enhetschefernas önskemål röranden möjligheten att själv kunna välja kandidat 

i högre utsträckning bygger på chefernas negativa erfarenhet av en problematik baserad på 

okvalificerad arbetskraft. De aktuella cheferna förklarar att de som en följd av bland annat 

sjukfrånvaro själva upplevt hur personer som saknar formell kompetens har konverterat in och 

blivit kvar på sin post. En av enhetscheferna berättar att det finns flera anställda vid enheten 

som både saknar utbildning och intresse för kompetensutveckling. Avsaknaden av formella 

krav på de anställdas utbildning, samt krav för de som redan har en fast anställning beskrivs 

som försvårande faktorer. Detta då det individuella intresset och motivationen till arbetet 

skiljer sig mellan de anställda. Enligt en av enhetscheferna finns det en del som nöjer sig med 

att ha tagit sig till arbetet varje morgon. Det finns även personal som inte gillar att jobba med 

speciella kunder, det kan till exempel handla om dementa. Enhetscheferna förtydligar att 

medarbetare som inte kan arbeta med alla kunder innebär problem. 

Enligt de aktuella cheferna leder detta till att det blir svårt att bygga upp en personalgrupp 

med rätt kompetens för uppdraget. Två andra chefer väljer i stället att förklara hur de ser en 

allt äldre yrkeskår framför sig, vilket är oroväckande med tanke på det minskade intresset för 

yrket som en majoritet av enhetscheferna beskriver. 

För att kunna lyckas med att även i framtiden ha en bra bemanning inom verksamheten 

beskriver enhetscheferna hur statusen inom yrket måste höjas. En del av det statushöjande 

arbetet är enligt majoriteten enhetschefer en mer renodla yrkesroll. Där 

omvårdnadspersonalen lägger allt fokus på kunden samtidigt som kringsysslor t ex städning, 

tvätt och kökssysslor flyttas över till andra. En majoritet av de tillfrågade enhetscheferna 

utrycker tydligt sin negativa inställning i förhållande till vårdpersonalens nuvarande uppdrag 

och förklarar att det känns fel när personal med en specifik kompetens för vård och omsorg 

står och skurar golvet i korridorer och trapphus. Det faktum att undersköterskor i dag jobbar 

med sysslor som ligger utanför deras huvuduppdrag, som är att svara upp mot kundernas 

behov beskrivs som negativt ur ett långsiktigt rekryteringsperspektiv då det bidrar till en 

ytterligare försämring av yrkets status. En av enhetscheferna exemplifierar den 

statusnedsättande effekt som kringsysslorna enligt en majoritet av enhetscheferna har genom 

att ifrågasätta inom hur många andra områden yrkesutbildad personal får jobba med sysslor 

som ligger utanför utbildningsområdet. 

Allting utgår enligt flera av enhetscheferna från vilka visioner som ska bejakas inom 

organisationen, cheferna förklarar att det med dagens verksamhet och förutsättningar är 

relativt enkelt att se till så att kunden är hel ren och mätt. Då vet enhetscheferna vad som 

gäller samt vilka insatser som krävs för att säkra verksamheten, då handlar det om kaffe, 

lunch och middag. Men sträcker sig inte verksamhetens mål längre än till att kunderna ska 

vara hela rena och mätta? Enhetscheferna påpekar vikten av att verksamhetensledningen 

tydligt beskriver vad visionen är och vilket mål de förväntas jobba mot.  
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Enhetcheferna trycker hårt på arbetet med att skapa meningsfullhet för kunderna. Trygghet 

skapas genom att vara på plats och det är de redan i dag enligt enhetscheferna. Cheferna 

beskriver en ambition och en önskan om ett tydligare mål i linje med den ambition som de 

genomgående beskriver. Ambitionen som bygger på strävan efter en mer kvalitativ riktning 

med kundens möjligheter till ett bra liv centrum. Fleralet enhetschefer efterlyser ett tydligare 

kundfokus och en ökat tonvikt på ett meningsfullt liv. Följande är ett citat som förmedlar 

strävan efter att skapa ett mer meningsfullt liv som flera enhetschefer beskriver; 

”Att det ska vara tryggt, dom boende ska ha det både tryggt och en meningsfullhet i sitt 

boende så att man även och då framförallt det här med meningsfullhet för trygghet det har 

man ju i och med att vi har personal som alltid finns runtom utan mer det här med 

meningsfullhet.” 

Enhetscheferna ser samtidigt många möjligheter inför framtiden, det handlar framförallt om 

tre områden. De tre områden som enhetscheferna beskriver när det kommer till verksamhetens 

möjligheter inför framtiden handlar om hur organisationen ska kunna bli mer flexibel, 

specialiserad och stabil. Beträffande flexibilitet beskriver enhetscheferna två delar, det 

handlar dels om nya anställningsformer som är mer verksamhetsomfatande. En av 

enhetscheferna utvecklar resonemanget kring de mer verksamhetsomfatande 

anställningsformerna och kopplar tankarna kring en ny anställningsform till hur det fungerar 

idag; 

”…men vi har nyligen börjat med det där, om man har det i sin anställning så blir det mycket 

lättare.” 

De mer verksamhetsomfatande tjänster som finns idag har enligt de chefer som har erfarenhet 

av anställda med en sådan anställning motagits bättre av de yngre med arbetarna. Den andra 

delen av arbetet mot en mer flexibel organisation handlar enligt cheferna om att skapa nya 

tidsramar för att följa kundernas vannor och önskemål. Båda förslagen som utgår från en ökad 

flexibilitet skulle enligt de chefer som står bakom idéerna vara till stor hjälp i arbetet med att 

avskaffa de delade turerna. Kraven på en mer flexibel organisation med de förändringar som 

cheferna beskriver kommer även från kunderna, då det bland annat kommer allt fler kunder 

som vill vara uppe sent på kvällarna. En av enhetscheferna utrycker att engagemang, 

förmågan att samarbeta och vara flexibel skulle kunna vara ett lönekriterie. Några av cheferna 

ger även exempel på hur de redan idag jobbar med mer flexibla anställningar där medarbetare 

får gå mellan arbetsplatserna; 

”vi har fem personer som jobbar tillsammans och dom ska kunna ha några pol turer varje 

period” 

När det kommer till det andra området som flera av enhetcheferna lyfter fram vilket handlar 

om hur arbetet ska kunna specialiseras, beskriver flera enhetschefer en önskan om mer 

renodlade roller. Enhetschefernas önskan bygger enligt dem själva både på en övertygelse om 

en bättre resurs användning i form av att kompetens tillämpas på ett bättre sätt och den status 

höjande effekt som en sådan förändrings tros kunna ge. Problematiken runt dagens situation 

med undersköterskor som har specifik kompetens för att arbeta med vård och kundnära arbete 

som istället tvingas lägga tid på städning och enhetschefer som till och från upplever att de får 

agera vaktmästare har redan framkomit i empirin. De finns samtidigt chefer som redan har 

infört en typ av struktur som liknar den som enhetscheferna utrycker att de önskar se, men 

samtidigt inte i den fulständiga omfattning som flera av enhetscheferna beskriver med en 
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vaktmästare som delas mellan boendena och specifik städpersonal. Följande citat på området 

är ett beskrivande exempel på de önskemål som flera enhetschefer förmedlar; 

”…eller att man kunde anställa skärskild personal som fick sköta vissa sysslor, typ att någon 

söker städningen i lägenheten medans andra får ägna sig åt omvårdnad.” 

Ingen av enhetscheferna använder ordet stabilitet, men de är ändå detta ord som bäst fångar 

upp de olika önskemållen i denna tredje och sista gruppering. En grupp av enhetschefer 

beskriver en önskan om att slippa trixa och söka omöjliga lösningar, medan andra 

enhetschefer som idag har en viss över bemanning beskriver de fördelar som detta faktum 

utgör för det dagliga arbetet. Vad det egentligen handlar om är det som enhetscheferna 

beskriver som över anställning eller överbemanning, de enheter som idag tillämpar 

anställningar utöver behov gör det i form av resurs anställda eller gemensamma poler med 

andra enheter. Formuleringen utöver behov går samtidigt i motsatt riktning mot hur 

enhetscheferna utrycker det, de beskriver det istället som en åtgärd för att uppnå många olika 

mål. Enhetscheferna beskriver och räknar upp en rad med fördelar med den så kallad 

överbemanningen. Det handlar om att komma ifrån dagens ofrivillig minimi bemanning vid 

brist på personal, minimera vikarie anskaffningen samt skapa utrymme för att ge kunderna en 

mer kvalitativ vardag. Essensen i det enhetscheferna beskriver handlar mycket om att skapa 

en verksamhet med en högre kvalité och en lägre grad av sårbarhet, frågan om 

överbemanningen som cheferna beskriver som önskvärd hänger även samman med de övriga 

två områdena. Flexibiliteten kommer i detta sammanhang in som en följd av 

överbemanningen där den extra personal som finns vid boendena enligt enhetscheferna ska 

placeras i en gemensam personalpool. Detta för att kunna skapa en stabil bas av personal som 

kan verksamheten, vilka kan gå in vid de enheter där ett ökat behov föreligger samt utgöra 

den där extra guldkanten som bidrar med en ökad livskvalité för kunderna. 

Sammanfattningsvis efterlyser enhetscheferna stöd i processerna kring att utveckla mer 

flexibla anställningar i syfte att uppnå de som beskrivs som en önskan från verksamheten 

rörande en högre utsträckning av samverkan. Majoriteten av enhetscheferna önskar även en 

mer specialiserad organisation, vilket de är övertygade om skulle stärka både kvalitet och 

status vilket är viktigt med tanke på upplevelsen av att det blivit allt svårare att rekrytera. 

Avslutningsvis vill enhetscheferna se en starkare grundbemanning, eller överbemanning som 

flertalet enhetschefer väljer att kalla det. Detta för att skapa utrymme för en mer stabil 

organisation som kan erbjuda kunderna mer än idag samt för ett minska behovet av vikarier. 

Att komma ifrån vikarierna är också ett önskemål som är återkomande och som hänger 

samman med den besvikelse som vissa enhetschefer väljer att utrycka i samband med den 

kritik som riktas mot verksamheten centralt som också framkomit tidigare i empirin. En kritik 

som bygger på en tveksamhet inför den personal som ibland förmedelats via 

bemanningsenheten. Avslutningsvis får följande citat från en av de intervjuade enhetscheferna 

som både sammanbinder och sammanfattar mycket av de enhetscheferna varit inne på, avsluta 

denna återgivning av chefernas upplevelser av dagens verksamhet; 

”…utan man måste ha en högre grundbemanning vid alla boenden och sen om man får en 

övertalighet så måste man låna mellan varandra…jag tror inte att ungdomar idag kommer att 

göra som man själv gjorde när man började, att man jobbar dom dagar man får och dom 

andra dagarna är man arbetslös utan väljer man vården så vill man ha en tjänst.” 
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Uppfattningar om TES 

TES är enligt en av enhetscheferna en förutsättning för att en rörlig budget ska kunna fungera 

på ett önskvärt sätt, om inte TES skulle införas så tror denna enhetschef inte heller på ett 

alternativ baserat på en rörlig budget. Det mest önskvärda är samtidigt enligt denna 

enhetschef att investera i en rörlig budget där TES fungerar som ett verktyg i planeringen av 

ekonomi och schema. 

Införandet av TES beskrivs även som önskvärt från flera hål, en enhetschef formulerar det 

som en del av det önskemål som de har på organsationen inför framtiden. Samma enhetschef 

beskriver även att TES kopplat till mer bistånds beslut på de insatser som förväntas utföras 

inom verksamheten skulle medföra mer och tydligare krav på vad som förväntas utföras vilket 

skapar en tydligare bild för alla av vad som krävs. Vilket enligt enhetschefen är en fördel i 

samband med kunder med mer omfatande behov och ett verktyg som medför en mer rättvis 

bemanning. En bemanning baserad på TES skulle innebära en mer individ anpassad 

planering, som ger ett större utrymme för mer individ baserad insatser vilket också bidrar till 

en detaljerad planering. I samband med att en av enhetscheferna beskriver sin syn på TES 

lyfts det som en majoritet av enhetscheferna beskriver som en av de stora utmaningarna, 

cheferna upplever att kundernas krav håller på att förändras och att de kommer in allt fler 

kunder med andra krav på verksamheten. De allt mer medvetna kunderna som ställer krav på 

ett mer aktivt liv och en högre individuell frihet skulle enligt en av cheferna lättare kunna 

bemötas utifrån TES, där de individuella behoven blir tydligare. Följande är ett citat från en 

av cheferna; 

”kan bli ännu bättre än vad det är idag om man nu får ett sånt där planerings verktyg om alla 

kunder läggs upp utifrån till exempel TES.” 

