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Abstract
Today there is a growing interest in research on concrete practice within organizations, which has
implications for the understanding of how performance management works. New control ideals
are often introduced in an organizational and socially embedded practice, where taken for granted
assumptions about what is right and wrong or good and bad actions are already established. Governance
can ideally be seen as an interaction between structure and actor, where the former both guides and
limits the conduct of the latter. However, in this thesis I can show that local actors can act differently and
exhibit resistance in interactions with their superiors, thus they are not as passive as the ideal assumes.
The theoretical framework is based on Giddens' structuration theory that stresses there is a dialectical
relationship between structure and actor. (New)institutional theory contributes to get insights into the
participants' behavior and that meaning is shaped by wider institutional influences.

The empirical data in this thesis consists of two studies; an inter-organizational care chain project and
a study in assisted living. Both studies were carried out as case studies where qualitative interviews,
observations, and various official documents have been used. In the care chain project the aim is to
produce knowledge about how a change process has been undertaken to promote the development
of a seamless chain of care between different healthcare providers. The assisted living study examines
how the interaction between actor and structure manifests at three critical events. Within the work units
(the actors) knowledge and practices are established, based on care ideals. Economically administrative
ideal (the structure) is based on a hierarchical approach in which goals and metrics are linked to
budgets, activities and standards and where decision-making is decoupled from the actual work. This
decoupling can make the work more clearly measured, monitored and streamlined, thus keeping players
accountable for their actions and achievements. The actors are seen as cogs in a machine rather than as
insightful and engaged. Therefore they are assigned to an inconspicuous place in the framework that the
financial administrative ideal has determined. This ideal is the cornerstone of New Public Management
(NPM) and holds the private sector as a model in terms of management, steering and control of a
business. Although local actors can exhibit resistance towards this ideal, they still are limited by its
authoritative power of determining the allocation of resources.
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Sammanfattning 
Det finns idag ett ökat intresse inom forskningen för den konkreta praktiken 
inom organisationer, vilket får konsekvenser för förståelsen av hur verk-
samhetsstyrning går till. Vid införandet av ett nytt styrideal sker detta i en 
organisatorisk och socialt inbäddad praktik, där det redan finns etablerade ”ta-
för-givet” antaganden om vad som är rätt och riktigt, bra eller dåligt 
handlande. Styrning kan ses som ett samspel mellan strukturer (makronivå) 
och aktörer (mikronivå) och där strukturen såväl vägleder som begränsar 
aktörernas handlande. Jag kan dock visa att aktörer försöker och vill göra 
annorlunda, vilket innebär att de inte alltid utgör ett redskap i den styrandes 
hand. Avhandlingens teoretiska utgångspunkter bygger dels på Giddens 
struktureringsteori och det dialektiska förhållandet mellan struktur och aktör, 
dels på nyinstitutionell teori som bidrar med insikter om att aktörers agerande 
och meningsskapande även formas och påverkas av bredare institutionella 
influenser.  

Det empiriska materialet i avhandlingen utgörs av två studier; ett inter-
organisatoriskt vårdkedjeprojekt och en studie inom hemtjänsten. Båda 
studierna har genomförts som fallstudier där kvalitativa intervjuer, ob-
servationer och olika officiella dokument använts.  I vårdkedjeprojektet är 
syftet att bidra med kunskaper kring hur ett förändringsarbete har bedrivits för 
att främja utvecklingen av en gränslös vårdkedja mellan olika vårdaktörer. I 
hemtjänststudien undersöks hur samspelet mellan aktör och struktur tar sig 
uttryck vid tre kritiska händelser, där strukturen i form av ett ekonomiskt 
administrativt ideal anger ramar och villkor för hur arbetet skall utföras. Inom 
hemtjänstenheterna finns etablerad kunskap och rutiner, som bygger på ett 
omsorgsideal. Det ekonomiskt administrativa idealet utgår från ett hierarkiskt 
perspektiv där mål och mätetal kopplas till budgetar, aktiviteter och standarder 
och där beslutsfattandet är frikopplat från själva utförandet av arbetet. Genom 
denna särkoppling kan arbetet tydligare mätas, övervakas och effektiviseras 
och på så sätt hålla aktörerna ansvariga för sina handlingar och uppnådda 
resultat. Aktörerna ses som kuggar i ett maskineri snarare än som insiktsfulla 
och engagerade i den sociala strukturen. De tilldelas därför en undanskymd 
plats i det ramverk som det ekonomiskt administrativa idealet innebär. Detta 
ideal utgör en hörnsten i det som kallas för New Public Management (NPM) 
och som har det privata näringslivet som förebild vad gäller ledning, styrning 
och kontroll av en verksamhet. Jag kan dock visa att de lokala aktörerna kan 
handla annorlunda och uppvisa motstånd i interaktionerna med sina 
överordnade, de är inte så passiva som idealet utgår från.  Men då aktörerna 
inte har en absolut frihet att agera som de vill kommer de ändå att begränsas 
av den auktoritativa makten eftersom det är den som avgör vilka resurser som 
verksamheten tilldelas. 

Nyckelord: aktör, struktur, ekonomistyrning, förändring, beställar-utförarmodell 



 

English summary 
Today there is a growing interest in research on concrete practice within 
organizations, which has implications for the understanding of how per-
formance management works. New control ideals are often introduced in an 
organizational and socially embedded practice, where taken for granted 
assumptions about what is right and wrong or good and bad actions are already 
established. Governance can ideally be seen as an interaction between 
structure and actor, where the former both guides and limits the conduct of the 
latter. However, in this thesis I can show that local actors can act differently 
and exhibit resistance in interactions with their superiors, thus they are not as 
passive as the ideal assumes. The theoretical framework is based on Giddens' 
structuration theory that stresses there is a dialectical relationship between 
structure and actor. Newinstitutional theory contributes to get insights into the 
participants' behaviour and that meaning is shaped by wider institutional 
influences. 

The empirical data in this thesis consists of two studies; an inter-
organizational care chain project and a study in assisted living. Both studies 
were carried out as case studies where qualitative interviews, observations, 
and various official documents have been used. In the care chain project the 
aim is to produce knowledge about how a change process has been undertaken 
to promote the development of a seamless chain of care between different 
healthcare providers. The assisted living study examines how the interaction 
between actor and structure manifests at three critical events. Within the work 
units (the actors) knowledge and practices are established, based on care 
ideals. Economically administrative ideal (the structure) is based on a 
hierarchical approach in which goals and metrics are linked to budgets, 
activities and standards and where decision-making is decoupled from the 
actual work. This decoupling can make the work more clearly measured, 
monitored and streamlined, thus keeping players accountable for their actions 
and achievements. The actors are seen as cogs in a machine rather than as 
insightful and engaged. Therefore they are assigned to an inconspicuous place 
in the framework that the financial administrative ideal has determined. This 
ideal is the cornerstone of New Public Management (NPM) and holds the 
private sector as a model in terms of management, steering and control of a 
business. Although local actors can exhibit resistance towards this ideal, they 
still are limited by its authoritative power of determining the allocation of 
resources. 

Keywords: actor, structure, management accounting and control, change 



Förord 

Att genomföra ett avhandlingsarbete har av många liknats vid en resa där man 
visserligen vet målet men där själva färden kan vara såväl upplyftande som 
problematisk. Dessbättre kan man alltid stanna till vid olika hållplatser och 
begrunda sina vägval och ställningstaganden. Vid hållplatserna har det, för 
min del, funnits välvilliga medresenärer, vilka bidragit med många värdefulla 
synpunkter för att underlätta min färd, och som är värda många tack.  

Mitt första tack går till AFA Försäkring för att de beviljat forskningsmedel 
till projekt HEKLA, vilka medel har bidragit till att denna avhandling kommit 
till stånd. Projekt HEKLA har varit ett samarbetsprojekt mellan Karolinska 
Institutet i Stockholm och Mälardalens Högskola. 

Därefter vill jag tacka medlemmarna i projektet HEKLA; Carl Åberg, 
Ingela Målqvist och Thomas Hejninger. Ni har alla varit entusiastiska och 
välvilliga till min studie och frikostigt delat med er av erfarenheter och egna 
projektresultat. Era synpunkter på mina teoretiska och empiriska utkast har 
alltid gett mig nya infallsvinklar att fundera kring. Jag är glad att jag har fått 
lära känna er och dela idéer och utkast under de tre år som projektet varat. Det 
har varit både lärorik och roligt! 

Men de viktigaste personerna, för att jag skulle kunna slutföra doktorand-
resan, har varit mina två handledare. Jag kan inte nog tacka Ulf Johanson och 
Erik Bjurström för det engagemang de visat mig. Med tålamod och 
uppmuntran har de hjälpt mig fram i den krävande forskningsprocessen. En 
process som emellanåt sög in mig i omfattande tankeförvirring men också 
klarsynthet kring vad det innebär att beträda det vetenskapliga fältet och dess 
olika teoretiska skolor. Tack för ert stöd och den positiva attityd ni alltid visat 
mig och mitt arbete, de glada möten vi haft kring mina utkast och inte minst 
de trevliga kulinariska erfarenheter vi gjort i samband med ett flertal av dessa 
möten.  

En annan viktig person på min resa, som jag vill tacka, är opponenten 
Anders Nilsson. Hans fördjupande analys och goda råd vid slutseminariet 
underlättade slutförandet av mitt arbete.  

Jag vill även tacka de personer inom hemtjänsten och på beställarkansliet 
som välvilligt ställde upp på mina intervjuer. Tack för att jag fick möjlighet 
att besöka och ta del av er praktik och den innebörd och mening ni tillskriver 
ert arbetsliv.  

Ett särskilt tack går också till Mikael Gustafsson för hans ovärderliga hjälp 
med att förbättra layouten på avhandlingen.  



 

Sist men inte minst vill jag också tacka för det stora stöd och den praktiska 
hjälp jag fått av Uno, Louise och Mattias, som i alla faser av arbetet sett till 
att hålla mig på gott humör och uppmuntrat mig. Ni är guld värda! Att bli 
doktor är inte enbart en personlig resa utan även närstående och goda vänner 
får ta del av såväl frustration som glädjeämnen under resans gång. Tack för 
ert tålamod, som jag snart skall återgälda genom att bli en mer närvarande 
person i relationerna med er. 