Flera av enhetscheferna betonar behovet av att kunna bemöta kundernas önskemål och känna 

till hur stort hjälpbehov pensionärerna har, som en del av detta betonar två av enhetscheferna 

specifikt att de hör samtal om TES och att de ser ett sådant planeringsverktyg som positivt. 

Enhetscheferna beskrivning de önskvärda med en mer individ anpassad omvårdnad 

konstruerad utifrån en detaljerad planering också hänger samman med en önskan om att 

enklare kunna se vart personalen behövs i huset för att lättare kunna styra resurserna till rätt 

ställe och där igenom underläta arbetet med att leda och fördela. Vilket är viktigt då 

personalen ofta upplever att de skulle behöva vara flera trots att det inte alltid speglar det 

faktiska behovet. En av enhetscheferna väljer att förtydliga risken med en för hög bemanning 

och förklarar att det lät blir legitimt att sitta längre, det är inte heller någon garanti för 

förbättrad prestation. 

Enhetscheferna förklarar att det handlar om att bemanna rätt, att ha flera anställda som 

springer och trampar på varandra gynnar inte verksamheten, antalet ska instället vara anpassat 

efter kunderna och enhetschefernas mål är också att få tillbacka väldigt mycket tid till kunden. 

Det kommer enligt samma informant även att bli lättare att ifråga sätta och följa upp så att 

kund får den vård som de har rätt till i och med den mer individbaserade schemaläggningen i 

TES. En av enhetscheferna lyfter under samtalet hur ett TES baserat system skulle kunna 

fungera ur ett delvis nytt perspektiv och lyfter frågan om hur systemet ska kunna följas upp, 

informanten utrycker att en storfördel med systemet är att det inte längre kommer att gå att 

gömma sig i kolletkivet förutsatt att planeringen går att följa upp.  
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Bilden av TES är samtidigt splittrad det finns även enhetschefer som upplever att de har svårt 

att se hur det skulle kunna fungera i praktiken, samtidigt som även en del av skeptikerna 

beskriver att det är ett bra planeringsverktyg för personalen och att det kanske blir tydligare 

för medarbetarna att kunna styra tiderna på ett annat sätt. De enhetschefer som beskriver en 

mer skeptisk inställning till TES beskriver att de redan har och tillämpar motsvarande eller 

egna system för planering och schema. Skeptikerna till TES beskriver genomgående att de har 

en förståelse för att det ser olika ut på alla boenden. Vidare beskriver de skeptiska 

enhetscheferna att de jobbar lite olika i husen vilket även innefattar planeringen av 

verksamheten, det finns olika sätt att arbete på bland enhetscheferna. Här följer exempel på de 

planerings modeller som enhetscheferna beskriver att de tillämpar idag. 

En av enhetscheferna presenterar en egen personal styrd planering: Personalen lägger själva ut 

när de till exempel har en aktivitet med pensionärerna, en del tar tjänst görning och tvättar 

kläder eller motsvarande. Andra tar inköp och beställervaror. Beroende på vad personalen 

väljer så läggs tid för de olika uppgifterna in i schemat. Enhetschefen bakom modellen 

upplever att den planering som tillämpas genom denna modell är en typ av TES planering, 

men den är inte indelad i block vilket gör planeringen blir tydligare för personalen eftersom 

de får en tydligare bild av tiden de har att anpassa till omvårdnadsarbete och annat arbete. 

Det finns även skeptiker till TES som väljer att än tydligare förklara sin kritik och den 

problematik som de tycker sig se med systemet. De två enhetschefer som väljer att anta denna 

än mer skeptiska linje i förhålande till TES beskriver tydligt hur modellen idag tillämpas i 

hemtjänsten och förklarar sedermera problematiken med verktyget. Att som i hemtjänsten 

arbeta med på tid med angivna insatser mot kund beskrivs som svårt då verksamheten vid 

boendena bygger på en annan modell som handlar mer om ett helhetsgrepp enligt cheferna. 

Följande är ett citat från en av de två enhetscheferna; 

”Jag vet att det finns dom kommuner där man har det så och att man jobbar efter det men jag 

har lite svårt att se hur det skulle fungera på ett boende men jag vet att det förekommer och 

det är man väl intresserad av att testa och se, men jag har svårt att se det…om vi tar som 

exempel att Kalle har behov av vad ska jag säga hjälp med matt, dusch och tvätt och om han 

då plötsligt vill göra någonting annat fast på den tiden då.” 

Med citatet vill enhetschefen förmedla den tydliga distinktion som denna tycker sig se mellan 

hemtjänsten och boendena, där hemtjänsten utför planerade punkt insatser mot kund medan 

boendena jobbar mer övergripande och förväntas ha tid till mer enskilda insatser. Är det till 

exempel någon boende som är ledsen så tar personalen sig den tiden för att prata, detta är 

enligt enhetschefen en tydlig skillnad mot hur de arbetar inom hemtjänsten som är den 

verksamhet som idag jobbar med TES. 

TES: Trygghet, Enkelhet och Säkerhet 

TES är ett IT-baserat system för planerings stöd. Förkortningen TES står för Trygghet, 

Enkelhet och Säkerhet. Beskrivningen av de tre orden bakom TES fördjupas ytterligare av en 

informant som jobbar inom verksamheten och som har en god kunskap om verktyget. 

Tryggheten bygger på den dokumentation som systemet erbjuder, vilket underlättar en 

systematisk uppföljning. Informant förklarar att när det kommer till säkerheten ligger värdet 

möjligheten att hantera de kunder som kommer in i systemet. Enligt informanten kunde de 

som jobbar inom hemtjänsten tidigare tappa bort kunder eftersom dokumentationen endast 

skede med penna och papper vilket var en säkerhetsriks i arbetet som nu är borta tack vare 

TES. Men systemet innehåller ju också en informations del som enligt samma informant 
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ligger säker eftersom att det krävs behörighet för att använda sig av systemet. Enkelheten 

bygger enligt informanten på att det endast krävs några knapptryckningar för att planera en 

dag. Systemet bygger på två delar, med en utförandemodul och en webbaserad del. 

Utförandemodullen innehåller processerna med att bygga besök och lägga upp planering, 

medan den webbaserade delen i sig innehåller hela fem olika delar. Den första av de fem olika 

delarna innefattar behörigheter och roller, nästa del på tur inrymmer ett personalregister, 

sedermera följer nästa del som är den tredjedelen vilken inrymmer ett motsvarande 

kundregister, avslutningsvis omfattar den web baserade delen även rapporter och manualer. 

Systemet fungerar genom att den anställda personalens scheman överförs från Time Care 

Planering och integreras IT-stödet genom TES, samma sak sker även med kundernas insatser 

som överförs från Treserva till TES. Enhetschefernas roll i arbetet med TES bygger på arbetet 

med att bygga besök, planera samt arbetet med att förbereda en reservplan som ska fungera 

som en säkerhetsrutin. Informanten förklarar att både kunder och personal ligger i TES vilket 

innebär att de två grupperna möts i programmet. Personalen kommer in i TES från Time Care 

som en gul rad varpå cheferna kan se vilka tider den anställde jobbar för att sedan fylla på 

med kunder tills den anställdes schema är fullt. Eftersom cheferna matchar och fyller på med 

kunder på varje anställds schema så ser de också tydligt hur förhållandet mellan behovet av 

personal och den tillgång som finns står sig. Den totala bild som skapas genom att det schema 

som läggs in via Time Care i TES planeras mot kundernas behov vilket skapar en bild av hur 

bemanningen ser ut. Bilden som produceras genom att köra de två grupperna mot varandra 

ger cheferna den information som krävs för att sedan kunna gå in i Time Care igen och rätta 

till den bemanning som lagts in efter hur vi måste vara på arbetsplatsen. Men eftersom 

verksamheten förändras och kunder kommer och går måste Time Care ständigt hålas 

uppdaterat, detta är också bakgrunden till varför de inom hemtjänsten jobbar med fyra 

veckors schema perioder. De fyraveckors perioder som tillämpas inom hemtjänsten skiljer sig 

från vård och omsorgsboendenas schema perioder, vilka omfattar sex veckor. Schema 

skillnaderna bygger enligt informanten på den högre variation som föreligger inom 

hemtjänsten i förhålande till verksamhetens boenden. Systemet förtydligas genom en 

färgkodning för de olika åtgärder som ingår. De olika områden som omfattas av TES 

färgkodning inom hemtjänsten idag är städning, dubblering, Promenader, aktivering, 

ledsagning, avlasting, Tvätt, Övriga besök har grundfärgen grå. Den konkreta tillämpningen 

av modellen bygger inom hemtjänsten i stor omfattning på de telefoner som de anställda 

utrustats med. Telefon systemet som har ersatt de gamla papperslapparna utgår från Care-

Appen vilket både har ökat säkerheten och effektiviserat arbetet. Ökningen av säkerheten 

bygger på att de papperslappar som tidigare kunde vara svåra att hålla kol på och som lätt 

kunde spridas till obehöriga individer idag har ersatts av ett skyddat system där endast behörig 

personal har rätten att loga in. Effektiviseringen i sin tur bygger på att personalen genom apen 

kan lämna medelanden till varandra samt informeras om vart de ska jobba eller om de inte har 

möjlighet lämna tillbacka kunden till verksamheten. De anställda inom hemtjänsten idag 

använder sina telefoner genom appen för att tagga in och ut i samband med besök hos kund 

samt lämnar medelanden efter utfört uppdrag blir det också lättare att göra uppföljningar samt 

se vad kunderna har fått i form av utförda uppdrag. Tack vare detta arbetssätt kan cheferna se 

om kunderna har fått hjälp. Vilket enligt informanten innebär att TES på sätt utgör en trygghet 

för kunden. Dessutom är det även möjligt att lägga in information om besöken i TES, som går 

ut till Care-Appen som personalen använder. Den information som läggs in kan sedan de 

anställda läsa direkt. Appen innehåller en möjlighet till att optimalplanerar, vilket innebär att 

resurserna planeras för att minimera resorna för de anställda vilket både effektiviserar och 

underlätar. Enligt informanten är detta en del av systemet än så länge inte använts i någon 

större omfattning, cheferna har istället själva manuellt lagt in turer för att få en så optimal 

planering som möjligt.  
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Erfarenheter av TES 

Två enhetschefer med omfatande erfarenheter av att arbeta med TES inom hemtjänsten. De 

beskriver sina erfarenheter av verktyget positiva. Enligt cheferna innebär TES en ökad 

tydlighet i bemanningsarbete som tillåter cheferna att se bemanningen på ett annat sätt, 

samtligt som verktyget ger signaler om hur många som behövs under dygnets olika tider. TES 

medför enligt cheferna en tydligare bild av relationen mellan arbetets olika delar och kopplar 

på ett önskvärt sätt samman kunderbas beslutade åtgärder med schemaläggningen av personal 

vilket underlätar arbetet med att säkerställa en bra balans i bemanningen. Följande korta citat 

sammanfatar den omfatande beskrivning som cheferna ger av de fördelar som de upplever av 

att arbeta med TES; 

”får som en helt annan bild på hur många man behöver vara varje dag. För att se, se till att 

alla kunder får den hjälp dom ska ha” 

TES som enligt enhetcheferna används som ett planeringsverktyg inom hemtjänsten används 

för att matcha kundernas behov mot den personal som finns inom organisationen. Det 

praktiska arbetet med TES utgår inom hemtjänsten från en grundbemanning som baseras på 

antalet beviljade timmar. Beslutet om antalet beviljade timmar kommer från 

myndighetsektionen, det bistånds beslut som förmedlas är avgörande för vilka insatser som 

planeras mot varje enskild kund. Utifrån antalet timmar som beviljats den aktuella månaden 

beräknar sedan enhetscheferna hur mycket personal som behövs. Cheferna förklarar att de har 

en egen ekonomisnurra som de räknar utifrån. De insatser kunden behöver räknas sedan över 

genom TRESERVA för att ange antalet timmar. Treserva är på det sättet de system som ligger 

i tillgrund för arbetet med att räkna ut alla timmar utifrån allas beslut. Arbetet går ut på att 

hitta en balans som resulterar i ett plus-minus noll resultat. Procesen för att uppnå handlar till 

stor del om att anpassa verksamheten efter variationer i kundernas behov. Enligt 

enhetscheferna så kan det till exempel handla om att en kund åker bort eller är på väg in som 

har ett stort hjälpbehov. Det ekonomiska arbetet inom hemtjänsten handlar om att försöka se 

hur lång tid alla insatser tar, vilket enligt enhetscheferna är ett ganska stort arbete eftersom de 

har så mycket kunder. Planeringen av de ekonomiska resurserna baserat på varje kund är 

enligt enhetscheferna en tuff utmaning. Alla tider som läggs in i TES gås enligt 

enhetscheferna igenom med kunderna, de frågor som ställs handlar om när kunderna önskar 

att personalen ska komma. 

Kundernas insatser byggs upp i TES där insatsen beskrivs och tilldelas en titel, det går enligt 

informanterna att ge de olika besöken vilken titel som helst men det vanligaste är att de delas 

in efter morgon, lunch, middag, kväll. Under besökens titel beskrivs den hjälp som kunden är 

i behov av och beviljats, här kan även en uppskattad tid läggas in. Inom hemtjänsten jobbar de 

med schablontider, tiderna bygger på en pott med tid som fördelas under dagen. Resultatet av 

de fördelade turerna kan sedan ses i TES, de anställda som taggar sina besök hos kund vissas i 

systemet och gör det möjligt att få fram snitt tider på de olika besöken. De olika snitt tiderna 

används sedan för att lägga om och effektivisera planeringen ytterligare. Den färdiga 

planeringen är färgkodad och bygger på en konstruktion med klossar. 

Cheferna lägger också in en besöksbeskrivning där det står vad personalen ska göra hos kund, 

detta är enligt de två enhetscheferna vid hemtjänsten ett måste med tanke på att verksamheten 

omfattar runt åttio kunder. De besök skrivningar som läggs in i systemet är överlag relativt 

detaljerade och kan till exempel omfatta information om vart koder och nycklar finns eller 

vart en signeringslista för medicinen är placerad.  
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Enhetscheferna vid hemtjänsten förklarar att deras verksamhet skiljer sig från den verksamhet 

som bedrivs vid socialförvaltningens boenden. Cheferna förklarar att de har tjugoåtta personal 

som går till närmare åttio kunder. TES:en i sin tur är uppbyggd utifrån den totala balansen 

mellan de två grupperna där personalens schema sedermera planerats ut genom Time Care. 

Den stora enhet som cheferna beskriver skiljer sig enligt de två från hur vardagen ser ut inom 

socialförvaltningens boenden där verksamheten är uppdelad efter avdelningar. Enhetscheferna 

exemplifierar den verklighet de tycker sig se inom boendena; 

”på avdelningarna kan det ju vara en avdelning med kanske sju kunder eller nånting och då 

kanske det är en åtta, nio personal eller tio.” 

Enhetscheferna frågar sig hur den TES konstruktion som de har idag skulle kunna byggas upp 

på boende, ska det finnas flera olika grupper eller alla i samma. På frågan om vad de tror 

skulle vara bäst svarar enhetscheferna att de inte har en aning och förklarar att det är 

någonting som måste provas. De utrycker även att de tror att TES skulle kunna innebära att 

det blir lättare att se till varje enskild kunds behov på ett bättre sätt än idag. 

Allt arbete med att konstruera och schema planera i TES utgår enligt enhetscheferna från 

beslut och det är de som står i kundernas beslut som styr planeringen. Detta är enligt 

enhetscheferna vid hemtjänsten också intressant sett i jämförelse med hur de jobbar inom 

boende. De menar att besluten förmodligen inte ser likadana ut för de kunder som finns inom 

boendena och att insatserna också skulle med största sannolikhet skilja sig även om så hade 

varit fallet. De nya biståndsbesluten är enligt enhetscheferna vid hemtjänsten avgörande för 

hur en TES skulle kunna formeras i ett boende format, om besluten skulle formuleras utifrån 

ett helhetspacket så skulle det innebära en omfattande kontrast mot hur det är inom 

hemtjänsten idag. Cheferna beskriver att de ser boendena mer som en helinackordering, vilket 

innebär att tidsfördelningen skulle ta en annan form i ett boende där kringsysslorna är fler och 

uppdraget mer omfatande. 

Hemtjänsten skiljer sig även på andra sätt, enhetscheferna poängterar att de jobbar mycket 

med telefoner och frågar sig hur de annars skulle kunna arbeta rent praktiskt med TES. De två 

cheferna ställer sig frågande till vem som skulle ha tillgång till TES om den fans inom flera 

delar av verksamheten, är det bara cheferna eller medarbetarna också? Hur ska det 

dokumenteras om de väljer att inte investera i telefoner? De förklarar att de genom 

telefonerna kan se besöksbeskrivningar och följa upp insatser och underläta för nya anställda 

och vikarier eftersom de kan se vad varje kund önskar. Denna funktion bygger enligt 

enhetscheferna samtidigt på att funktionen håls uppdaterad, vilket är en utmaning på grund av 

den tid som finns till förfogande. 

Dagens modell av TES med telefonerna som ett viktigt verktyg ger enligt de två cheferna en 

helt annan bild av vilket behov som finns varje enskild dag, vilket gör det lättare att se och 

anpassa bemanningen så att den matchar kundernas beviljade insatser. En uppgift som enligt 

cheferna skulle vara svår att hantera utan dagens TES, speciellt med tanke på den fart och 

smidighet som systemet erbjuder som annars skulle gå förlorad. Enhetscheferna ger exempel 

för att förtydliga hur TES underlätar dagens bemanning; 

”Ringer ”Agda” och säger; Jag skulle behöva att ni kommer klockan tre istället för klockan 

ett idag… Ja men då är det ju bara att vi ändrar.”  



69 

 

Ändringarna går enligt cheferna direkt in i sysmetet och ut till telefonerna vilket ger en ökad 

flexibilitet till i bemanningsarbetet och planeringen av det dagliga arbetet. Denna möjlighet är 

samtidigt beroende av de telefoner som medarbetarna har idag, tack vare införandet av dagens 

system så behöver cheferna bara ringa till den anställde och meddela när en uppdatering har 

sket så kan personen ifråga själv se allt i sin telefon. Telefonerna har genom sin enkelhet 

minskat det administrativa arbetet för cheferna samtidigt som personalen upplever att 

telefonerna har inneburit mer stress, cheferna poängerar samtidigt att de tider som nu anges i 

telefonen tidigare angavs i de skriftliga besked som de anställda fick med sig och att de endast 

har blivit tydligare i och med telefonerna. De främsta utmaningarna idag inom hemtjänsten 

kopplat till TES är enligt de två cheferna hur frågan om transportid ska lösas, eftersom 

hemtjänsten jobbar över stora geografiska områden och de anställda behöver olika långtid för 

att ta sig emellan kunderna. Enhetscheferna beskriver även att de upplever en annan utmaning 

idag denna utmaning cirkulerar kring de förändringar som genomfördes under hösten som 

innebar att verksamheten frångick den tidigare modellen med schablon tider som var 

beräknade till trettio minuter pär besök för att istället jobba mot att utföra de beviljade 

insatserna. Omställningen från att tidigare ha jobbat efter de gamla tiderna till att idag jobba 

mot mer individuella insatser har inte sjunkit in hos alla anställda, istället är det enligt 

enhetscheferna många som fortfarande tittar på klockan och skapar egna tidsamar baserat på 

de gamla normerna. Följande citat förtydligar chefernas inställning och problematik: 

”Jag har fått nittio minuter. Ofta hinner dom städa det på en timme. För städning tar ungefär 

en timme. Men har tid nittio minuter. Det är väl det som är svårigheter hos oss tycker jag. 

Exakt den tid det ska ta hos kunden för att kunna planera ut. Men annars skulle inte jag vilja 

vara utan TES.” 

De gånger som de anställda bli klara långt före bedömd tid försöker de enligt cheferna ofta gå 

vidare till nästa kund, detta gäller framföralt om det handlar om en mindre lucka. Större 

luckor som tillexempel kan uppstå om en kund valt att säga bort sin städning, brukar enligt 

enhetscheferna rendera i att de anställda ringer mellan varandra och hör sig för om det finns 

någon som har extra jobb att ge bort. Detta är enligt cheferna ett exempel på hur personalen 

tack vare systemet och telefonerna kan hjälpas åt att skapa en bra situation. Jobb bytena via 

telefonerna fungerar enligt enhetscheferna genom att de anställda kan skicka kunder mellan 

varandra, men i de fall där de uppstår luckor och det inte finns någonting annat att göra brukar 

de anställda passa på att komma förbi kontoret och göra sitt schema eller kontrollera andra 

administrativa uppgifter. En vanligdag inom hemtjänsten är generellt är uppbyggd med 

morgonbesök där fokus ligger på den personlig hygien som kunderna behöver, samt andra 

morgonrutiner som är baserade på allt det viktiga på morgonen. Efter att kunderna har fått sin 

morgon hygien och dusch kommer vanligen lunch besöken som i sin tur följs av nästan allt 

städande och tvätande som utförs mot kund vilket vanligtvis är planerat mitt på dagen. Vilket 

också innebär att kunderna vet att städet alltid blir efter klockan ett. 

Planeringen innebär att det blir lättare att minimera antalet delade turer, sen är det inte heller 

alla som jobbar heltid inom hemtjänsten. Enligt cheferna så är det runt hälften av de anställda 

som jobbar heltid detta beror samtidigt delvis på att det är många som är föräldralediga. 

Bortfallet av pass som nämndes tidigare där kunder kan välja bort sina tjänster vilket orsakar 

hål i personalens scheman innebär samtidigt inte någon under lätting i planeringen då det 

krävs att minst fyra kunder som säger bort sina behov under samma dag för att de ska vara 

möjligt att göra ändringar i bemanningen.  
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Kommunals syn på socialförvaltningens bemanning 

Den representant som intervjuats betonar att det är viktigt att anställda, fack och arbetsgivare 

jobbar tillsammans för att uppnå ett så bra resultat som möjligt för alla parter. Idag upplever 

de att det finns en rädsla för facket från vissa chefer, vilket upplevs som tråkigt från fackligt 

hål eftersom att målet är att hjälpa både chefer och personal. Kommunals företrädare säger 

citat; 

”Det är ju jättekonstigt, om chefen sitter inne på sitt rum och mår dåligt och personalen ute i 

annat rum och mår dåligt. Då kommer ju dom krocka varje gång dom möts. Nej det funkar ju 

inte.” 

Representanten syftar på hur viktigt det är att kunna kommunisera och dra nytta av varandra 

istället för att stänga in sig och vara orolig. Kommunal beskriver att de upplever 

socialförvaltningen som en toppstyrd organisation, Där ansvaret ges till personer som sen inte 

får ta det fulla ansvaret. Organisationsledningen säger att ni får lösa problemen som ni vill, 

men de här är de givna ramarna. Ramarna är så pass styrande att de i praktiken inte lämnar 

någonting till den enskilda individen. Det resonemang som kommunal för kopplas även till 

bemanningsfrågan, den första punkten berör schemaläggningen där individen ansvarar över 

att anpassa sitt schema efter verksamhetens behov. Samtidigt som den information som ges 

till den anställde handlar om att de ska lägga ditt sina egna önskemål. Dessutom så upplever 

kommunal att personalen inte har någon tid till att lägga sina scheman, vilket medför 

minskade möjligheter till påverkan i de frågor som de skulle vilja påverka. Kommunal går så 

långt att de säger att personalen upplever ett saknat inflytande. I vilken grad detta är en 

återspegling av hur det faktiskt ligger till menar från kommunals hål har en mindre betydelse 

då upplevelsen är tydlig. 