Eskilstuna, 12 april 2014 
Mona Andersson 
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Inledning 

“Human societies are often far more messier than our theories about them” 
M. Mann (1986, s 4 vol.1): The Sources of Social Power  

 
 
 
 
Det övergripande syftet med den här avhandlingen är att förstå vad som händer 
när man inför nya eller förändrade styrinstrument i ett socialt sammanhang, 
där det finns etablerade verksamhetsnormer och praktisk kunskap för hur 
arbetet skall utföras. Inom den offentliga sektorn har det under lång tid skett 
kontinuerliga förändringar vad gäller organisation och styrning, som bygger 
på det som kallas för New Public Management (NPM). Bakom tillkomsten av 
NPM ligger en successiv västerländsk samhällsomvandling som påverkat 
såväl privata företag som offentliga verksamheter. Utvecklingen har inneburit 
utmaningar såväl för politiska ledare som personal inom välfärdssektorn 
(Högberg & Wallenberg, 2013). 

Kort kan man säga att NPM syftar till att förändra den offentliga sektorn så 
att den blir mer företagslik.  För att uppnå detta har man bland annat infört 
marknadsliknande organisationsmodeller, nya styrformer och styrinstrument, 
vilka syftar till att öka medborgarnas valfrihet att själva välja de tjänster de 
önskar. Produktionen av dessa tjänster sker i konkurrens mellan privata och 
landstingskommunala organisationer eller enheter, där konkurrensen antas 
bidra till högre effektivitet men också ökad kvalitet och bättre tillgänglighet 
(Hartman, 2011).  

Jag har studerat två nya styrinstrument, en vårdkedja och en beställar-
utförarmodell, vilka båda utgör hörnstenar i NPM. Studierna skall inte primärt 
ses som studier av NPM utan det är snarare konceptets tankegångar kring 
styrning och ledning av offentliga verksamheter, som har betydelse för att 
förstå den kontext där mina studier är genomförda. De båda undersökta 
styrinstrumenten innebär att professionella medarbetare ställs inför ut-
maningar att hantera nya ramar och regler i det vardagliga arbetet. Ett arbete 
där de sedan tidigare har egna professionella normer eller ideal för hur 
arbetsprocesser skall genomföras och utvärderas. De nya ramarna eller 
reglerna handlar till stor del om ekonomisk styrning, där begrepp som 
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produktivitet och effektivitet används för att mäta och utvärdera det arbete 
som utförs i verksamheterna. Dessa ramar påverkar även indirekt vad som 
anses vara eftersträvansvärt och vad som anses vara goda prestationer enligt 
Hasselbladh (2008). Det är således inte arbetet i sig som de här ramarna riktar 
sig mot utan de former, rutiner och principer som gäller för den konkreta 
vardagen i verksamheterna (ibid.). Det är känt från ekonomistyrnings-
forskning att om ledningen vill att en förändring skall bli mer bestående och 
inte mötas av motstånd bör hänsyn tas till befintliga sociala normsystem och 
maktstrukturer som finns i verksamheterna (Burns & Scapens, 2000; Englund, 
2005; Kraus, 2008). Det finns annars en risk att individerna aktivt kommer att 
motarbeta förändringen och delta i ett maktspel kring vilka ideal som skall 
gälla för deras verksamhet.  

Avhandlingen består av två studier: Dels min licentiatavhandling, där jag 
följde ett interorganisatoriskt vårdkedjeprojekt mellan primärvård, kommunal 
vård och slutenvård på ett sjukhus; dels min hemtjänststudie, som utgör en 
delstudie inom ett samverkansprojekt där arbetsförhållanden, kostnader och 
omsorgskvalitet har undersökts i två kommuner. Delstudien har fokuserat på 
de spänningar som uppstår i den lokala kontexten mellan två olika ideal; ett 
ekonomiskt administrativt och ett omsorgsideal, där jag antagit att aktörskapet 
det vill säga medarbetarnas handlande har betydelse.  Dessa ideal kan ses som 
två olika sätt att styra en verksamhet och därmed upplevas som motstridiga. 
Genom rutiner, traditioner och beteende i det sociala livet försöker med-
arbetare skapa mening och ordning i sitt vardagliga liv. Rutinerna bidrar till 
att skapa tillit till omgivningen men också att strukturera medarbetarnas 
tillvaro och skapa skydd mot känslor av otillräcklighet och ångest (Giddens, 
l986).  När det uppstår störningar i rutinerna kan det därför uppstå kritiska 
situationer som kan innebära att medarbetare ställs inför nya strukturella krav, 
som kan innebära att deras invanda normer och beteendemönster behöver 
förändras. Men samtidigt har en aktör en viss autonomi som kan medföra att 
denne kan välja att handla annorlunda (ibid.), vilket innebär att den 
underordnade i en interaktion inte alltid är ett ”verktyg” i den styrandes hand. 
Snarare kan det vara så att om aktörerna upplever att de nya ramarna hotar 
deras egna etablerade normer och värderingar, kan de visa motstånd eller 
demonstrera motmakt. Kopplar vi detta till min hemtjänststudie sätter det 
ekonomiskt administrativa idealet ramarna för omsorgsidealet, som bygger på 
mänskliga värden snarare än ekonomiska.  

Mina två studier knyts ihop av en kappa, där jag dels gör en övergripande 
redogörelse för vad som väckte min nyfikenhet för den offentliga sektorn dels 
redogör för vad jag har sett i min fallstudie i den kommunala hemtjänsten. De 
utsagor som återges kommer från tre enhetschefer samt en controller på ett 
utförarkansli och behandlar tre kritiska händelser som påverkat dem i deras 
konkreta vardag. Den första handlar om när kommunen inför en valfrihets-
modell, som innebär att det skall råda konkurrens mellan olika utförare, det 
vill säga den kommunala hemtjänsten får konkurrens av privata utförare. Den 
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andra kritiska händelsen avser reducering i ersättningsnivåer för brukare, som 
behöver många timmar per månad för vård och omsorg och den tredje avser 
den årliga utvärderingen av hemtjänstens insatser via en brukarenkät. Vid 
samtliga dessa händelser förväntas enhetscheferna och dess personal följa den 
politiska ledningens förändrade strukturella krav och regler.  

Så väcktes mitt intresse för den offentliga sektorn 
Mitt intresse för den offentliga sektorn och hur den fungerar som en del i vår 
svenska välfärd1, väcktes initialt av den problematik som jag upplevde i 
samband med mina åldriga föräldrars behov av omsorg och vård och de 
kontakter vi hade med kommunal hemtjänst, vårdcentral och medicinklinik på 
ett sjukhus. Långa väntetider, dubbelarbete, brister i information mellan 
primärvård, kommunal vård och specialistvård väckte min undran (Asplund, 
l983) varför vårdkedjan inte fungerade på ett önskvärt sätt. Dessa funderingar 
gav upphov till min licentiatavhandling (Andersson, 2006). Jag följde där 
planeringsfasen av ett vårdkedjeprojekt (Botvid) mellan slutenvård, primär-
vård och kommunal hemtjänst. Huvudsyftet med vårdkedjeprojektet var att 
skapa en gränslös vårdkedja mellan de här tre aktörerna. Att se en vård-
verksamhet ur ett processperspektiv är tänkt att leda till en förskjutning av 
intressefokus från internt perspektiv till ett externt patientperspektiv. Viktigt i 
ett patientperspektiv är att förstå patientens behov och hur dessa skall 
tillgodoses samt hur väl man lyckas med detta. Om vårdkedjor implementeras 
finns förväntningar om att intresset förskjuts från att optimera den egna 
funktionen till att betrakta och förstå hela den vårdkedja eller process, som 
patienten genomgår i sina kontakter med olika aktörer.  

Resultatet av vårdkedjeprojektet blev en handlingsplan där huvudfokus var 
på förbättringar av informationsflödet mellan de samverkande aktörerna. 
Uppdatering eller skapandet av olika handböcker och förbättringar av rutiner 
mellan aktörerna var några exempel på förbättringar i flödet. Men någon 
förändring av det interna perspektivet till ett patientperspektiv skedde dock 
inte i projektet. Snarare var det professionella normer och värderingar som 
styrde handlingsplanens innehåll. Planen utgick från de informationsbehov 
aktörerna hade för att underlätta sitt eget arbete med patienten. Man kan säga 
att resultatet låg i linje med vad tidigare forskning visat; att det är svårt att 
påverka och få inflytande över de olika professionerna, främst läkarna. De 
arbetar mycket självständigt och har i stor utsträckning kontroll över 
verksamheterna genom sin expertkunskap (Abbott l988; Alvehus, 2012; 
Anell, 2007; Fransson & Jonnergård, 2009). Detta gör att de har makt att 
blockera förändringar. En tolkning av resultatet är därför att professionerna 

                                                 
1. Med det menar jag det som ofta definieras som vård, omsorg, utbildningssystem och de 
sociala försäkringarna. 
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försvarade sin kärnverksamhet eller annorlunda uttryckt, de utnyttjade sin 
institutionaliserade maktbas för att motstå förändringsförsöket. Förändringen 
mot en vårdkedja eller patientflödesidén låg med andra ord inte i linje med 
deras existerande tillämpningar och normer. Forskning visar att förändringar 
lättare kommer till stånd om de står i samklang med de värderingar och normer 
som finns i den kontext där de skall införas (Burns & Scapens, 2000; Englund, 
2005; Englund m.fl., 2011; Granlund, 2001; Kraus, 2008).  

Det finns idag förväntningar på att hälso- och sjukvården skall anamma 
moderna organisations- och styrideal och vara öppen för förändringar. Detta 
ligger i linje med de senaste decenniernas successiva omvandling av den 
offentliga sektorn. De olika lösningar som införts har syftat till att uppnå bättre 
styrning, organisering, kontroll och effektivisering (Andersson, 2006). 
Idéerna har hämtats från den privata sektorn och de beskrivs ofta under 
paraplybegreppet ”New Public Management” (NPM) (Almqvist, 2006; 
Christensen & Laegreid, 2002; Hasselbladh m.fl., 2008). En viktig 
utgångspunkt i dessa reformer har varit att ge ökade möjligheter för 
kommuner och landsting att friare disponera sina resurser samtidigt som det 
för de yrkesverksamma medfört ett reducerat handlingsutrymme (Hasselbladh 
& Bejerot, 2008).  