Enligt Kommunal är en viktig del i arbetet med att komma tillräta med denna upplevse att 

frånta centraldiff/ schemasupport den makt som de har idag. Kommunal betonar att schemat 

innan det överfördes från administratörerna ute i verksamheten var mer tillgängligt och bättre 

anpassat efter de lokala förhalandena. Detta innebar att de visste vad verksamheten behövde 

och hade lätt att tala med kolegorna vid den egna enheten. Dagens system har enligt 

Kommunal inneburit att de tappat den direkta kontakten och samtalen mellan människor för 

att istället ha ett system där individer lägger schema efter egna intressen och inte samtallar 

som förut. Kommunal upplever även generellt att cheferna ofta saknar viktig kunskap om hur 

schemaläggningen fungerar, men poängterar samtidigt att klyftorna mellan chefernas 

kunskaper är stora. Situationen med personal som tappat intresset av att kompromissa och 

samtala och chefer med ofullständiga kunskaper har orsakat att många scheman hamnar hos 

centraldifen. Kommunal poängterar att detta lett till en situation där känslan av delaktighet 

och medskapande gåt förlorad. 

Utvecklingen mot ett mer begränsande system beror enligt kommunal på att antalet anställda 

har minskat vilket har lett till en för begränsad flexibilitet. Att den nya lösningen vad gäller 

schema kom att kallas önskeschema lede även det till en stor besvikelse hos de anställda, 

eftersom att verkligheten är en annan. Personalen kan nämligen inte bara önska när de ska 

jobba, kunderna har ju behov av vård dygnet runt under årets alla dagar. I och med att 

systemet bygger på att de anställda först får lägga in sina önskemål för att sedan i efterhand få 

sitt schema anpassat till verksamhetens behov blev schemaläggningen ur ett pedagogsikt 

perspektiv jättekonstig.  
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En av orsakerna bakom den minskade bemanningen är införandet av rätten till heltid, i och 

med att antalet personal minskar samtidigt som verksamheten får har personer med en högre 

sysselsättningsgrad. Rätten till heltid medförde att sysselsättningsgraden på 

socialförvaltningen idag är enligt kommunals representant nästan nittiosex procent. Denna 

förändring genomfördes under befintlig budget vilket inte bara lede till ett lägre antal 

anställda utan också till delade turer, det är enligt kommunals representant ingen som frivilligt 

vill lägga delade turer. Delade turer kommer enligt kommunals representant att hänga kvar 

eftersom att det sparar pengar vilket är ett måste då de inte tillför några ytterligare 

ekonomiska medel efter införandet av rätten till heltid som enligt Larsson och Almqvist 

(2012) utvärdering av de delade turerna skulle kosta runt fyrtiofem miljoner kronor. 

Kommunal utrycker att det var väldigt olyckligt av politikerna att ge ett löfte om avskaffande 

av de delade turer när det sedan inte händer någonting. Då löftet endast medfört ett ökat fokus 

på problematiken med delade turer och en negativ utveckling av hur bemanningen planeras. 

Innan löftet om att avskaffa delade turer kom viste personalen att de låg en eller två delade 

turer i schemat varje månad och att de jobbar två av fem helger istället för varannan helg. Nu 

har det istället blivit så att de jobbar varannan helg i alla fall samt att de har börjat förekomma 

delade turer under veckan också. Det är samtidigt så att det finns ett starkt stöd för att göra sig 

av med delade turer kommunal uppger att undersökningarna visar att endast en av tio tycker 

att det är okej att arbeta med delade turer. Samtidigt ställer sig kommunal frågande till vad 

allternativet är, är det andra allternativet långa pass på tolv timmar eller någonting ännu värre 

som integrerad natt. 

Integrerad natt presenterades under samtalen mellan facken och representanterna från 

socialförvaltningen, när iden presenterades så beskrev de verksamhetsansvariga att alla 

renodlade nattjänsterna skulle plockas bort. Det nya systemet med integrerad natt byggde 

istället på att alla dela på nätterna, med vissa begränsningar. Poängen med systemet var 

antalet nätter hölls under tre per månad vilket medför ett annat arbetsmått veckovis. Vilket 

innebär mindre betalda lediga dagar för personalen totalt. Detta är enligt kommunal totalt fel 

tänkt eftersom att det finns flera studier som visar hur negativa inverkan skiftgång faktiskt 

har. 

Vad gäller vårdbehovsbedömningen som är ett annat centralt verktyg inom bemanningen av 

dagens verksamhet så anser representanten från kommunal att verktyget har en ytterst 

begränsad betydelse. Detta eftersom minimum-bemanningen redan är två vilket innebär att 

kundernas vårdtyngd får en mindre betydelse, eftersom verksamheten inte kan anpassa 

bemanningen utanför de riktlinjer som redan gäller. Denna verklighet med en vårdtyngd som 

styr enheternas budget samtidigt som de nationella riktlinjerna i praktiken har större delen av 

makten över bemanningsnivån ställer också enhetschefen inför en nästan omöjlig situation 

eftersom inkomsterna skiftar medan utgifterna är de samma oavsett. 

Det finns enligt kommunals representant även ett annat problem i det här vilket 

hängersamman med att de ramar som gäller i grund och botten egentligen är ett politiskt 

beslut. I den budget som finns idag ingår en princip som heter kvarboendeprincipen, och den 

innebär att du ska få vara kvar där du flyttar in tills du inte andas längre. Vilket medför en 

väldig obalans i mellan olika avdelningar och enheter, en verklighet där kunderna kunde 

förlyttas skulle innebära mer kvalité och att det faktiskt skulle gå att bemanna bättre utifrån 

vilken kompetens personalen har. Detta är också någonting som kommunals representant 

förespråkar och betonar genom följande citat; 

”Jag tycker inte att det finns någon arbetsgrupp som mår bra av att ha en grå mössa.”  
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Med citatet vill kommunals representant förmedla att det handlar om att se individerna i 

arbetsgruppen och att de som faktiskt väljer att läsa vidare för att specialisera sig också ges 

andra möjligheter som utgår från andra krav. Det handlar om att få mäniskor att växa, alla 

människor är inte heller lika vilket är viktigt att se även ur ett bemanningsperspektiv. 

Inrapporteringen av avvikelser är en annan viktig fråga ur ett bemanningsperspektiv som ofta 

kommer upp i samtalen mellan kommunal och de anställda medlemmarna inom 

socialförvaltningens verksamhet. Ofta handlar det om medlemmar som uppger att de får 

mindre tid till sitt arbete som uppger att de inte tid med det de ska genomföra. Kommunal 

betonar att detta är fel och att de måste ha tid för att kunna förbättra arbetet ut kunderna. För 

att det ska fungera måste dessutom socialförvaltningens chefer visa mognad inför arbetet med 

avvikelserna och se dem som förbättringsprojekt. Idag fungerar inte det arbetet och många av 

de avvikelserapporter som lämnas in förblir obesvarade. De viktigaste frågorna för 

kommunals representant är att verksamheten går mot en lösning av bemanningen som innebär 

att enhetcheferna kan börja jobba mer efter fasta inkomster och en mer långsiktig bemanning 

samt schemaläggningsprocessen åter förs närmare enheterna. Samtal brukar förekomma 

mellan kommunals representant och personer i en ledande ställning på verksamhetssidan där 

verksamhetsrepresentanten betonar att de inte kan lägga ut två timmar i schema mitt under 

vecka. Medan den fackliga representanten ser en annan bild framför sig och beskriver 

skillnaden genom följande citat; 

”Verksamhets representant väljer att beskriva kartan, jag vill beskriva verkligheten.” 

Med citat vill kommunals representant förtydliga att vissa tider krävs och används i 

verkligheten oavsett om de är utsatt i schemat eller inte. Kommunal ser tydligt vilka tider som 

går åt till schemaläggningen och de förhåller genom att kolla på hur det ser ut i verkligheten 

och sedan försöker de arbeta utifrån det. Kommunal har samtidigt en förståelse inför att deras 

motpart kanske inte fåt samma information vilket är viktigt att respektera. Kommunals 

övertygelse är oavsett skilda perspektiv på dagens verksamhet eller ej, inställda på en 

bemanning som ligger närmare cheferna med ett schema stöd som eventuellt kan bestå av 

personal på enheterna med särskild kompetens inom schemaläggning. Detta skulle även 

kunna vara ett sätt att vissa personalen förtroende och lyfta fram enskilda individer. 

Kommunals representant betonar under samtalet att personalen inte får ses som minuter och 

sekunder i ett schema. De kan se motivet bakom ett sådant synsätt då det innebär andra 

möjligheter vad gäller schema läggning, detta är samtidigt feltänkt från organisationens sida 

eftersom att de handlar om individer som faktiskt har rätt till ett schema som även ger 

utrymme till ett privat liv. Rätten till ett system som innebär att de anställdas schemaläggning 

bygger på kombination av de olika intressena var enligt kommunals representant med i de 

avtal som slutits samt en del av lagstiftningen, som säger att arbetet ska kunna kombineras 

med ett privatliv. Kommunal betonar också att de inte kan diffa upp människor som minuter. 

Rätten till heltid har också inneburit flera svårigheter utöver uppkomsten av de delade turerna 

som beskrevs tidigare, kommunal uppger även att möjligheten att själv styra sin semester 

dagar i princip har försvunnit och att det nu handlar om när verksamheten inte har behov att 

ha dig på plats. När kommunals representant ska jämföra fast kontra rörlig budget, blir svaret 

att den fasta budgeten passar sig bättre i större verksamheter samtidigt som dagens modell 

med vårdbehovsbedömningarna kan underläta en rättvis bemanning vid bland annat mindre 

hus. Detta eftersom de mindre husen är mer beroende av att ersättningen som ges återspeglar 

kostnaden för varje boende då möjligheten att balansera upp budgeten genom att ställa olika 

kunder mot varandra inte finns vid mindre hus. Kvarboendeprincipen innebär även det ett 

minus i en verksamhet som bygger på en rörlig budget i och med att det skapar en obalans i 

kundgrupperna som gör det svårt att klara ekonomin.  
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Kommunals representant tror inte att lösningen ligger i att välja antingen en fast eller en rörlig 

budget, istället ser de möjligheterna med en fast grund som sedan kompletteras med hjälp av 

en gemensam budget pol som kan användas när oförutsedda kostnader uppstår. 

Representanten betonar att det är viktigt för cheferna att veta att de kan genomföra de uppdrag 

som krävs för att uppfylla uppdraget mot kund vilket skulle kunna säkerställas genom de 

gemensamma resurserna och riktlinjer som beskriver hur procesen ska gå till. 

Det system med fast budget som föregått dagens bemanningsmodell med 

vårdbehovsbedömningarna i boten beskrivs också som problematisk då den gav en väldigt 

ojämn fördelning mellan enheterna, vilket innebar att vissa personalgrupper kunde ha det 

ganska bra medan andra fick slita hårt för att fixa sitt uppdrag. Kommunals representant 

beskriver även att den än mer negativa inställningen till att vara rörlig inom verksamheten var 

en mycket försvårande omständighet. Följande citat ger en bild av hur den fackliga 

representanten upplevt utvecklingen av inställningen till att vara rörlig inom verksamheten; 

”Jag kommer bara ihåg själv om vi backar tio eller femton år, så tog jag upp på ett 

arbetsplatsmöte att kan vi inte testa att byta avdelning under ett par veckors tid eftersom en 

del verkar ha det så jobbigt? Och hade blickar kunnat döda då, då hade jag varit död idag. 

Men nu har det där sakta men säkert börjat förändrats.” 

Idag upplever kommunal att inställningen till att rotera och jobba inom olika avdelningar är 

delad samtidigt som det är mycket individuellt. Kommunals representant beskriver att det ofta 

är rädslan inför förändring som är det stora problemet inte förändringen i sig, och att även 

flera av de som varit skeptiska till att rotera upplevt det som positivt efter att ha fåt jobba med 

det under en tid. Fördelen är enligt den fackliga representanten även att det skapar en känsla 

av samhörighet, genom personalen från flera olika delar av verksamheten lär känna varandra. 

Kommunals representant ger även en personlig reflektion när det kommer till frågan om 

flexibilitet. Den fackliga representanten förklarar att de anställda inte kan kräva individuell 

flexibilitet utan att vara flexibel gentemot verksamhetens behov. Flexibiliteten för de anställda 

bygger enligt representanten från kommunal om en relation där det handlar om att kunna både 

ge och ta. Vill personalen ha frihet och delaktighet i schemaläggningen så innebär det också 

att verksamheten kommer att ställas högre krav på de anställda när det kommer till att anpassa 

sig efter kundernas behov. Kommunal tycker att det är viktigt att se över bemanningen för att 

både kunna säkerställa en bra miljö för de anställda och de kunder som har behov av 

verksamheten, idag upplever kommunals representant att Luleå kommun har svårt att 

säkerställa att kundernas behov uppfylls samt att mycket handlar om de mest basala. Den 

fackliga representanten förklarar att de kräver ändring och en annan bemanning. 