Det var i samband med hemtjänststudien som jag kom att reflektera mer 
kring vårdkedje- eller flödesidén i min tidigare licentiatavhandling. Syftet 
med en vårdkedja är att den skall bidra till ökade möjligheter att bryta 
institutionella och administrativa gränser (Andersson, 2006). Detta för att 
möjliggöra ett effektivare flöde mellan inblandade yrkeskategorier och 
specialiteter. Effektiviseringen skall ske genom att reducera icke värde-
skapande aktiviteter, som utifrån patientens synpunkt inte tillför något, som 
till exempel långa väntetider eller onödigt dubbelarbete. Om ett tydligare flöde 
skapas finns också förutsättningar för ett effektivare resursutnyttjande efter-
som det blir möjligt för ledningen att styra resurser längs hela vårdprocessen. 
Men det innebär också att professionernas arbete kan bli mer transparent samt 
utvärderas och övervakas på ett annat sätt än tidigare. En vårdkedja antas 
medföra ökade möjligheter till att standardisera arbetet längs hela kedjan, 
vilket bidrar till att ledningen lättare kan utkräva ökat ansvar av professionerna 
och de prestationer de utför i sitt vardagliga arbete. Enligt Hellqvist (1997) 
innebär en förändring mot en vårdkedja en omvälvande process för en 
organisation. Detta eftersom förändringen, enligt honom, i princip innebär att 
ändra tillämpade rutiner inom kliniker, rutiner som är djupt institution-
aliserade i vardagens praktik. 

Idén om vårdkedjan, som en väg för patienten genom vården2 och där det 
finns en person, som är ansvarig för hela vårdprocessen, blev aldrig realiserad 

                                                 
2. Patientmaktsutredningen har i ett delbetänkande föreslagit en ny patientlag (SOU, 2013:2) 
för att öka patientens ställning och inflytande över hälso- och sjukvården. Man har bland annat 
föreslagit hur patientens valmöjligheter i vården skall ökas. 
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i det interorganisatoriska vårdkedjeprojekt jag följde. Snarare var det en redan 
etablerad vårdidé, som reproducerades (Giddens, 1979, 1986). Detta eftersom 
den nya idén om vårdkedjan inte stod i samklang med rådande värderingar 
och tankesätt hos de professionella aktörerna, främst läkarna. Deras 
ansvarighet riktar sig mer mot den egna professionen och patienterna snarare 
än ekonomiska styrmodeller (Anell, 2007). Med Hasselbladhs (2008) 
terminologi förblev den existerande verksamhetsregimen dominerande. En 
sådan regim bygger på etablerad kunskap, rutiner och roller i verksamheterna. 
Nya studier visar dock att det skett en maktförskjutning från läkare till 
politiker och tjänstemän. Bejerot (2011) visar i sin forskning att ett nytt 
styrinstrument i form av en beställar-utförarmodell, med sitt fokus på kon-
kurrens och kontroll, bidragit till att läkare upplever en försämring i sitt arbete. 
Läkarna anser att de inte kan ge patienterna den vård de skulle vilja eftersom 
det administrativa arbetet tar mer och mer av deras tid. Handlingsutrymmet 
har krympt eftersom de är styrda att följa såväl nationella som regionala 
policies och riktlinjer för vården (ibid.). Denna styrning innebär en ökad 
standardisering av arbetsuppgifter men också en tydligare transparens i och av 
verksamheten. Detta ligger i linje med den administrativa styrningsregimens 
grundtankar, som Hasselbladh (2008) beskrivit.3 I den regimen är 
organisationens hierarkiska struktur och styrinstrument i form av budgetar, 
ansvarsförhållanden och olika mätetal centrala.  

Det var först i och med min andra studie som jag fick anledning att förstå 
och reflektera djupare över det jag sett i den första studien. Jag kan då se 
tydliga kopplingar mellan dem. I min första studie studerade jag vårdkedjan 
och hur man i det interorganisatoriska projektet försökte få till stånd ett bättre 
flöde mellan inblandade aktörer i kedjan. Dock insåg jag inte då att tanken på 
en vårdkedja bygger på idéer kring det som Hasselbladh (ibid.) kallar för 
regimer. En central del i styrningsregimen är att fokusera på de olika 
aktiviteter, som finns i vårdkedjan för att uppnå en ökad standardisering. 
Därmed kan ledningen få en ökad kontroll över vilka aktiviteter som görs och 
av vem. Kontroll och uppföljning antas underlätta ledningens styrprocess och 
hålla aktörerna ansvariga för sina handlingar. Enligt Blomgren & Sahlin-
Andersson (2003) handlar ledning idag om att ”man skall redovisa, förklara 
och rättfärdiga det man gör” (s. 12). Ansvarsfrågan har bidragit till ett ökat 
fokus på prestationsmätningar och olika mål för att kontrollera hur en 
professionell enhet eller organisation hanterar, inte bara de resurser de har 
                                                 
3. I en debattartikel i Dagens Nyheter (Jansson, Nitz & Wedin 2013, 24 juni) framhåller 
ordförandena för fackförbunden Lärarnas riksförbund, Polisförbundet och Läkarförbundet, att 
deras verksamheter styrs med statistik och att de anställda därför tvingas lägga stor del av sin 
arbetstid på administrativa uppgifter. De framhåller i artikeln att politikerna måste lita på 
professionernas kompetens och omdöme i sin yrkesutövning. De uppmanar därför regering och 
opposition att börja samtala kring hur deras professionella roll i styrning och ledning av 
offentlig verksamhet kan återupprättas. De uppfattar att de administrativa ekonomiska 
modellerna, med bakgrund i NPM synsättet, har kidnappat deras yrken. Samhället, framhåller 
de, måste lita till kunskapen hos dem i verksamheterna.  
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blivit tilldelade utan också hur de uppnått sitt resultat (Hood, 1995; Stigendal, 
2010). Detta ligger i linje med tankegångarna kring NPM-synsättet, där fokus 
är att ”skapa förutsättningar för en normeringskultur” (Hasselbladh, 2008, 
s. 28). 

 Ett annat sätt att uttrycka detta är att säga att de professionella aktörerna 
motsätter sig vårdkedjetanken, som idé.  De upplevde att styrning utifrån ett 
flödestänkande inte var till nytta eller hade relevans för dem i det vardagliga 
professionella arbetet. Deras ansvarighet riktas mer mot patienter och den 
egna professionen snarare ekonomiska aspekter som produktivitet och 
effektivitet. Mitt syfte med studien var visserligen inte att undersöka om det 
fanns ett motstånd mot vårdkedjan och hur detta i så fall hade tagit sig uttryckt. 
Men jag tolkar att det indirekt går att uppfatta att framförallt läkarna avvisade 
vårdkedjeprincipen, som ett nytt ideal, att arbeta utifrån. Projekt Botvid var 
nämligen en mer eller mindre imitation av ett annat sjukhusprojekt, kallat 
Ester, som startades därför att den ekonomiska styrmodell som sjukhus-
ledningen använde, inte upplevdes bidra till någon nytta för personalen och 
deras ansvarighet för patienterna. 

Reflektionerna och en fördjupad förståelse för min första studie var möjlig 
att göra genom att jag gjorde en delstudie inom ett samverkansprojekt mellan 
Karolinska Institutet och Mälardalens Högskola. Huvudprojektet har riktat sitt 
intresse mot arbetsförhållanden, kostnader och omsorgskvalitet inom den 
kommunala hemtjänsten, som ett led i att förbättra och utveckla två 
kommuners befintliga kvalitetsledningssystem. En förbättring av deras system 
skall bidra till att ge bättre strukturella förutsättningar för kommunerna att 
förebygga dåliga arbetsförhållanden hos såväl privata som kommunala 
utförare, men också att säkra den långsiktiga kostnadseffektiviteten och 
omsorgskvaliteten. Bakgrunden till huvudprojektet är att studier inom hem-
tjänsten har visat att arbetet präglas av höga krav och låg kontroll men också 
hög fysisk och psykisk belastning samt liten tid för kompetens- och 
utvecklingsarbete (Astvik m.fl., 2001:16; Målqvist, 2009; Szebehely, 2011). 
Detta har lett till att såväl stress som sjukskrivningar ökat, vilket i 
förlängningen innebär svårigheter att rekrytera personal till hemtjänsten. 
Enligt Szebehely (2006) har det ekonomiskt administrativa idealet i form av 
en beställar-utförarmodell varit en bidragande orsak till sämre arbetsvillkor 
för hemtjänstpersonalen. 

I modellen görs en tydlig åtskillnad mellan beställare/biståndsbedömning 
och utförare/drift (ibid.). Skillnaden utgör en förutsättning för konkurrens-
utsättning och kundval. Modellen har medfört att avståndet mellan beslut som 
reglerar vårdpersonalens arbete och det faktiskt utförda arbetet har ökat, 
eftersom modellen bygger på en förhandsstyrning av personalens arbets-
uppgifter, vilket innebär att de uppgifter som skall utföras hos brukaren4 vid 
varje tillfälle är fastställda i förväg. Det sker också olika former av kontroller 
                                                 
4. Szebehely kallar brukaren för hjälptagare och insatser för hjälp i sin studie. 
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av att arbetet sker i enlighet med beställningen samt mätningar av verk-
samhetens kvalitet. En konsekvens av modellen är därför att personalens eget 
handlingsutrymme har minskat genom avståndet mellan planering och beslut 
enligt Szebehely (ibid).  

Idag bygger de flesta välfärdstjänster, som erbjuds på marknads-
mekanismer, ekonomisk styrning och valfrihet. Men det finns kritik mot detta 
och de kvalitetskonsekvenser som tillämpningen bidragit med. I massmedia 
har vi under de senaste åren kunnat ta del av upprörande bilder och berättelser 
om tillståndet inom välfärdssektorn. Dessa bilder har gett oss alarmerande be-
skrivningar om hur gamla och sjuka människor far illa på äldreboenden 
(Tottmar, 2011; Gurt, 2012), att tiden inte räcker till att sitta ned och samtala 
eller ta en kopp kaffe med de äldre i hemtjänsten, det vill säga göra det där 
lilla extra (Hartman, 2011; P. Larsson, 2012). I skolan klagar lärare på att de 
ägnar mer tid åt administrativa uppgifter än undervisning (R. Larsson, 2012) 
och socialsekreterare slår larm om att rättssäkerheten är hotad eftersom det är 
ekonomin och inte behoven som styr på landets socialkontor (Gustafsson, 
2012). Men vi har också fått bilder från hur läkare upplever sitt arbete. De 
berättar att de bland annat känner sig tvingade att utföra prestationer som de 
anser medicinskt felaktiga och kontraproduktiva men som visar sig vara 
lönsamma för kliniken (Zaremba, 2013). Varför har det blivit så här? Går det 
att peka på några särskilda aspekter som lett fram till den här utvecklingen?  

I avhandlingen har jag använt mig av forskning som bidrar till att förstå vad 
som händer när man inför nya eller förändrade styrinstrument/modeller i ett 
socialt sammanhang. En ny strukturell förändring innebär en utmaning för 
medarbetarna och deras etablerade verksamhetsnormer och praktiska 
kunskap, som de har kring sina arbetsprocesser och interaktioner. En för-
ändring underlättas om den tar hänsyn till etablerade normer och värderingar 
i en verksamhet. Det är i huvudsak Giddens struktureringsteori (1976, 1979, 
1986) men även institutionell teori (Burns & Scapens, 2000; Lounsbury, 2008; 
Zetterquist-Eriksson, 2009) som utgjort inspiration för att förstå vad som 
händer i den sociala strukturen när ett nytt ideal, sätter ramarna för aktörers 
vardagsarbete5.  

Syften, forskningsfrågor och bidrag  
Syftet med min första studie var att ge ett bidrag till forskning kring 
vårdkedjor. Tre tänkbara strategier eller perspektiv på hur ledningen kunde 
organisera detta förändringsarbete användes i studien. De olika perspektiven 
gav olika förutsättningar för deltagarna att påverka vilka lösningar de ansåg 

                                                 
5. Högberg & Wallenberg (2013) har också gjort en studie kring spänningar inom hemtjänsten 
och kallar det spänningar mellan styrning och professionell självständighet, vilket i princip även 
mina spänningar innebär, även om jag valt andra begrepp. 
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vara lämpliga att tillämpa på de problem som fanns. Tre forskningsfrågor 
ställdes kring vårdkedjeprojektet, som officiellt kallades för Botvid; (1) 
Varför fungerar inte informationsöverföring och samverkan mellan berörda 
vårdaktörer; (2) Hur har man agerat i planeringsfasen av projekt Botvid för att 
skapa förutsättningar för ett processtänkande där de professionella grupperna 
ges inflytande och (3) Vilken roll har förändringsstrategin spelat i 
planeringsfasen av projekt Botvid. Studiens bidrag var att utveckla kunskap 
om hur ett initialt förändringsarbete har bedrivits för att främja utvecklingen 
av en gränslös vårdkedja.  

Mitt huvudsyfte med hemtjänststudien är att få en ökad förståelse för 
betydelsen av aktörskapet (agency) vid förändring i den lokala kontexten. Det 
finns idag ett ökat intresse inom forskning för praktiken, som får konsekvenser 
för hur ekonomistyrning och dess modernare variant verksamhetsstyrning 
skall förstås (Burns & Scapens, 2000; Englund m.fl., 2011; Vollmer, 2009; 
Wittington, 2011).  

Det vanligaste vid studiet av förändringar inom ekonomistyrning6 är att 
utgå från makronivån (strukturen) men mikronivån (aktörerna) har också 
betydelse (se Macintosh & Scapens, 1990). Orsaken är att ekonomistyrning 
inte bara skall ses som en teknisk aktivitet utan även som en mänsklig 
aktivitet. Det är därför viktigt att studera såväl struktur (styrinstrumentet) som 
kontext, där instrumentet används eftersom det handlar om att något 
existerande skall ersättas med något nytt (Englund, 2005). Studiet av hur 
struktur och aktör samverkar blir därför intressant att studera om man vill 
förstå vad som händer i den sociala strukturen.  Strukturen påverkar hur 
aktörerna avsiktligt agerar eller handlar, vilket leder till att handlingar 
reproduceras över tid och rum. På så sätt skapas olika normer eller 
underförstådda regler för hur man som aktör skall bete sig eller handla. Aktör 
och struktur måste därför ses som samverkande snarare än separerade 
begrepp, där dualiteten medför att det sociala livet och dess struktur 
kontinuerligt återskapas. Giddens struktureringsteori (1976, 1979, 1986) har 
används under mer än 25 år inom ekonomistyrningsforskningen (Englund 
m.fl., 2011). Det som saknas när struktureringsteorin används är dock hur 
aktörer agerar mer i detalj eller hur motmakt går till i samspelet med 
strukturen.  Studier, där fokus är på hur samspelet ser ut mellan aktör och 
struktur, har efterfrågats för att förstå hur förändring går till (Ahrens & 
Chapman, 2007; Englund m.fl., 2011; Lounsbury, 2008). Den forskningsfråga 
jag därför har ställt i hemtjänststudien är: Hur tar sig samspelet mellan aktör 
och struktur uttryck i verksamhetsstyrningen? 

                                                 
6. Jag använder genomgående begreppet ekonomistyrning som inkluderar även den utveckling 
som skett mot verksamhetsstyrning. 
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Kappans fortsatta disposition  
Den fortsatta framställningen av kappan inleds med beskrivning av den nya 
styrningsregimen och de styrinstrument/modeller, som finns inom välfärds-
sektorn. En bakgrund ges till dem samt vilka värderingar eller ideal de bygger 
på. Därefter återges i sammanfattande form vad jag sett i min hemtjänststudie 
kring samspelet mellan aktör och struktur och hur detta samspel kommit till 
uttryck.  
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Nya styrideal inom välfärdssektorn 

I min hemtjänststudie har det styrinstrument som införts – en beställar-
utförarmodell och dess fokus på kontroll och effektivitet – lett till att 
hemtjänstpersonal och dess chefer förväntas acceptera nya regler för hur deras 
praktik skall mätas och utvärderas. Jag har antagit att de ramar som beställar-
utförarmodellen, i form av ett ekonomiskt administrativt ideal, sätter för 
hemtjänstpersonalen kan ge upphov till spänningar, som kan bli särskilt 
tydliga då kritiska händelser inträffar. Då ställs krav på verksamheterna och 
deras chefer att genomföra ledningens beslut vilket kan innebära ett hot mot 
de värden eller ideal hemtjänstpersonalen och dess chefer utgår från i sin 
verksamhet. Deras ansvarighet eller ideal bygger i princip på mänskliga 
värden snarare än ekonomiska ideal. Ansvarigheten utgår bland annat från 
Socialtjänstlagen (2001:453) och dess intentioner men bygger också på att 
personalen skall ha en rimlig arbetsmiljö för att utföra ett bra arbete i 
interaktion med sina brukare. Jag har med hjälp av en fallstudie analyserat tre 
olika kritiska händelser, som, i kortare form, kommer att återges längre fram 
i kappan.  

Som framgått tidigare pågår det en successiv samhällsomvandling, där 
välfärdstjänster i Sverige, liksom även i andra länder, har genomgått stora 
förändringar de senaste decennierna. Förändringarna har lett till att den 
offentliga sektorn fått en minskad roll som välfärdsproducent och att antalet 
privata aktörer har ökat (Hartman, 2011; Szebehely, 2011). Hartman (ibid.) 
karaktäriserar omvandlingen som en förskjutning från välfärdsstat till 
välfärdssamhälle men där de välfärdspolitiska målen fortfarande är samma 
som tidigare; medborgarna skall garanteras välfärdstjänster vid behov och 
oavsett betalningsförmåga. Skiljelinjen mellan välfärdsstat och välfärds-
samhälle avser själva produktionen av servicen. I välfärdssamhället gäller 
individuell valfrihet och konkurrens mellan olika former av marknads-
lösningar för att nå målen medan den centrala aktören i välfärdsstaten är den 
offentliga sektorn. Argumenten för konkurrensutsättning är bland annat 
friheten för medborgarna att själva få välja vilka tjänster de vill ha. Även 
ekonomiska argument vad gäller konkurrensutsättning finns, vilka innebär 
”förväntningar om högre effektivitet, bättre kvalitet, bättre tillgänglighet och 
mindre byråkrati” (ibid., s. 13).7 

                                                 
7. Hartmans rapport kring följderna av privatisering och konkurrensutsättning mynnar ut i två 
slutsatser; dels att det fortfarande råder brist på forskning som kan ge besked om vad den ökade 
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Kopplat till den här utvecklingen har det också vuxit fram styrnings-
regimer, som bidragit till att politiker i kommuner och landsting är mindre 
engagerade i verksamheternas operativa frågor. Enligt Hasselbladh (2008) 
ägnar politikerna sig åt ”verksamhetsstyrning tillsammans med högre tjänste-
män, formulerar mål och planer och följer verksamheternas utveckling och 
prestationer genom olika nyckeltal” (s. 196). När en beställar-utförar-
organisation finns innebär det att verksamhetsstyrningen begränsas till att 
”formulera, genomföra och utvärdera beställningar av en viss volym tjänster 
till en specificerad kostnad och kvalitet” (ibid.). Att använda sig av beställar-
utförarmodeller ses som ett sätt att distansera politiken från verksamheten.  
Denna distansering sker genom att politikerna anger ramar och riktlinjer för 
verksamheterna snarare än detaljstyr kring dem (Blomgren & Sahlin-
Andersson, 2003). Men förutom den politiska styrningsrollen, är politikerna 
samtidigt företrädare för medborgarna, där målet är att överbrygga distansen. 
Rollen att stärka medborgarnas ställning har inneburit att politikerna har visat 
ett ökat intresse för att ta reda på hur medborgarna uppfattar sina välfärds-
organisationer samt hur medborgarnas behov ser ut. Detta intresse har medfört 
ökade krav på effektivitet och kvalitet, som i sin tur har lett till att politikerna 
i större utsträckning följer upp, granskar och utvärderar verksamheterna. Men 
de här två rollerna, där såväl ett befolkningsperspektiv (företrädarroll) som ett 
verksamhetsperspektiv (styrningsroll) samtidigt skall upprätthållas, är inte 
oproblematiska eftersom de i praktiken är svåra att särskilja (ibid.).  