Kommunals representant förklarar vidare att situationen med en låg bemanning sliter hårt på 

många anställda som känner att de inte räcker till, en känsla som försämras ytterligare genom 

att de politiska representanterna går ut med löften som både personal och verksamhets ledning 

ser som orimliga. I förlängningen handlar det enligt kommunal representant om en 

yrkestolthet som kommer i kläm. 

Vidare förklarar kommunals representant att medlemmars största dilemma är avsaknaden av 

en vettig yrkesbeskrivning. Kommunal efterlyser en tydligare yrkesroll för att personalen ska 

kunna se vad so ingår. Där de sysslor som genomförs utöver yrkets satta ramar kan belönas 

genom löneförmåner eller att de får en annan titel eller annan roll i arbetslaget. Frågan om att 

skapa eller åter införa en tydlig yrkestitel är viktig, kommunal betonar att det inte finns någon 

som mår bra av att veta att allt de gör endast är en del av vad de förväntas göra. Dagens läge 
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bidrar till ett arbetsklimat som hindrar utvecklingen av personalen och successivt bygger upp 

ett missnöjda hos de anställda. En sådan yrkesbeskrivning skulle i grunden utgå från yrkets 

absoluta måsten, som utgår från formuleringen kunden i centrum. Formuleringen kunden i 

centrum mynnar sedan vidare aktiveringar, rehabiliteringar, habilitering och andra kundnära 

sysslor. Genom att införa en tydligare yrkesbeskrivning skulle även personalens speciella 

kompetenser kunna fördelas bättre för att svara upp mot kundernas behov, vilket samtidigt 

stärker incitamentet för kompetens utveckling. Om en verksamhet med mer specialiserade 

enheter ska bli verklighet krävs enligt kommunal ett modigt politiskt beslut där de politiska 

representanterna törs satsa på en mer verksamhetsanpassad struktur där personer med 

liknande behov placeras på samma ställe, ett beslut som bygger på att kvarboendeprincipen 

måste omarbetas. 

För att kunna driva fram en politisk debatt kvarboendeprincipen framtid och hur 

verksamheten skulle kunna bli mer specialiserad och anpassad till verksamhetens uppdrag 

mot kund krävs enligt kommunals ombud en bred och tydlig enighet mellan de fackliga 

organisationerna, anställda och tjänstemänen inom verksamheten. Kommunals representant 

förklarar att politikerna inte är dumma och att de precis som kommunal och alla andra inser 

att ett sådant beslut måste föregås av en dabbat. Det är enligt den fackliga representanten 

viktigt att få fram att ett sådant förslag inte skulle handla om att de äldre ska flyttas runt hur 

som helst, instället vill de skapa förutsättningar för en mer specialiserad omsorg där 

personalen har specifik kompetens som anpassats utifrån kundernas behov. 

Kommunals representant upplever även att det finns ett felaktigt fokus på att berätta om vilka 

åtgärder eller uppgifter som är genomförda istället för att diskutera vilken effekt de har haft. 

Det handlar enligt den fackliga representanten om att hitta utrymme att skapa mervärde och 

tid för personalen att känna att de kan genomföra de insatser som kund vill ha. Den fackliga 

representanten förklarar att Luleå borde kunna bättre och det gäller även sjukskrivna som är 

på väg tillbacka till verksamheten där kommunen idag placerar sig någonstans i mitten 

nationellt sett. De handlar enligt Kommunal om att se individen och individens förmåga i 

förhållande till arbetet och tjänsten och sedan jobba utifrån de förutsättningar som finns för att 

skapa möjligheter för så väl individ som verksamhet.  
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Diskussion 

I kapitlet diskuteras de empiriska material som presenterats i förhållande till den idealtyp som 

konstruerats, strulturen på diskussionen utgår från studiens mål och syfte och följer 

idealtypens struktur. Studien har fokuserat på upplevelser, visioner och lagar som berör 

bemanningen av socialförvaltningens verksamhet för vård och omsorgsboenden. 

Bemanningen beskrivs genom de berördas egna berättelser och en rad insamlade dokument. 

Analysen bygger på att den sammanställda informationen bryts ner genom den idealtyp som 

konstruerats. Det avslutande diskussionskapitlet lyfter fram essensen av det som kommit fram 

under den vetenskapliga resan genom att urskilja konjunkturer och identifiera relationen 

mellan materialet och den idealtypiska konstruktionen. De olika aspekter av 

omvårdnadsbedömningarnas lämplighet som modell vid bemanningen av socialförvaltningens 

verksamhet i Luleå har tydliggjorts. Informanternas röster, tillsammans med information som 

i olika sammanhang beskrivits som viktig av studiens delatagare lyfts oreflekterat fram. Dessa 

röster präglar, tillsammans med dokument som de identifierat som viktiga olika aspekter av 

omvårdnadsbedömningarnas lämplighet. Deras beskrivningar av den verklighet de ser ger en 

tydligare bild av upplevelserna av bemanningsarbetets komplexa innebörd som ständigt leder 

tillbaka till relationen mellan begreppet kunden i centrum och de lagar samt visioner som 

utgör ramarna för arbetet med bemanningsfrågan. 

Arbetet med att uppnå en tydligare bild utgår från relationen mellan den gemensamma 

målsättningen med kunden i centrum och den bristfälliga kunskap som finns idag som en 

konsekvens av en dragkamp mellan olika intressen på alla plan i den nationella strukturen 

samt lokala konstruktionen. Politikerna drivs av partipolitiska ambitioner, Socialstyrelsen av 

ett kundorienterat ansvarstagande, medan verksamheten jobbar med kombinationen av 

ekonomiska utmaningar och kundens bästa samtidigt som cheferna kämpar i en verksamhet 

där kraven växer i takt med att resurserna begränsas. Detta utgör i stora drag de utmanande 

omständigheter som råder inom socialförvaltningens verksamhet för vård och omsorgs 

boenden. Olika intressen kolliderar trots en ambition som på många punkter är liktydig, allt 

från enhetscheferna längst ut i linjen till verksamhets representanter, politiska representanter, 

fackliga ombud och statliga myndigheter med ett övergripande ansvar som finns 

representerade i det insamlade materialet ställs idag inför utmanande omständigheter som 

bygger på beslut tagna av andra parter inom den gemensamma kedjan. Masteruppsatsens 

övergripande syfte har varit att beskriva och analysera olika aspekter av 

omvårdnadsbedömningarnas lämplighet som modell vid bemanningen av socialförvaltningens 

verksamhet i Luleå. Ambitionen har också varit att beskriva och kritiskt granska olika 

alternativ till den modell som tillämpas idag för att organisationens behov ska kunna 

tillgodoses i framtiden, i förhållande till de allt större kraven på en individanpassad omsorg 

med ökade skyldigheter i förhållande till kund. De frågeställningar som besvaras i 

masteruppsatsen handlar om hur situationen har förändrats sedan omvårdnadsbedömningarna 

infördes beträffande personalen, hur situationen upplevs inom verksamhetensområdet för vård 

och omsorgsboenden, vilka möjligheter dagens verksamhet har att tillgodose de ökande 

kraven på en individanpassad omsorg med ökade skyldigheter i förhållande till kund, samt 

vilken betydelse Socialstyrelsens nya föreskrifter kommer att få för bemanningen av 

socialförvaltningens verksamhet. Frågeställningar och syfte knyter an till den bild som 

informanterna målat upp som presenteras i arbetets empiriska kapitel. Den teoretiska bas som 

löper genom hela masteruppsatsens struktur utgår från Webers samhällsyn och tanken om 

idealtyper, där centrala begrepp förvandlas till grundläggande aspekter i den idealtyp som 

konstrueras.  



76 

 

En jämförelse mellan idealtyp och verklighet 

Genom att utgå från den teoretiska ansats som skapats utifrån Max Webers samhällssyn och 

utveckling av den egna idealtyp som används i studien har ett tydligt verktyg konstruerats. 

Idealtypen fungerar genom de grundläggande krav som Weber (1983) formulerat på en 

begreppslig klarhet både som ett mikroskop och en vattendelare vid studien av det empiriska 

materialet. Denna process bygger på att den verklighetsbild som fångats upp genom det 

insamlade materialet bryts ner genom en jämförelse med den idealtyp som konstruerats. De 

skillnader som framträder följs sedan upp med en vidare analys baserad på det empiriska 

materialet där varje avvikelse beskrivs mer ingående. 

Det inledande skedet handlar om att komprimera den empiriska verkligheten utifrån de 

teoretiska aspekter som utgör idealtypens grund, när detta arbete avslutats ställs de två 

blocken upp mot varandra för att inleda den övergripande teoretiska analysen av det 

insamlade materialet. Med hjälp av den övergripande jämförelsen mellan sammaställningen 

av det empiriska materialet och den idealtyp som konstruerats kan en total bild av 

socialförvaltningens problematik identifieras. 

Idealtyp för bemanning Det empiriska materialet 

Kompetens begreppet innebär att kompetens 

ska förstås som tillräcklig skicklighet; 

behörighet i relation till en viss uppgift. 

Kompetensen inom verksamheten beskrivs 

som god samtidigt som många upplever att 

uppgifterna inte matchats efter personalens 

kompetens. 

Flexibilitet identifieras genom arbetslagens 

flexibla utformning och bredd baserad på de 

anställdas vida kompetens. 

Arbetslagen jobbar allt mer gräns 

överskridande och personalens inställning till 

att verka även utanför den egna enheten har 

utvecklats. 

Motivationen hos de anställda inom en 

organisation utgår från arbetets utformning. 

Arbetet ska vara utmanande för den anställde 

samtidigt som det ska ställa krav på ansvar. 

Motivationen hos de anställda inom dagens 

verksamhet bygger på en oklarhet kring roller 

och uppdrag. Arbetet är både utmanande och 

ställer höga krav på ansvar. 

Prestation är i detta sammanhang en handling 

som ur ett organisatoriskt perspektiv genererar 

en fördel i form av en positiv förändring av 

organisationens totala insats. 

Prestationen inom dagens verksamhet är 

utifrån idealtypen och den insamlade 

informationen svår att tolka då oklarheten är 

stor kring vad som kan bedömas vara en insats 

som för organisationen framåt. 

Ekonomi handlar om att samordna 

individernas strävan kring ett gemensamt mål. 

Ekonomi bygger inom socialförvaltningen på 

ett splittrat ansvar. 

Tabell 1: Jämförelse mellan idealtyp och empiri 
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Jämförelsen mellan idealtypen och den verklighet som informanter och dokument beskriver 

leder fram till att ett antal tydliga avikelser kan konstateras. Avvikelserna representerar inte 

bara avvikelser från den idealtyp som konstruerats utan även organisationens ambitioner i och 

med att den teoretiska konstruktionen bygger på en renodlad verklighet, modell abstraherad 

utifrån Socialförvaltningens egna visioner. Tack vare den direkta kopplingen mellan 

idealtypen och den verksamhet som den analyserar kan verktyget mer direkt relatera de 

avvikelser som identifieras till svårigheter inom verksamheten. 

 Kompetensmässigt framstår organisationens förmåga som god i förhållande till 

idealtypen begreppsliga riktlinjer, samtidigt som en problematik kan konstateras vad 

gäller hur kompetensen tillvaratas i förhållande till verksamhetens uppgifter och 

övergripande mål 

 Flexibilitetsaspekten återspeglar genom jämförelsen av den idealtypiska 

konstruktionens ramar och det empiriska materialet en succesiv utveckling där de 

anställda idag jobbar mer gränsöverskridande än vad som var fallet för några år sedan. 

 Motivationen begränsas i dagsläget av oklarhet angående de roller och uppgifter som 

organisationens medlemar förväntas leva upp till. Samtidigt är arbetet i högsta grad 

utmanande och uppfyller även idealtypens grundläggande princip om höga krav. 

 Prestation är en aspekt av idealtypen som ställer krav på att den organisation som ska 

undersökas har en tydlig definition av vad som anses vara en positiv förändring, vilket 

i fallet med socialförvaltningen är tveksamt då verksamhetens fokus är gemensamt 

samtidigt som olika delar jobbar mot olika mål. 

 Ekonomi beskrivs enligt idealtypen som en konstruktion baserad på förmågan att 

samordna organisationens medlemmar i en enhetlig strävan mot ett gemensamt mål, 

denna beskrivning framstår nästintill som fiktiv i förhållande till socialförvaltningens 

arbete där ansvaret att leda processen har lagts ut på de enskilda cheferna vilket har 

medfört att målet också kommit bort längs vägen. 

Idealtypens fem aspekter utgör riktlinjerna för den fortsatta diskussionen, frågor som 

behandlas bygger även på problematik som framkomit kopplat till de olika aspekterna. I 

efterföljande text kommer de utmaningar som identifierats genom tillämpningen av idealtypen 

att undersökas ytterligare i kombination med fördjupningar och beskrivningar från 

informanterna själva. 

Bemanning och utmaningar 

De informanter som har deltagit och arbetar inom socialförvaltningens verksamhet beskriver 

en utmanande verklighet där kraven kommer från flera olika riktningar, alla är överens om att 

verksamhetens bemanning och arbetet i sig alltid måste utgå från kund. Kundens 

välbefinnande i kombination med en miljö som gör det möjligt för personalen att känna trivsel 

samt ha tid till att ge en värdig vård i enlighet med den bild som Eliasson-Lappalainen (2011) 

målar upp är viktig för informanterna. Åsikterna hos deltagarna i studien är samtidigt delvis 

svåra att följa upp då beskrivningarna skiljer sig åt men den röda tråden finns trots detta 

faktum hela tiden där. Den bild som informanterna ger målar upp en situation där en stor 

osäkerhet råder, vissa upplever dagens vårdbehovsbedömningar som bra och väl anpassade 

till ändamålet medan andra riktar stark kritik mot verktyget och efterlyser ett mer stabilt 

allternativ som skulle underlätta arbetet med en långsiktig strategi i bemanningen av 

verksamheten i linje med vad Harrington et al (2012) konstaterar. Linjen mellan de olika 

åsikterna är inte solklar och negativa röster riktas från båda sidorna även mot det alternativ 

som beskrivs som önskvärt.  
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Viktiga faktorer som lyfts fram handlar om förståelsen inför den bredd som verksamheten 

bygger på. Det handlar inte om att erbjuda en tjänst till en kund utan om att se en helhet där 

varje individ får sina behov uppmärksammade och tillgodosedda. I kontexten av vård och 

omsorgsboendena omfattande verksamhet är det viktigt att betona den felaktiga syn som flera 

enhetschefer beskriver, som handlar om att det finns en bild av att boendena ska vara en form 

av all inclusive bostad. Frågorna kring dagens verksamhet kretsar också mycket kring vad 

uppdraget är rent konkret och vad en tjänst inom verksamheten ska innebära. Fackförbundet 

kommunal efterlyser tydligare yrkesbeskrivningar för personalen och cheferna ställer sig 

frågande till vad som ska prioriteras bort när tiden inte räcker samtidigt som flera informanter 

på olika nivåer ifrågasätter hur väl kompetens tas tillvara när undersköterskor städar 

korridorer och enhetschefer tvingas vara fastighetskötare eller administratörer i stället för att 

jobba nära sin personal i enlighet med verksamhetens uttalade mål med sjuttio procent av 

arbetstiden i det nära ledarskapet. 

Sjuttio procent av tiden i det nära ledarskapet är en vision som flera enhetschefer har svårt att 

ta på allvar, att med dagens förutsättningar lyckas åstadkomma kommunens vision beskrivs 

som ett omöjligt uppdrag och flera chefer ifrågasätter visionen med tanke på de 

förutsättningar som idag ges. Verksamhetens uttalade mål har som en följd av en växande 

arbetsbörda på enhetschefsnivå förvandlats från en vision till en illusion (Chaharbaghi, 2010). 

Visionen har i och med sin orimlighet orsakat en oklarhet hos de anställda kring hur 

verksamhetens ledare tänker och vad som egentligen menas med begreppet nära ledarskap, 

vilket är en konsekvens som även stämmer överens med Chaharbaghi (2010) resonemang 

angående orealistiska visioners inverkan på organisationsmedlemmarnas syn på de ledare som 

sätter upp riktningen. 

Enhetscheferna uppger att de upplever att det succesivt blivit svårare att rekrytera kompetent 

personal, en rekryteringsproblematik som de kopplar till vårdyrkets status och 

undersköterskeyrkets rykte. Bemanningsproblematiken omfattar allt minskade antagningarna 

vid vårdutbildningarna nationellt till de begränsade möjligheterna att själv få genomföra sina 

rekryteringar. För att säkerställa framtidens bemanning av verksamheten behöver yrkets status 

höjas och en mer tydlig yrkesroll beskrivs som en viktig del av arbetet med att uppnå en sådan 

önskvärd utveckling. 

Det begränsade rekryteringsutrymmet för cheferna inom vård och omsorgsboende går i rakt 

motsatt riktning i förhållande till de modeller som förespråkas inom HRM. De modeller som 

förespråkas inom HRM bygger på en högre grad av internt självstyre och inflytande vilket 

kopplas samman med en god kunskap om de ekonomiska ramar som omger organisationen 

samt ett ökat ekonomiskt ansvar för de enskilda anställda inom verksamheten (McKenna och 

Beech, 2008). 

Medarbetarnas ökade möjligheter till inverkan bygger på att personalen i större omfattning 

involveras i den övergripande verksamheten med hjälp av en väl fungerande kommunikation. 

Det resonemang som informanterna från socialförvaltningen för knyter tydligt an till 

McKenna och Beech (2008) resonemang kring personalens värde för organisationen och 

möjligheterna att ta tillvara på personalen genom att stimulera de anställda att stanna kvar, ett 

resonemang som liknar den strävan som enhetscheferna förmedlar att de förespråkar. Den 

ökade involveringen i verksamhetens övergripande arbete bidrar till ett stigande engagemang, 

samt stimulerar den individuella motivationen genom att modellen utmanar och ställer krav på 

engagemang hos de anställda (McKenna och Beech, 2008). Informanterna lyfter även tydligt 

fram frågan om flexibilitet där samtliga medverkande beskriver att det är viktigt att inte vara 

bunden till en avdelning utan att se sig själv som en del av socialförvaltningens verksamhet.  
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Ur ett bemanningsperspektiv efterlyser bland annat en av enhetscheferna att flexibilitet skulle 

kunna vara ett lämpligt lönekriterie vid utvecklingen av riktlinjerna för framtidens bemanning 

av verksamheten. Det resonemang som flera av enhetcheferna för angående flexibilitet kan 

kopplas till de metoder som tillämpas inom HRM, vilka bygger på en strävan efter att 

decentralisera organisationen. Tanken på en mer decentraliserad organisation delas även av 

den fackliga representanten från kommunal som beskriver att många av de schematekniska 

frågor som idag styrs centralt åter borde flyttas ut till de olika enheterna där medarbetare finns 

utrustade med en bred kompetens inom det aktuella området. En tanke som enligt den fackliga 

representanten skulle skapa en närmare och bättre anpassad schemaläggning med flera öppna 

samtal, vilket är en tanke som även kan identifieras inom dagens HRM med en modell där 

mycket av ansvaret fördelas ut i linjen förespråkas i en kombination med bred kompetens för 

att ge utrymme till snabbare anpassning av eventuella utmaningar. 

Frågan om de ekonomiska resurser som finns idag är också återkommande hos samtliga 

informanter, där mycket handlar om de nya krav som tillförts verksamheten genom de 

politiska överenskommelserna om heltid till alla tillsvidare anställda samt avskaffandet av 

delade turer. Besluten i sig beskrivs överlag inte som felaktiga däremot önskar en klar 

majoritet av alla de som deltagit i studien en högre grad av förståelse inför vilka följder 

besluten innebär. De beslut som direkt medför en ökad kostnad för verksamheten ska också 

rendera ökade ekonomiska anslag. Enligt en majoritet av de tillfrågade enhetscheferna hade 

det varit bättre om de hade getts ett större utrymme att lösa frågan själva direkt och inte som 

det nu har blivit med ett direkt krav uppifrån. Boendenas storlek är också ett återkomande 

samtalsämne när det kommer till möjligheten att bemanna, där mindre hus beskrivs som mer 

problematiska här beskriver cheferna bland annat att det i praktiken inte går att få igenom ett 

schema utan delade turer en bild som också delvis bekräftas av Socialnämndens ordförande. 

Diskussioner har enligt Norrbottens-Kuriren (2014) även börjat föras angående ett delvis 

slopat krav på avskaffandet av de delade turerna, enligt tidningen kan det bli aktuellt att 

istället ersätta de som kan tänka sig att jobba delade turer med ett extra lönetillägg. Detta 

skulle innebära att verksamheten i praktiken är tillbaka där de var innan diskussionerna om 

delade turerna tog fart. Med endast en delvis högre ersättning för de som jobbar delade turer 

som följd av en flerårig process. 

Majoriteten av de tillfrågade förespråkar en verksamhet byggd kring större hus, då det 

underlättade arbetet med planeringen av bemanningen genom att möjligheterna att lösa 

bemanningen internt ökar när husen blir större. Samtidigt beskriver enhetscheferna en 

verklighet där antalet underställda tydligt överskrider verksamhetens mål med max tjugofem 

underställda vilket också enligt flera enhetschefer bidrar till en sämre kontakt med varje 

enskild anställd. 

Den informella dragkampen  

Det pågår en dragkamp inom socialförvaltningen i dag, en dragkamp som ingen verkar 

diskutera men som tydligt framkommer i samtalen med de anställda på olika nivåer inom 

verksamheten. Flera informanter säger det rakt ut, de upplever det finns ett bristande intresse 

och en dålig förståelse inför hur verksamheten ser ut i verkligheten. Majoriteten av 

enhetscheferna beskriver att det är svårt att få tiden att räcka till och att det handlar om att 

prioritera vad som är viktigt. Allting utgår enligt flera av enhetscheferna från vilka visioner 

som ska bejakas inom organisationen, en fråga som enligt flera av enhetscheferna är svårt att 

besvara utifrån ett verksamhetsperspektiv. Margareta Bladfors studiens politiska representant 

betonar kommunens övergripande vision Luleå 2050 samt de program som tagits fram utifrån 

visionens olika riktningar. Det är givetvis bra att den ytterst ansvarige politiske företrädaren 
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upplever att det finns en tydlig vision som på ett bra sätt beskriver riktningen för 

verksamheten, men det är samtidigt olyckligt att denna vision på ett tydligt sätt gått fram till 

verksamhetens alla chefer. Att utgå från en vision som inte nått ut till de verkställande 

cheferna innebär i praktiken att visionen blir svår att förverkliga samtidigt som cheferna 

ställer sig frågande till vad de förväntas jobba mot. Visionen blir på så sätt precis som 

Chaharbaghi (2010) beskriver det mer av en illusion än någonting faktiskt och konkret. 

Problemet omfattar samtidigt mer än bara frågan om vilken vision organisationen jobbar mot, 

enhetscheferna upplever även den egna rollen är oklar i förhållande till vad ledningen 

förväntar sig av sina chefer. Enhetscheferna ställer sig frågande till vad ett nära ledarskap 

innebär rent konkret och hur visionen om sjuttio procent av tiden i det nära ledarskapet ska 

kunna realiseras med tanke på den mängd av sysslor som idag ligger på enhetschefernas axlar. 

Enhetscheferna beskriver även det faktum att verksamheten i dag har sköterskor som städar 

koridorer istället för att vara med kund som problematiskt och ett slöseri med kompetens. 

Resonemanget kring de oklara rollerna beskriver en oroväckande verklighet som blir än mer 

oroande om den kopplas till Ellströms (1992) beskrivning av begreppet kompetens, där 

kompetens beskrivs som relationen mellan individens förmåga och de problem som 

uppkommer genom arbetet eftersom problemet i sig bygger på oklarheter kring vad arbetet 

faktiskt innebär. 