Det ovan refererade styridealen bygger på tankar från det som kallas för 
New Public Management (NPM) och som fått stor genomslagskraft inte bara 
i Sverige utan i stora delar av västvärldens industrialiserade länder (Almqvist, 
2006; Christensen & Laegreid, 2002; Hasselbladh m.fl., 2008). Framväxten 
av NPM bottnar bland annat i omfattande och likformig kritik av den 
offentliga sektorn i dessa länder.8 Detta har också lett till uppkomsten av 
likartade program för att förändra den offentliga sektorn. De typiska dragen i 
NPM kan sammanfattas i sju komponenter (Hood, 1995, s. 96).  

                                                 
konkurrensen lett till dels att den forskning som finns inte kan visa på några entydiga belägg 
för vinster avseende kvalitet och effektivitet (Hartman, 2011). 
8. Hood (1995) framhåller att det finns ett flertal olika sätt att förklara uppkomsten av NPM 
och förändringar inom den offentliga sektorn. Enligt honom är det fyra aspekter, som brukar 
tas upp; att NPM i huvudsak skulle vara ett anglo-amerikanskt fenomen relaterat till 
Reagan/Thatcher eran, partipolitik, storlek på ett lands regering, svaga makroekonomiska 
resultat/prestationer (ibid., s. 99) men också institutionella ”endowments” det vill säga motiv 
och möjligheter utgör centrala förklaringar (ibid., s. 105). Hood framhåller att Sverige och 
övriga nordiska länder samt Storbritannien och Frankrike är de länder som i rask takt gått mot 
att utveckla NPM.   
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1. Införandet av decentraliserat resultat- eller kostnadsansvar, som delar 
upp tidigare sammanhållna förvaltningar i mindre, organisationsliknande 
enheter. 9 

2. Interna marknader; enheter ”köper” och ”säljer” sina tjänster till andra 
enheter eller beställare. 

3. Kostnadsmedvetenhet; ständiga rationaliseringar av drift och 
organisation för att göra verksamheten mer kostnadseffektiv. 

4. Bred tillämpning av metoder och modeller från privata företag i allt från 
personal- och lönepolitik till modeller för styrning av hela verksamheten. 

5. Större formell handlingsfrihet och tydligare ansvar för chefer på olika 
nivåer. 

6. Effektivitet bedöms i förhållande till explicita och mätbara mål. 

7. Fokus på ”kunder” och resultat. 

Hasselbladh & Bejerot (2008) menar att dessa komponenter svarar väl mot 
styrpraktikerna i det privata näringslivet, vilket lett till uppfattningen att 
offentliga organisationer blir mer företagslika. De framhåller att de här sju 
komponenterna framkommer i offentliga utredningar, i programförslag från 
konsulter, experter och forskare, där de beskrivs utifrån temat ”detta bör göras 
i förändringsprogram och i policyprogram av olika slag” (ibid., s 9). En 
intressant aspekt av ”detta bör göras” är enligt min uppfattning att det inte 
anges vilka antaganden som ligger bakom de styrmodeller och tekniker som 
föreslås. Det tas bara för givet att det inte finns några alternativ.10 Modellerna 
eller teknikerna antas vara de enda rätta eller givna. Men som jag skall visa 
bygger det här styridealet på mycket enkla antaganden om organisationen och 
de människor som finns i den.  

Den styrningsregim som tillämpas utifrån NPM-synsättet utgår från ett 
hierarkiskt perspektiv, där arbetet och ledningen organiseras i funktionella 
enheter som skall uppfylla vissa fastställda mål. Målen och mätetalen kopplas 
sedan till budgetar, aktiviteter och standarder. En viktig del i regimen är att 
beslutsfattandet är separerat från arbetet; det är ledningen som planerar medan 
medarbetarna ”gör det som planerats” (Morgan, 1997, s. 33). Denna tudelning 
av arbetet har sina rötter i taylorism eller scientific management, som delar 
upp arbetet i detaljerade och fragmenterade uppgifter, vilka lätt kan mätas, 
                                                 
9. Enheterna identifieras som kostnadscentrum genom att beslut över resurser delegeras, egna 
affärsidéer och affärsplaner skapas samt att de har egen autonomi när de gäller styrning (Hood, 
1995, s. 95).  
10. Carl Bildt myntade uttrycket ”den enda vägens politik” i början av l990-talet som motiv för 
regeringens politik. Han kan ha varit inspirerad av framlidne premiärministern Margret 
Thatcher, som flitigt använde sig av uttrycket ”There is no alternative (TINA), det vill säga det 
finns inget alternativ annat än ekonomisk liberalism för utvecklingen av moderna samhällen 
(Hermele, 2001, s. 20).   
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övervakas och effektiviseras (Taylor, [1916] 1998). Till utförandet kopplas 
också olika typer av belöningar, som till exempel högre lön eller möjligheter 
till karriär, för att motivera medarbetarna.  

Den här styrningsregimen – eller som den kallas på engelska, ”command-
and-control” – innebär att organisationen förväntas fungera som en maskin; 
”förutsägbart, effektivt, pålitligt och rutiniserat” (Morgan, 1997, s. 22). Synen 
på organisationen utgår från en enkel tekniskt kontrollmodell. Organisationen 
ses som ett slutet system, där mål följs upp och mäts. Korrigeringar görs om 
avvikelse uppstår mot förväntat mål så att standarden eller målet kan uppnås 
(Hofstede, 1978; Lindvall, 2011). Den klassiska styr- och ledningsmodellen 
som följer den här processen kan därför liknas vid en teknisk kontrollprocess, 
där människan ses som ett medel för att uppnå målen. Hennes beteende och 
handlingar antas vara förutsägbara, vilket betyder att handlingarna kan 
planeras och mätas eftersom hon antas agera utifrån ett rationellt ekonomiskt 
egenintresse och där hennes handlingar inte har någon betydelse eftersom 
kontexten är given. Det antas därmed inte finnas någon dynamik i det sociala 
systemet eftersom aktören endast är en kugge i ett större maskineri (Morgan, 
1997) eller ses som en maskinreparatör (Beckérus & Edström, 1991). Men 
som jag skall visa är aktörer inte alls så förutsägbara som antas, utan de skapar 
dynamik i den sociala strukturen genom sina handlingar. De kan handla 
strategiskt och uppvisa motstånd mot förändringar, om de uppfattar att dessa 
förändringar inte ligger i linje med deras tankemönster och normer. 

Sammanfattningsvis kan man säga att den styrningsregim, som används 
inom välfärdssektorn bygger på ett ideal, som ser det arbete som utförs inom 
de offentliga välfärdsorganisationerna som enkla mekaniserade processer. 
Aktören antas i dessa processer agera utifrån sitt egenintresse i en given 
kontext. I det ekonomiskt administrativa idealet, som styrningsregimen utgår 
från, kan man säga att strukturen eller makronivån dominerar. Detta innebär 
att aktörerna eller mikronivån får en mer undanskymd plats. Mot bakgrund av 
detta är det kanske inte så svårt att förstå de kritiska bilder vi har fått antingen 
genom egna erfarenheter eller via massmedia rörande tillståndet i välfärds-
sektorn. Det som avspeglas i styrningsregimen är en aktörs bilder och synsätt, 
det vill säga toppledningen eller ägarens. Andra intressenter, som till exempel 
medarbetare, reduceras till att tjäna hierarkin medan brukarna/patienterna 
reduceras till enbart konsumenter. Ett syfte med beställar-utförarmodellen, då 
den infördes, var att politikerna med modellen avsåg att stärka medborgarnas 
ställning och utgå från deras behov och önskningar (Sahlin-Andersson & 
Blomgren, 2003). Men att ge brukarna god individuell omsorg och vård har 
fått stå tillbaka trots att det är syftet med hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen 
(2001:453). Det som prioriteras i styrningsregimen är att ha en budget i balans, 
goda prestationer, och ordning och reda men också att skapa en tydlig 
disciplinering av medarbetarna, som görs ansvariga för utfallet av sina 
prestationer. Detta trots att det till cirka 95 procent är strukturella 
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(system)egenskaper som påverkar utfallet snarare än individuella insatser 
(Seddon, 2010; Deming, 1986). 

Som antytts ovan diskuteras inga alternativa styrningsregimer i de reform-
försök som den offentliga sektorn genomgått de senaste decennierna. 
Reformförsöken har syftat till effektivisering av sektorn genom införande av 
valfrihet för medborgare, ekonomisk styrning och marknadsmekanismer. Det 
tas därmed ”för givet” att den styrningsregim som används är den som bäst 
och naturligast kan garantera medborgarnas behov av välfärdstjänster. Följden 
har blivit att andra ledningsalternativ inte diskuterats. Jag föreslår därför, som 
ett led i fortsatt forskning, en alternativ ledningsmodell, som utgår från 
Socialtjänstlagen (2001:453). Hemtjänst är fortfarande en social rättighet som 
en brukare tilldelas via det biståndsbeslut denne får (Nordström, 2000). 
Lagens intentioner och utgångspunkter utgör därför en viktig del i såväl 
biståndshandläggarnas som hemtjänstpersonalens praktiska arbete i sina 
interaktioner med brukarna. Socialtjänstlagen utgår från ett helhetstänkande 
på brukaren och sätter brukaren i centrum. Om utgångspunkten är brukarens 
efterfrågan eller syftet med verksamheten innebär det samtidigt att personalen 
ges möjligheter till ett meningsfullt och utvecklande arbete utifrån sina 
erfarenheter och professionella kunskap. Den alternativa modellen skulle 
kunna ses som ett återupprättande av de professionellas roll i välfärds-
verksamheterna.   
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Vad har jag sett i min hemtjänststudie  

Som framgått tidigare använder sig den kommun som jag undersökt av en 
beställar-utförarmodell i styrningen av hemtjänsten. Denna modell bygger på 
det ekonomiskt administrativa idealet, som sätter ramar för hemtjänst-
personalens arbete och avgör vad som kan ses som eftersträvansvärt och vad 
som anses vara goda prestationer vid utförande av chefers och personalens 
arbete i hemtjänsten. Szebehely (2006) har framhållit att modellen har 
inneburit ett minskat handlingsutrymme för hemtjänstpersonalen eftersom 
arbetsuppgifterna redan är förplanerade och har knappa tidsramar. Genom att 
planering och utförandet av arbetet är separerade, har personalens möjligheter 
att anpassa hjälpen till brukarnas individuella behov minskat (ibid.). 

Jag har med hjälp av en fallstudie analyserat det samspel som finns mellan 
struktur och aktör vid tre kritiska händelser samt hur dessa spänningar kan ta 
sig uttryck. Som kommer att framgå gör de aktörer jag samtalat med inom den 
kommunala hemtjänsten, tre enhetschefer och en controller som finns på en 
den kommunala utförarenheten, andra tolkningar av sin verklighet och det 
arbete de utför i den lokala kontexten, än den som kommer från beställarnivån 
och deras ekonomiskt administrativa ideal. För att förstå dessa tolkningar är 
det viktigt att ha i minnet att ett styrsystem med dess styrinstrument måste ses 
som en organisatorisk och socialt inbäddad praktik, där aktörerna tillskriver 
systemen och dess användning olika mening i sin vardag (Ahrens & Chapman, 
2002; Englund, 2005; Giddens, 1986; Lounsbury, 2008; Scapens, 2006; 
Scapens & Roberts, 1993; Wollmer, 2009; Zetterquist-Eriksson, 2009). Det är 
i praktiken som agerandet sker – man måste välja vilka handlingar man vill 
utföra – och detta agerande bestäms utifrån den specifika situation som 
aktören befinner sig i. Genom att aktörerna reflekterar och diskuterar sina 
uppfattningar och beteenden kommer de fram till vad som skapar mening och 
konsensus kring olika värden eller ideal i den praktik de befinner sig i (Ahrens 
& Chapman, 2002; Giddens, 1979, 1986; Schatzki, 2005). Det betyder att 
praxis påverkas av både makronivån (strukturen) och mikroprocesser 
(aktörskapet). Båda dessa nivåer interagerar med varandra i ett kontinuerligt 
utbyte, vilket leder till att olika praxis växer fram och bidrar till att den 
institutionella miljön kan ses som såväl fragmenterad som rivaliserande. Detta 
bidrar till att skapa osäkerhet och kamp mellan olika ideal (Lounsbury, 2008).  

I den kommun jag undersökt finns en överordnad verksamhetschef för hela 
hemtjänsten, vilken i sin tur är uppdelad i olika enheter. Varje enhet leds av 
en enhetschef som har resultatansvar, som innebär att de kontinuerligt måste 
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sträva efter att effektivisera verksamheten för att deras budget skall vara i 
balans. Hot om sanktioner finns om inte balanskravet uppfylls. De enskilda 
enheterna utvärderas årligen via en brukarenkät. För enhetschefernas del ingår 
enhetens resultat som ett delresultat i det balanserade styrkort, som de själva 
utvärderas från. Centrala mätvärden från beställarnämndens sida är antal 
brukare och antal utförda timmar. Den politiska nämndens beställarenhet 
anger vilka volymer och priser samt krav på kvalitet, som gäller för alla 
utförare, både privata och kommunala. De tjänster eller insatser som kunderna 
kan få är service i form av tvätt, städning, inköp och personlig omvårdnad 
samt dusch, av- och påklädning. Underlaget till dessa insatser anges i ett 
biståndsbeslut, där det framgår med vilka intervaller insatserna skall ges i 
kundens hem och hur lång tid de får ta. En genomsnittlig hemtjänstinsats är ca 
27–30 timmar/vecka men det finns några få kunder som har uppemot 200 
timmar/månad. Kommunen använder sig av en så kallad kvarboendeprincip, 
som innebär att kunden skall få bo kvar hemma så länge denne vill och önskar. 
Hemtjänst skall därför erbjudas i den omfattning som behövs för att boendet 
skall vara möjligt. Alla utförare erhåller samma ersättning per timme11 för de 
insatser de utför men där ersättningen varierar beroende på om insatserna 
avser kvällstid och landsbygd eller dagtid och i tätorten. De förra ger högre 
ersättning per timme än de senare.  

 

Uttryck för samverkan mellan struktur och aktör vid 
kritiska händelser  
Som framgått tidigare är min studie i hemtjänsten inriktad på tre olika kritiska 
händelser där jag antagit att aktörskapet kan bli tydligt. På olika sätt har de 
strukturella ramar och regler, som beställar-utförarmodellen (BUM) 
föreskriver inneburit både vägledning men också begräsningar för 
enhetscheferna och deras personal. Men som vi skall se försöker enhets-
cheferna och controllern på olika sätt påverka de strukturella reglerna för att 
öka sin handlingsfrihet.  

När det gäller den första händelsen, valfrihetsmodellen har jag sett följande 
samspel mellan aktör och struktur. Valfrihetsmodellen innebär dels att 
brukarna själva skall få välja vilken utförare de vill skall genomföra de insatser 
de har fått beviljade av biståndshandläggaren dels att ersättning för utförda 
insatser ges för utförd tid det vill säga den tiden personalen befinner sig 
hemma hos brukaren. Tidigare hade man fått ersättning för beviljad tid. En 
viktig del i enhetschefernas arbete är att sträva efter att ha en budget i balans. 
Om budgeten överskrids måste de förklara och motivera vilka handlingar och 

                                                 
11. För mer detaljer kring ersättningsnivåerna, se tabell 2 
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aktiviteter som föranlett detta (Blomgren & Sahlin-Andersson, 2003). 
Budgetansvaret är därmed förknippat med sanktioner, om inte kundtimmar 
balanseras mot personaltimmar. Enhetscheferna måste därför vara mycket 
fokuserade på sina budgetar och detta gör de bland annat genom att ”styra upp 
personalens önskemål” men också ha ”en flexibel personalplanering” 
eftersom ”de känner sig piskade att klara ekonomin”. En av enhetscheferna 
uttrycker det starka kravet på ekonomin, som hon känner på följande sätt: ”går 
inte personalen ut efter en kvart blir man alldeles stel”. Enhetscheferna 
framför också att beställar-utförarmodellen (BUM) bidragit till att ”de känner 
sig mer piskade och pressade att arbeta med brukarinflytande” och att ”först 
kommer ekonomin, sedan brukarna och sist personalen”. 

BUM och de ersättningsnivåer som ges innebär således begräsningar för 
enhetscheferna i deras arbete. De visar irritation över nivåerna och försöker 
trots begräsningarna argumentera för att det behövs ett ökat handlings-
utrymme för dem och personalen för att tillgodose brukarnas behov och 
önskemål.  Detta visar en enhetschef genom följande uttalande: ”kunden skall 
ha rätt beslut och de skall ha tiden eftersom det är avgörande för om hennes 
personal skall springa benen av sig, det skall finnas justa möjligheter att ha en 
vettig arbetsmiljö”. Det skall med andra ord finnas utrymme för såväl 
omvårdnad som sociala aktiviteter men också att personalen skall känna att de 
”har ett skitviktigt jobb där de utför en massa saker och att de är kunniga, 
personalen skall känna stolthet i sitt arbete”. Därför agerar enhetscheferna 
med irritation när extrauppgifter läggs på dem eftersom de då frågar sig hur 
detta extraarbete ”kommer till nytta för kunden eller medarbetaren”. Det vi 
ser här menar jag är ett uttryck för att enhetscheferna utgår från sin ansvarig-
het, nämligen sitt omsorgsideal. Detta ideal har växt fram i den sociala 
strukturen genom olika interaktioner mellan personal och brukare. Idealet 
bygger på det praktiska arbetet, där vedertagen kunskap, rutiner, pro-
fessionella roller och relationer uppstått (Hassselbladh, 2008). När en aktör 
därför agerar i enlighet med de dominerande regler som finns i den sociala 
strukturen gör hon det utifrån den ansvarighet hon känner för dessa regler 
(Giddens, 1986). Enhetschefernas ansvarighet framträder genom att de såväl 
kan förklara skälen till varför det ekonomiska idealet (BUM) är problematiskt 
men även kan motivera vilka normativa grunder de har för idealet. Detta visar 
med Giddens (1986) begrepp på att de har en förmåga att reflektera över vad 
de gör och varför de gör som de gör. Ansvarigheten innebär såväl rättigheter 
som skyldigheter (ibid. 1979) eftersom de normativa reglerna fungerar som 
”moraliska koder” (Macintosh & Scapens, 1990). Enligt koderna ses därför 
vissa beteenden som legitima medan andra inte är det och kan då utsättas för 
sanktioner. De moraliska koderna eller normativa reglerna har därför inneburit 
att enhetscheferna också anser sig ha rätt att ifrågasätta de begräsningar som 
BUM medför samtidigt som de känner en skyldighet att följa BUM och de 
förutsättningar som modellen ger. Detta trots att det är en konflikt att ha ”en 
budget i balans” och att ”måna om kunderna”. 
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Även i den andra händelsen kan vi se hur enhetscheferna visar upprördhet. 
Men nu handlar det om reduktion i ersättning till utförarna för de svårast sjuka 
och deras dyraste brukare. För alla brukare som har insatser över 140 timmar 
per månad skall ersättningsnivån sänkas. De protesterar mot att beställar-
nämnden framhåller att de kan vara effektivare hos dessa brukare eftersom 
nämnden menar att personalen kan vara där i längre perioder och därmed 
reducera gång- eller flyttider. Men så förhåller det sig inte enligt 
enhetscheferna, snarare går många personer ett flertal gånger under dygnet till 
dessa brukare. Att då säga att man blir effektivare är ju fullständigt galet enligt 
dem. Dessutom får de inte heller ersättning för att två personer samtidigt måste 
besöka dessa brukare, vilket också upprör dem. De framför att det är en 
konflikt för dem att ha svårt sjuka brukare och samtidigt tillämpa kvar-
boendeprincipen. Det är uppenbart att hemtjänsten anses för dyr enligt dem 
och då borde det vara nämnden som talar om detta för brukarna. De påpekar 
att det inte är utförarna som skall ta detta beslut och därför behövs det en 
dialog med nämnden för det går inte att rationalisera mer. Det handlar enligt 
dem om ”att kapa eller ta bort bitar som de inte kan göra”. Men de anser också 
att det behövs en dialog kring de skilda villkor, som de har jämfört med de 
privata utförarna. De privata utförarna kan bland annat välja i vilket 
geografiskt område de vill etablera sig men de får också erbjuda hushållsnära 
tjänster. Den kommunala hemtjänsten däremot är ett icke-vals alternativ och 
kan inte erbjuda tjänster med RUT-avdrag.  Hemtjänsten tappar därför timmar 
i relation till de privata utförarna, vilket sätter press på dem att bli effektivare. 
Därför framförs att nämnden måste ”sätta upp ramarna och spelreglerna 
tydligare”. Controllern framhåller att ”egenregin har snart nått sin smärtgräns” 
och även en av enhetscheferna påtalar att ”om det skruvas åt för hårt, ges 
stramare tyglar och man slimmar ännu mer för att skapa effektivitet, mer 
styrning mot vissa saker, som jag upplever strider mot min egen värdegrund 
och egna mål, ja då måste jag överväga om jag skall sluta”.  