Det faktum att alla är överens om att det är kunden som ska stå i centrum samtidigt som de 

beskriver en situation som på flera viktiga punkter skiljer sig åt ger signaler om att det finns 

ett behov av tydligare kommunikation. Dagens situation där de anställda cheferna på golvet 

upplever att den politiska ledningen ger löften som de förväntas infria utan ytterligare 

ekonomiska medel i en situation där verksamheten redan är pressad leder enligt kommunals 

representant till en känsla av att inte räcka till sprids bland enhetscheferna. Flera enhetschefer 

beskriver även hur de upplever att de inte får det inflytande som de skulle vilja beträffande 

utvecklingen av verksamheten och efterlyser en öppnare dialog, önskemålet bör med tanke på 

den bild som enhetscheferna ger i förhållande till verksamhetsledningens tankar kring 

framtiden tas upp till dialog. Klyftan mellan verksamhetens olika delar vad gäller förtroende 

och flera viktiga frågor tycks på många punkter vara starkare förknippat med bristen på tydlig 

kommunikation än en splittring av synen på hur verksamheten ska drivas, faktum är att det 

snarare tycks finnas en relativt stark samsyn i denna fråga. 

Det är därför viktigt att organisationen utvärderar hur arbetet med den gemensamma visionen 

ska kunna föras ut till alla medlemmar i verksamheten på ett tydligare sätt, samt hur den i 

praktiken ska lyftas från tanke till genomförande. Verksamhetens olika enheter bör även 

utreda hur de tillsammans ska kunna skapa ett enhetligare och tydligare sätt att arbeta som 

underlättar beslut som ibland kan kännas svåra. 

Metoder och modeller vid bemanning 

Den grundläggande frågan när det kommer till att utveckla en modell för bemanning utgår 

nästan alltid från modellens ekonomiska grund, de två traditionella alternativ som direkt 

kommer på tal är nästan alltid ställda i ett motsatsförhållande och bygger på fast eller rörlig 

budget. Den fasta budgeten uppges vara enklare att arbeta med och mer väl utformad för en 

långsiktig planering. Den rörliga modellen som dagens vårdbehovsbedömningar är ett 

exempel på sägs ge en mer följsam budget med ett rättvisare utfall. De två traditionella 

modellerna har bland de tillfrågade ett jämnvärdit stöd, det finns samtidigt individer inom de 

två olika grupperna som beskriver en tredje lösning baserad på en modell med en fast budget i 

grunden samt olika allternativa påbyggnader.  
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Alternativa bemanningsmodeller som framkommer under studien bygger på upplevelser och 

berättelser från chefer som själva har en varierande längd på sin erfarenhet av bemanning, 

samt fackliga representant som sedan tidigare varit med vid utvecklingen av verksamhetens 

nuvarande bemanning. De tre alternativa bemanningsmodeller som kommer upp under 

samtalen är fast budget, rörlig budget eller en kombination av de två med en gemensam pott 

för oförutsedda utgifter. Skillnaderna mellan de olika allternativen illustreras nedan genom en 

jämförelse med den idealtypiska modellen. 

Idealtyp för 

bemanning 
Fast budget Rörlig budget 

Kombinerad 

budget 

Kompetens begreppet 

innebär att kompetens 

ska förstås som 

tillräcklig skicklighet; 

behörighet i relation 

till en viss uppgift. 

Fast budget innebär 

en mer konstant 

bemanning då 

utrymmet för 

avikelser begränsas, 

detta medför att 

kompetensens värde 

skiftar. 

Med en rörlig budget 

kan organisationens 

tillgång till adekvat 

kompetens anpassas 

i relation till de 

uppgifter som 

verksamheten ställs 

inför. 

Med en kombinerad 

budget säkerställs en 

stabil grund- 

bemanning genom 

en fast del medan 

den rörliga delen 

lämnar utrymme för 

anpassningar. 

Flexibilitet 

identifieras genom 

arbetslagens flexibla 

utformning och bredd 

baserad på de 

anställdas vida 

kompetens. 

En fast budget som 

tydligt anger vad 

som gäller lämnar ett 

litet utrymme för 

variation och 

flexibilitet. 

Den rörliga budgeten 

tillåter i en högre 

grad än den fasta 

budgeten ett flexibelt 

arbetes sätt där 

personalen anpassas 

efter behov. 

En kombinerad 

budget ger ett visst 

utrymme för ett för 

flexibilitet. 

Motivationen hos de 

anställda inom en 

organisation utgår 

från arbetets 

utformning. Arbetet 

ska vara utmanande 

för den anställde 

samtidigt som det ska 

ställa krav på ansvar. 

En fast budget 

lämnar i precis 

samma utsträckning 

som de övriga två 

allternativen 

utrymme för ett 

motiverande arbete. 

En rörlig budget 

lämnar i precis 

samma utsträckning 

som de övriga två 

allternativen 

utrymme för ett 

motiverande arbete. 

En kombinerad 

budget lämnar i 

precis samma 

utsträckning som de 

övriga två 

allternativen 

utrymme för ett 

motiverande arbete. 

Prestation är i detta 

sammanhang en 

handling som ur ett 

organisatoriskt 

perspektiv genererar 

en fördel i form av en 

positiv förändring av 

organisationens totala 

insats. 

En fast budget ger 

enligt informanterna 

ett bättre utrymme 

för en långsiktig 

planering vilket 

enligt flera chefer 

skulle leda till en 

starkare verksamhet. 

Den rörliga budgeten 

är mer 

anpassningsbar och 

kan vara nyckeln till 

framgång vid stora 

omställningar, 

samtidigt som den är 

opraktisk vid en mer 

långsiktig planering. 

Med kombinationen 

av en fast och en 

rörlig budget kan 

både en långsiktigare 

planering och en 

bättre rörlighet vid 

händelse särskilda 

behov säkerställas.  

Ekonomi handlar om 

att samordna 

individernas strävan 

kring ett gemensamt 

mål. 

Flera informanter 

utrycker att det är 

lättare att samordna 

medarbetarna utifrån 

en fast budget. 

Variationerna i den 

rörliga budgeten gör 

det svårt att 

samordna en mer 

långsiktig insats. 

Den kombinerade 

budgeten ger ett visst 

utrymme för 

samordnade insatser. 

Tabell 2: Jämförelse mellan olika bemanningsmodeller 
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Jämförelsen mellan studiens konstruerade idealtyp och de olika budgetallternativen vid 

planeringen av verksamhetens bemanning belyser skillnaderna mellan alternativen. De olika 

avvikelserna från den konstruerade idealtypen kan utifrån verksamhetens behov tolkas som 

både positiva och negativa beroende på vilken vision organisationens ledning har för 

framtidens verksamhet. Hur de lägger upp den ekonomiska planeringen av verksamheten är 

samtidigt inte helt bundet till vilken övergripande riktning organisationen väljer. Det finns 

även andra allternativa hjälpmedel som bör utvärderas, ett av de olika verktygen är TES som 

under intervjuerna med enhetscheferna varit återkommande. TES beskrivs i både positiva och 

negativa ordalag beroende på hur de väljer att beskriva verktyget och här ligger bollen klart 

och tydligt i verksamhetens händer. Hemtjänsten där de i dag redan jobbar med verktyget ger 

en positiv bild av TES och tror sig kunna se verktyget även inom andra delar av 

socialförvaltningens verksamheter. Om verktyget skulle sammanfattas i några korta punkter 

så skulle presentationen se ut på följande sätt; 

 TES står för Trygghet, Enkelhet och Säkerhet. 

o Tryggheten bygger på den dokumentation som systemet erbjuder, vilket 

underlättar en systematisk uppföljning. 

o Säkerheten ligger i värdet av möjligheten att hantera de kunder som kommer in 

i systemet. 

o Enkelheten bygger på att det endast krävs några knapptryckningar för att 

planera en dag. 

Systemet bygger vidare på två olika delar. Den första är utförandemodulen som innehåller 

processerna med att bygga besök och lägga upp, planeringen bygger på det första steget i 

arbetet med ett TES baserat system. Medan den andra delen som är webbaserad i sig 

innehåller hela fem olika delar. Dessa delar innefattar behörigheter och roller, 

personalregister, kundregister samt rapporter och manualer. 

Systemet bygger på att personalens scheman överförs från Time Care Planering och integreras 

i IT-stödet genom TES, samma sak sker sedermera med kundernas beslutade insatser som 

överförs från Treserva till TES. Enhetschefernas roll i arbetet med TES utgår från arbetet med 

att bygga besök, planera samt arbetet med att förbereda en reservplan som ska fungera som en 

säkerhetsrutin. Informanten förklarar att både kunder och personal ligger i TES vilket innebär 

att de två grupperna möts i programmet. Personalen kommer in i TES från Time Care som en 

gul rad varpå cheferna kan se vilka tider den anställde jobbar för att sedan fylla på med 

kunder tills den anställdes schema är fullt. Eftersom cheferna matchar och fyller på med 

kunder på varje anställds schema, så ser de tydligt hur behovet av personal och den tillgång 

som finns står sig i förhållande till varandra. En total bild skapas genom att det schema som 

läggs in via Time Care i TES planeras mot kundernas behov, vilket visar hur bemanningen ser 

ut. Bilden som produceras genom att köra de två grupperna mot varandra ger cheferna den 

information som krävs för att sedan kunna gå in i Time Care igen och rätta till den bemanning 

som lagts in efter det behov som finns. Men eftersom verksamheten förändras och kunder 

kommer och går måste Time Care ständigt hållas uppdaterat. Detta är också bakgrunden till 

varför de inom hemtjänsten jobbar med fyra veckors schemaperioder. Vård och 

omsorgsboendenas schemaperioder omfattar sex veckor. Schemaskillnaderna bygger enligt 

informanten på den högre variation som föreligger inom hemtjänsten i förhållande till 

verksamhetens boenden. Systemet förtydligas genom en färgkodning för de olika åtgärder 

som ingår.  
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Lagar och visioner 

Lagar och visioner är det som definierar verksamhetens ramar och vilken riktning arbetet tar i 

den fortsatta utvecklingen av verksamheten. Följande text återger stegvis de visioner som 

finns inom socialförvaltningens verksamhet för vård och omsorgsboende samt de nya 

lagbaserade direktiv som verksamheten kommer att möta under våren tvåtusenfemton. 

Visioner 

Socialnämndens ordförande vill se en verksamhet fri från delade turer där personal och kund 

kan känna en trygghet. Margareta betonar vikten av en bemanning som ger kunderna det de 

vill och ska ha samt skapar möjligheter för medarbetarna att trivas på jobbet. Vidare ska 

socialförvaltningens övergripande arbete utgå från Luleå kommuns gemensamma vision 

Luleå 2050. I syn på framtidens verksamhet betonar Margareta att det är viktigt att 

verksamheten styr arbetet så att de anställda oavsett titel arbetar med de uppgifter som är 

avsedda, det handlar om att ta tillvara den kompetens som finns på bästa sätt, samtidigt som 

det är ett steg mot att höja arbetsgruppernas status. Det är även viktigt att jobba med att hitta 

nya vägar för att kunna lösa framtidens utmaningar, det handlar om att satsa mer på stora hus 

samtidigt som samverkan är en viktig del vid de mindre enheterna. Processen bakom en ökad 

samverkan måste enligt Margareta komma underifrån där medarbetare och chefer som finns i 

direkt närhet till det dagliga arbetet mot kund tillsammans får komma fram till den bästa 

lösningen. Det är ett stort ansvar som tillfaller verksamhetens chefer och anställda, då 

socialnämndens ordförande betonar att en utvecklad samverkan är den direkt avgörande 

faktor, om verksamheten ska kunna gå ihop samtidigt som alla ska ha heltid och delade 

turerna avskaffas. Detta är inget problem för socialförvaltningens ytterst ansvariga politiska 

representant som uttrycker att hon från ett politiskt perspektiv ibland kan ha svårt att se allt 

som händer i verksamheten och att ansvaret därför också måste ligga hos de som står närmare 

verksamhetens verklighet. Vilket är ett ansvar som Margareta med trygga händer lämnar över 

till chefer och medarbetare samtidigt som hon betonar att det är tack vare verksamhetens 

otroligt duktiga chefer som fixar de tuffa utmaningar som dyker upp som verksamheten kan 

gå framåt. 

Enhetschefernas bild av framtidens verksamhet handlar framförallt om tre områden. De tre 

möjligheter som cheferna pekar ut inför framtiden berör frågor om flexibilitet, specialisering 

och stabilitet. Med flexibilitet syftar enhetscheferna på personalens villighet till att vara rörlig 

och delta i en mer verksamhetsomfattande arbetsstyrka som möjliggör en högre grad av 

samverkan vilket medför helt andra alternativ när det kommer till att planera bemanningen. 

Den vision som enhetscheferna beskriver bygger på två punkter, den första handlar om en 

önskan om nya anställningsformer som är mer verksamhetsomfattande vilka enligt flera av 

cheferna väsentligt skulle underlätta arbetet med att utveckla en mer gemensam personal 

styrka. Punkt numer två på listan av åtgärder som flera av enhetscheferna beskriver vad gäller 

arbetet att uppnå den ökade flexibilitet som enhetscheferna beskriver som en viktig del för att 

kunna skapa framtidens socialförvaltning handlar enligt cheferna om att skapa nya tidsramar 

för att följa kundernas vanor och önskemål. De två förslagen som utgår från en ökad 

flexibilitet skulle enligt de chefer som står bakom idéerna vara till stor hjälp i arbetet med att 

avskaffa de delade turerna samtidigt som de är ett viktigt steg för att uppfylla uppdraget mot 

kund. Det andra området som flera av enhetcheferna lyfter fram handlar om hur arbetet ska 

kunna specialiseras, enhetscheferna förklarar att de efterlyser mer renodlade roller, 

önskemålet bygger på en övertygelse om att en tydligare roller skulle innebära en bättre 

tillämpning av den kompetens som finns i verksamheten vilket även skulle status höjande 

effekt. Tredje och sista området som återkommer under samtalen med enhetscheferna bygger 
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på en önskan om att komma ifrån dagens schema krångel som många gånger går ut på att hitta 

omöjliga lösningar, lösningen är enligt flera chefer en högre grundbemanning där eventuella 

övertaligheter läggs i gemensamma bemanningspoler där enheterna kan samverka genom att 

enhetsöverskridande anställningar. De tre områdena är tydligt kopplade till varandra och 

hänger också i grova drag samman med den politiska vision som Socialnämndens ordförande 

beskriver. 

Kommunals representant vill se en framtid där varje enhet har en högre grundbemanning och 

personal och chefer har tydliga yrkesbeskrivningar som gör att de kan känna sig tryga i sina 

uppdrag. De vill även föra tillbaka schemahanteringen till enheterna ute i verksamheten för att 

åter få igång en konstruktiv dialog mellan anställda i syfte att skapa en hantering som gör att 

fler kan bli nöjda. Avslutningsvis efterlyser kommunal att de politiska beslut som tas om 

förändring i framtiden även medför de ekonomiska medel som förändringarna kräver i linje 

med de utvärderingar som genomförs inför varje större beslut, för att inte underminera 

förutsättningarna och förtroendet hos verksamhetens verkställande chefer. 

Lagar 

De nya riktlinjerna är till för att uppmärksamma kommunerna på de krav som redan finns 

inom Socialtjänstlagen vad gäller individernas behov rättigheter. Direktiven i SOSFS 2012:12 

ska enligt Socialstyrelsen garantera att en bemanning som utgår från de enskilda kundernas 

behov, vilket säkerställs genom en ökad kontroll över hur väl dagensverksamheter uppfyller 

kundernas behov. Konkret innebär de nya ändringarna ett ökat ansvar för de svenska 

socialnämnderna som får i uppdrag att säkerställa en bemanning som möjliggör baserad på 

varje enskild individs behov. Respektive socialnämnd ska vidare kunna garantera att de 

särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är tillräckligt bemannat för att dygnet 

runt kunna tillgodose och uppmärksamma behov som är av avgörande betydelse för 

individens hälsa eller välbefinnande i enlighet med gällande lagar. Arbetet med att säkerställa 

att boenden som följer riktlinjerna om en tillräcklig bemanning vilar även på 

Socialnämnderna (Socialstyrelsen, 2012). Följande gäller i detalj. I enlighet med SOSFS 

2011:12 ska personalen inneha kunskap om den nationella värdegrund som gäller i enlighet 

med 5 kapitlet 4 § första stycket i socialtjänstlagen (2001:453). Riktlinjerna ställer krav på att 

verksamheten under dygnets alla timmar ska bedrivas med en ansvarig som kan stödja och 

vägleda den övriga personalen. Socialstyrelsen kräver vidare att en person med befogenhet att 

omfördela arbetsuppgifter i syfte att tillgodose nya eller förändrade behov alltid är 

närvarande, enheterna ska även ha tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal i enlighet med 

den 18 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Enligt 4 kapitlet. 1 § socialtjänstlagen 

(2001:453) ska det tydligt framgå vilka hemtjänstinsatser som en person med demenssjukdom 

har beviljats så att det står klart vad beslutet eller besluten kommer att innebära i praktiken för 

den aktuella individen. Varje individ ska även ha beviljats en individuell genomförandeplan i 

enlighet med fjärde 4 kapitlet 3 §. Socialnämnderna ska regelbundet följa upp de beslut som 

är taget, om socialnämnden får kännedom om avikelser från vad som har beviljats är det upp 

till nämnden vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa den enskildes säkerhet och hälsa. 

Den verksamhetsansvariga socialnämnden ska även i enlighet med 4 kapitelet 1 § säkerställa 

en bemanning som möjliggör de insatser som de boende beviljats. De insatser som beviljats 

ska enligt Socialstyrelsens allmänna råd upprättas senast tre veckor efter det att en person med 

demens har flyttat in i det särskilda boendet. Med hjälp av genomförandeplanen ska chefer 

och medarbetare kunna se på vilket sätt insatserna ska genomföras praktiskt utifrån individens 

behov. Genomförandeplanen ska enligt 6 § regelbundet följas upp och vid behov revideras, i 

enlighet med de allmänna målen bör uppföljningen genomföras vid behov som minst en gång 

om året (Socialstyrelsen, 2012).  
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Avslutande reflektion 

De förändringar som pågår inom socialförvaltningen i Luleå är en följd av den förändrade 

ålderstruktur i Sverige, kombinerat med ökade krav på kvalité och kompetens. Förändringarna 

framträder genom nya riktlinjer från Socialstyrelsen, politiska beslut, kundernas krav och 

utvecklingen av samhällsynen på vårdyrket. Studien visar att det finns ett tydligt samband 

mellan de olika pådrivande krafterna bakom förändringarna som bygger på ambitionerna att 

öka attraktionskraften inom vårdyrket, samt säkerställa en värdig och meningsfullt ålderdom 

för Sveriges gamla. Informanternas beskrivningar av dagens situation skvallrar samtidigt om 

en verklighet som skiljer sig från de ambitioner som finns för verksamheten, där informanter 

på flera olika positioner beskriver vad som nästintill har kommit att likna en omedveten 

dragkamp mellan olika delar och nivåer inom den nationella strukturen. 

Resultat av studien visar på att det finns en stor osäkerhet inom verksamheten, orsaken är en 

bristande samverkan och oklara ramar. Verksamheten är i behov av en tydligare rollfördelning 

med definierade beskrivningar över vilka förväntningar som finns på de anställda för att 

säkerställa att den kompetens som finns inom socialförvaltningen används där den gör mest 

nytta. Genom att förtydliga rollfördelningen skulle flera viktiga verksamhetsområden kunna 

utvecklas ytterligare, tydligare roller kan även bidra till skapandet av en mer effektiv 

bemanning samt öka statusen för de verksamma yrkesgrupperna inom förvaltningen. 

Kommunikationen mellan verksamhetens olika delar bör förbättras för att förebygga 

kontraproduktiva processer som medför att verksamhetens enheter drar åt skilda hål. Detta 

särskilt som samtliga informanter har en samsyn vad gäller uppdragets mål. Verksamhetens 

ansvariga bör även överväga att ytterligare lyfta frågan om hur samverkan inom verksamheten 

ska kunna utvecklas vidare då betydelsen av en mer övergripande samverkan med flexibla 

medarbetare enligt de deltagande informanterna är stor eller i vissa fall avgörande. 

Genom den idealtyp som har konstruerats för bemanning öppnas samtidigt nya dörrar för att 

förstå och tolka den bild som informanterna målar upp. Idealtypen erbjuder ett stöd genom att 

fungera som en motpol i en förtydligande jämförelse mellan de olika allternativ som 

framkomit under studien, vilket medför en illustrativ bild av de olika alternativ som lyfts fram 

av verksamhetens medarbetare, se Tabell 2: Jämförelse mellan olika bemanningsmodeller. 

Jämförelsen beskriver i kombination med de övriga slutsatser som kommit fram kring den 

rådande situationen inom verksamheten, samt hur den upplevs av verksamhetens enhetschefer 

och andra personer med en nära relation till bemanningens olika aspekter av 

omvårdnadsbedömningarnas lämplighet som modell vid bemanningen av socialförvaltningens 

verksamhet. Vilken typ av bemanningssystem som skulle vara bäst för verksamheten i dagens 

läge är svårt att besvara. Informanterna är delade i sin syn på vilken modell som skulle vara 

mest önskvärd och studien kan inte heller ge något rakt svar och kanske är det symboliskt 

även för den fråga som studien avser att analysera. Då bristen på tydlighet, som så ofta inom 

större organisationer, även lyser igenom i den offentliga apparat som socialförvaltningens 

enhet för vård och omsorgsboenden är en del av. Bemanningsmodellen i sig verkar inte heller 

vara den mest avgörande frågan för verksamhetens möjligheter att lyckas med att leva upp till 

de nya utmaningar som väntar. Istället tycks de frågor som väcks under studien handla om 

just tydlighet, förståelse och kommunikation. Informanterna betonar verksamhetens behov av 

en tydligare uppföljning än den som bedrivs idag för att kunna säkerställa samt tillgodose 

framtidens behov av en mer individanpassad omsorg. Närheten mellan verksamhetens olika 

funktioner måste öka och cheferna måste ges tid att verka inom den egna verksamheten utan 

att kvävas av administrativa sysslor.  
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Enhetscheferna beskriver tillsammans en relativt optimistisk bild inför möjligheterna att 

kunna bemöta de nya utmaningar som bland annat de nya riktlinjerna från Socialstyrelsen 

innebär, samt arbetet med att avskaffa de delade turerna. Enhetschefernas optimism upplevs 

samtidigt inte utan förbehåll, då informanterna betonar att det är viktigt att de problem som 

upplevs idag kan får en positiv lösning i linje med de önskemål som informanterna utrycker. 

Anställda vid Socialstyrelsen betonar även att Luleå kommun absolut inte är sämst i klassen 

utan snarare ligger ganska bra till, vilket stärker det budskap som enhetscheferna förmedlar. 

Den direkta betydelsen av Socialstyrelsens nya riktlinjer för dagens verksamhet är också svåra 

att förutspå, då riktlinjerna i stor omfattning är beroende av den nivå som verksamheten redan 

håller idag. Ett rimligt antagande är i förhållande till de nya riktlinjerna att den tid som 

tillbringas tillsammans med kund kommer att öka, vilket ställer ökade krav på bemanning och 

planering av de resurser som redan finns på plats. 

Socialförvaltningens verksamhet präglas av många starka välvilliga individer med en hög 

ambitionsnivå, verksamhetens ställs samtidigt inför hårda krav baserade på en begränsad 

ekonomisk verklighet och succesivt stigande krav från samhället. Det är därför viktigt att 

tillvarata den omfattande kompetens som finns inom verksamhetensväggar för att säkra 

kvalitén inför morgondagens utmaningar och behov. Tiden är inne för socialförvaltningens 

olika enheter att ta av den grå mössan, lägga bort skruvsatsen och tillsammans ta fram en 

gemensam bild av den verklighet som verksamheten existerar inom. 

Uppslag till vidare forskning 

Vid ytterligare studier på området hade det varit intressant att även fånga upp medarbetarnas 

bild av verksamheten och den bemanning som tillämpas. Detta var från början även en del av 

visionerna under inledningen av denna studie, en vision som med tiden visats sig vara mer av 

en illusion då allting är mer tidskrävande när det väl kommer till praktiken. Utöver 

medarbetar perspektivet skulle det även vara intressant att jämföra olika verksamhetsområden 

inom organisationen ytterligare för att kunna identifiera olika kunskaper som skulle överföras 

till andra delar av verksamheten för att underläta bemanningen ytterligare. 

På ett nationellt plan vore det även intressant att vidare undersöka hur arbetet skiljer sig 

mellan kommunerna och om så är fallet på vilket sätt och varför, samt vad de innebär ur ett 

kund perspektiv speciellt med tanke på Socialstyrelsens nya riktlinjer som förväntas träda 

ikraft under mars år 2015.  
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