Återigen ser vi hur enhetscheferna och controllern använder sin reflexivitet 
och argumenterar utifrån sin ansvarighet. Bland annat framför de att ned-
dragningarna får konsekvenser för den kvalitet som brukaren kan få. ”Det där 
lilla extra” kan nu inte ges utan man kommer endast att utföra det som står i 
biståndsbeslutet, men inom det vara flexibla utifrån brukarens önskemål. 
Dock påtalar de också att det finns olika villkor för hemtjänsten och de privata 
utförarna, vilket bidrar till krav på ökad effektivitet för hemtjänsten. Men de 
menar att de inte kan rationalisera mer utan nu behövs en dialog med nämnden 
för att skapa rimliga förutsättningar för hemtjänstens personal, eftersom 
upplevelsen är att hemtjänsten har nått en smärtgräns. Även här påtalar 
enhetscheferna att de upplever konflikter mellan verksamhet och de eko-
nomiska förutsättningarna. Men det framkommer att det inte är BUM som 
sådan som bidragit till detta. Snarare framhåller de att modellen ”skapat 
ordning och reda” men också ”vässat dem”. Genom att ifrågasätta och 
framföra kritik mot existerande regler, försöker enhetscheferna påverka 
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nämnden hur deras verksamhet bör tolkas, styras och mätas. Genom sin 
argumentation försöker de skapa förutsättningar för att få en ökad kontroll 
över arbetet i verksamheterna för att skapa ökad handlingsfrihet men också 
erhålla mer resurser. Vi ser åter att det är deras ansvarighet mot personalen 
och brukarna, som vägleder dem men som begränsas av nämndens regler och 
uppfattningar (Giddens, 1986).  

Den tredje kritiska händelsen handlar om utvärdering av de insatser som 
hemtjänstpersonalen utför hos brukarna och där begreppet kontinuitet är 
viktigt. Kort kan man säga att med kontinuitet avses att brukarna skall vara 
nöjda och känna tillit till den personal som kommer hem till dem och utför de 
insatser, som finns i biståndsbeslutet, på den tid som är överenskommet. I 
grunden handlar omsorgsarbete om nära och varaktiga relationer, som byggs 
upp efterhand genom ett samspel mellan brukaren och hemtjänstens personal. 
Hög kvalitet är därför beroende av ett ömsesidigt förtroende och skapandet av 
tillit i de möten som sker i hemtjänsten.  

Även här ser vi att kritik kommer fram. Den riktar sig mot själva frågorna 
som ställs i brukarenkäten men också mot sådant, som inte mäts i deras 
verksamheter och som borde mätas enligt enhetscheferna. De menar att 
frågorna är alldeles för generella och att de borde vara mer relaterade till det 
salutogena förhållningssätt som skall prägla utförarnas insatser. Frågorna 
enligt dem bör då beröra till exempel om kunden haft en bra dag, eller om de 
är nöjda med sin dag alternativt om det är hemtjänsten som styr deras dag. 
Men det kommer också fram att kvalitet och nöjdhet inte bör mätas genom en 
brukarenkät utan snarare borde man ”prata med kunder och fråga om deras 
upplevelser”. En av enhetscheferna menar att även om kunderna klagar så kan 
man inte gå med på vad som helst och hon tycker att hon upplever att brukaren 
kan ha ”för hög kvalitet” i betydelsen att de skall ha hjälp vid en exakt tidpunkt 
på morgonen och kvällen. Det går ju inte alltid att ordna och enligt henne finns 
det ofta missförstånd kring vad kunderna faktiskt kan få. Att komma på en 
exakt tid och genomföra insatser förväntas dock inte när man bor på 
landsbygden, då är brukaren nöjd om denne får veta om personalen kommer 
på för- eller eftermiddagen framhåller en annan enhetschef.  

Enhetscheferna för också fram att enkäten borde mäta de aktiviteter som 
enheterna ordnar för sina brukare, till exempel utflykter eller olika fester och 
som uppskattas av brukarna. De tycker också att det borde finnas mätetal, som 
visar att de är snabba att ”ställa om sin verksamhet” om det behövs, och att de 
gör en samhällsinsats – de kan aldrig tacka nej eftersom de är ett icke-vals 
alternativ.  

Det är uppenbart att den avbildning som brukarenkäten ger av enheternas 
arbete ifrågasätts. Orsaken är att frågeställningarna bygger på informations-
behov som utgår från BUM och den hierarkiska nivåns behov av information 
kring utförda prestationer. Enhetschefernas uppfattningar är att nämnden inte 
har en rättvisande bild av det arbete eller de arbetsprocesser som sker i deras 
”verklighet”. Även om uppfattningarna varierar mellan enhetscheferna kring 
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hur man skall se på kvalitet och hur kunderna skall behandlas vid klagomål, 
ligger detta i linje med att de dominerande reglerna inte behöver betyda 
samma sak för alla aktörer (Englund, 2005; Parkatti, 2007)). Även om det 
finns förväntningar att agera på ett visst sätt behöver det inte betyda att det 
föreligger konsensus kring att agerandet är lämpligt (Giddens, 1986).  

Enhetscheferna försöker ge en annan bild av sin verksamhet genom att 
påvisa vilka tillgångar eller resurser de har, som de anser betydelsefulla. Att 
ha resurser betyder enligt Giddens (1979) att ha makt eftersom tillgång till 
resurser vägleder handling. Det är framförallt lokal information kring sina 
verksamheter och brukare som enhetscheferna för fram. Men de påtalar även 
att det finns aktiviteter som de gör i verksamheterna, som borde mätas och 
ingå i brukarenkäten. Att definiera hur saker och ting fungerar i verkligheten 
kan ses som en resurs eller en tillgång i interaktionen med andra aktörer 
(Giddens, 1986) och bidra till att etablerade regler förstärks (Englund, 2005). 
Att ha tillgång till resurser möjliggör med andra ord att ha makt i de sociala 
interaktionerna. En konsekvens av detta är att den som har makt kan handla 
annorlunda men det kan också den aktör som makten utövas över. Det vi ser 
här är att enhetscheferna försöker påverka sin egen situation och ansvarighet 
eftersom de uppfattar att deras egna verksamhetsregler eller ideal hotas. Men 
eftersom de är beroende av nämnden för att erhålla resurser har de inte full 
frihet att agera på egen hand. Trots det försöker de ändå utöva makt genom att 
legitimera sina egna uppfattningar om den verklighet de lever i eftersom 
nämndens regler inte ligger i linje med omsorgsidealet.   

Sammanfattningsvis kan man säga att aktörerna inte är så passiva som de 
strukturella villkoren i BUM utgår från. Enhetscheferna och controllern ger en 
annan bild av sina verksamheter som kommer från den ansvarighet de känner 
utifrån de dominerande regler deras omsorgsideal vilar på. Detta ideal bygger 
på underförstådda regler och förväntningar som de upplever man skall agera 
eller bete sig utifrån. De försöker därför värna om sin autonomi eftersom de 
upplever att den är hotad och de framhåller att de både har kompetens och 
omdöme att leda sina verksamheter. Även andra aktörer har framfört liknande 
aspekter till politiker i olika debattartiklar (se till exempel Jansson, Nitz & 
Wedin, 2013; Blume, 2013).  

Ett annat sätt att se på det som enhetscheferna och controllern i sina utsagor 
argumenterar för, är att tala om ett maktspel (Giddens, l986). De ”anlägger 
motmakt” i sin relation till den auktoritativa makten, som överordnade har och 
som finns i fastslagna regler och dokument (Englund, 2005). Enligt Giddens 
(1986) förekommer det alltid ett maktspel mellan aktörer, eftersom en 
interaktion alltid uppvisar olika grader av självständighet och beroende-
förhållanden. Men även om enhetscheferna och controllern är kritiska tvingas 
de acceptera de ramar som BUM ger för deras verksamheter. Detta skall 
förstås utifrån det beroendeförhållande som finns till beställarnämnden och de 
hot om sanktioner som finns om enhetscheferna inte har sina budgetar i balans. 
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Enhetscheferna och controllern ger därmed politiker och tjänstemän tolk-
ningsföreträde, eftersom det är den auktoritativa makten, som genom sin 
styrningsregim (det ekonomiskt administrativa idealet) anger vilka regler som 
de underordnade skall följa. Controllern på utförarnämnden bekräftar också 
detta när han framhåller att ”det är beställarnämnden och deras stab som styr 
med penningen och besluten, och matchar det inte så är det penningen som 
styr”. Enhetscheferna är styrda av politikernas beslut, men de förhåller sig inte 
passiva till detta utan försöker på olika sätt argumentera mot besluten och de 
konsekvenser de ger för deras verksamheter och brukare. Genom att anlägga 
motmakt för de fram sina egna normer och den vardagskunskap de byggt upp 
i sina professionella roller och relationer till brukarna och sin personal. 
Omsorgsforskning visar att det behövs tid, kontinuitet och handlingsutrymme 
för att få en väl fungerande hemtjänst (Szebehely, 2006). Det är sådana 
uppfattningar enhetscheferna försöker (re)producera till andra aktörer, som ett 
led i att skapa ontologisk trygghet (Giddens, 1986). Att känna trygghet är 
centralt för att kunna lita på sin omgivning men också för att skydda sig mot 
olika krav och hot som verksamheten utsätts för.  

Min studie visar att det finns ett tydligt samspel mellan aktör och struktur i 
de tre kritiska händelserna. Det är det ekonomiskt administrativa idealet, med 
sina förplanerade insatser och snäva tidsramar, som enhetschefer och dess 
personal har att följa. Men enhetscheferna och controllern försöker genom 
såväl sin praktiska som diskursiva medvetenhet (Giddens, 1979, 1986) 
kontinuerligt motivera och argumentera för sitt omsorgsideal i det maktspel 
som förekommer mellan dem och nämnden. Men även om enhetscheferna 
argumenterar för sitt ideal tvingas de följa nämndens ekonomiskt admini-
strativa ideal eftersom det är nämnden som har tillgång till de ekonomiska 
resurserna, som behövs i verksamheterna. 

Avhandlingens bidrag 
Avhandlingens bidrag är framförallt teoretiskt och där jag kan visa på 
aktörernas betydelse vid förändringar. Aktörerna kan handla strategiskt men 
även visa på motmakt i den kamp kring vilka ideal eller regler, som skall gälla 
för det vardagliga arbetet och tolkningen av hur verkligheten är beskaffad. 
Aktörerna kan aktivt agera för en viss tolkning av praktiken. Denna praktik 
kan i sin tur vara påverkad av såväl ekonomiska, sociala som organisatoriska 
trender (Scapens, 2006). Mitt teoretiska bidrag kan sägas bygga vidare på den 
diskussion som Boland (1993, 1996) initierade kring en studie av Macintosh 
& Scapens (1990), där de undersökte hur aktörer påverkar och påverkas av 
ekonomisystemen i sin kontext. Boland kritiserade dem för att de i sina 
slutsatser överdrev betydelsen av redovisningsinformation vid beslutsfattande 
och därmed reducerade aktörernas betydelse. Han framhöll att aktörer är både 
aktiva och kreativa i sitt meningsskapande av och i praktiken, eftersom de 
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också kan använda sig av information som de har kring resurser, händelser 
och normer i organisationen. Detta meningsskapande möjliggör därför att 
aktörerna har ett betydelsefullt tolknings- och handlingsutrymme. Macintosh 
& Scapens studie uppfattades av Boland som alltför makrotung trots att de 
påpekade att aktörernas handlingar har betydelse vid användning av 
informationen från ekonomisystemen och meningsskapande i vardagen.     

Det praktiska bidraget avser att berika den pågående debatten avseende nya 
styrideal med valfrihet och konkurrens inom den offentliga välfärdssektorn. 
Jag föreslår att Socialtjänstlagen skall kunna utgöra en alternativ styr- och 
ledningsmodell, och där modellen skulle kunna ses som ett återupprättande av 
de professionellas roll i välfärdsverksamheterna.   

Jag kommer att återkomma till detta i slutet av hemtjänststudien, som 
beskrivs mer i detalj i nästa kapitel.  
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Konkurrerande ideal i hemtjänsten 
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Bakgrund 

Det har under de senaste decennierna pågått en omfattande samhälls-
omvandling i västvärldens industriländer, som påverkat såväl företag som 
offentliga verksamheter. Omvandlingen har bland annat inneburit en mängd 
reformer inom den offentliga sektorn, där avsikten varit att förändra såväl 
organisationsstruktur som styrning av dem i avsikt att förbättra verk-
samheterna. Reformerna har ofta inneburit att idéer och modeller har hämtats 
från den privata sektorn och den marknadslogik som präglar det privata 
näringslivet (Almqvist, 2006; Christensen och Laegreid, 2002; Kraus 2007; 
2008; Målqvist m.fl., 2011; Quist, 2005). Ett samlingsnamn för reformerna är 
New Public Management (NPM). Ett flertal av dessa reformer har inneburit 
organisatoriska lösningar, som till exempel köp-säljmodeller, mål- och 
resultatstyrning, intraprenader och privatisering. Reformerna har bland annat 
fått till följd att de offentligt finansierade enheterna minskat i storlek, de har 
tilldelats tydliga ansvarsområden och fått chefer med eget budgetansvar. 
Under senare år har det också blivit större fokus på besparingar och ”budget i 
balans” (Kraus, 2008, s. 37). Införandet av vårdvalssystem (Lag om 
valfrihetssystem, LOV 2008:962) för att stärka medborgarnas inflytande inom 
vård och omsorg har också påverkat utvecklingen.  

En sektor där reformerna visar tydliga spår är den kommunala hemtjänsten 
och äldreomsorgen. Där har till exempel nya driftsformer, begränsningar i 
bistånd, nya styr- och ledningsformer, beställar-utförarmodeller och kon-
kurrensutsättning införts (Kraus, 2007, 2008; Olsson 2005; Målqvist, 2009; 
Szebehely, 2011; SOU, 2000:38). Men även valfrihetssystem gällande service 
och omsorg finns numera inom sektorn. Reformerna har inneburit krav på 
effektivitet och produktivitet med samtida krav på god omsorgskvalitet. Detta 
i sin tur innebär ökade krav på såväl styrning som uppföljning av verksam-
heterna. Ett styrinstrument, som används för dessa ändamål är den så kallade 
beställare-uförarmodellen, en modell som i början av 2000-talet fanns i drygt 
80 procent av Sveriges kommuner (Szebehely, 2006). 

Beställar-utförarmodellen  
Genom att använda sig av en beställar-utförarmodell (BUM) förväntas tydliga 
roller skapas i de kommunala verksamheter, där modellen tillämpas. Modellen 
skiljer mellan politik (beställare) och produktion (utförare). Kopplar vi den till 
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hemtjänstområdet innebär modellen att handläggning/myndighetsutövning 
(biståndsbedömning) skiljs från själva driften, alltså från de enheter, som utför 
vård och omsorgsarbetet (Szebehely, 2006).  Beroende på lokala behov och 
prioriteringar inom kommunerna finns olika modeller för valfrihet (LOV- 
lagen om valfrihet12), som kan omfatta service- eller vårdinsatser, hem-
sjukvård, delegerad hemsjukvård var för sig eller i kombination. Det är 
politiker via en beställarnämnd som ”beställer” eller snarare bestämmer vilken 
typ av service och omsorgsinsatser som brukaren kan erbjudas. Det är sedan 
upp till brukaren själv att välja vilken utförare, kommunal eller privat, som 
skall utföra insatserna. Men det är också nämnden som bestämmer total budget 
för hemtjänsten och vilken ersättning utförarna skall få för utförda insatser.13  
Det är kvaliteten på insatserna, som skall bli avgörande för val av utförare14 
och inte priset15 på service- eller omsorgerna. Den här kvalitetskonkurrensen 
antas leda till att hemtjänstresurserna blir använda på ett rationellt och 
effektivt sätt. Att använda sig av BUM innebär att synen på medborgaren 
förändrats och att brukaren numera kallas för kund. Nordström (2000) menar 
därför att hemtjänstens verksamhet inte längre ses, som en social rättighet som 
tilldelas en person genom myndighetsutövning, utan som en tjänst bland 
många andra som kunden kan välja.  

Den styrning, som sker med hjälp av BUM kan ses som hierarkisk 
(Målqvist, 2009). Beslut som fattas på en nivå får konsekvenser för nivån 
under och så vidare. Den översta styrningsnivån utgörs av lagar, föreskrifter, 
mål och policies och ekonomiska ersättningssystem. På den kommunala nivån 
fastställs vad en hemtjänsttimme får kosta och utföraren ersätts utifrån 
beviljade timmar och/eller utförd tid. Längst ned i denna hierarki är hemtjänst-
personalen (undersköterskor och vårdbiträden), vars arbetsförhållanden och 
arbetsmiljö påverkas av de ekonomiska ramarna och de krav på uppföljning, 
som kommer från tidigare nivåer. Men arbetsförhållandena påverkas också av 
de insatser, som brukaren16 är beviljad enligt biståndsbeslut. Utvecklingen 
visar att vårdtyngden ökat för personalen eftersom vården idag ges till 
personer med högre medelålder och större funktionsnedsättningar än tidigare 

                                                 
12. I en översikt från SKL framgår det att LOV har införts i 144 kommuner, 37 har beslutat att 
införa LOV medan 38 ännu ej har beslutat om LOV. 42 kommuner har beslutat att inte införa 
LOV överhuvudtaget (Sveriges Kommuner & Landsting, 2013c) 
13. Under l990-talet var entreprenadupphandlingar den vanligaste marknadsmodellen medan 
det idag har skett en förskjutning från priskonkurrens till att kommunerna oftare fastställer 
priset och inbjuder till kvalitetskonkurrens (Szebehely, 2011). 
14. Hösten 2011 hade 499 externa utförare 893 stycken hemtjänstavtal med landets kommuner 
(Konkurrensverket, rapport 2013:1, s 9). 
15. Det är framförallt inom hemtjänstområdet som de flesta kommuner infört valfrihetssystem. 
SKL har i en studie av ersättningsbelopp och ersättningssystem utifrån de 143 kommuner, som 
fastställt ett belopp/timme, funnit att det varierar mellan 222 kr till 502 kr och med ett 
genomsnitt på 353 kr (Sveriges Kommuner & Landsting, 2013b). 
16. Synonymer för brukare (som används av Socialstyrelsen) ute i kommunerna är kund, 
omsorgstagare och vårdtagare (Liljevall, 2010). Jag använder genomgående begreppet 
brukare/kund i texten, där inget annat anges. 
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samtidigt som antalet vårdbiträden per vårdtagare minskat (Målqvist, 2009; 
Olsson, 2005; Szebehely, 2000:38).  

Ett annat sätt att se på BUM är att säga att den utgör en modell för hur 
kommunikation kan förstås. Modellen bygger i princip på att den information 
som generas är liktydig med objektiv kunskap, som representeras genom 
språkliga begrepp, som antas ha en exakt betydelse (Bjurström, 2007).  En 
konsekvens av detta är att det antas föreligga en mer eller mindre 
oproblematisk relation mellan verkligheten, hur den representeras med hjälp 
av ord och siffror men också vilken mening och vilka insikter som modellen 
”triggar” igång hos mottagarna. Metaforiskt har modellen beskrivits som ett 
rör (conduit model of communication) där information överförs utan några 
störande element mellan sändare och mottagare (Dysart-Gale, 2005). 
Modellen är vanligt förekommande inom såväl teknologi, medicin som 
samhällsvetenskap (ibid.).  

BUM antas således objektivt, med hjälp av information, kunna avspegla 
omsorgens vardag eller praktik genom att mäta hur effektivt utförarna 
genomför de insatser som politikerna/biståndshandläggarna har bestämt att 
brukare kan erhålla. Modellen sätter fokus på kontroll och mätning av att 
hemtjänstpersonalen och dess chefer ”gör saker rätt” samtidigt som de gör 
”rätt saker” för att skapa kvalitet i utförandet. Att göra saker rätt innebär att 
hemtjänstpersonalen skall följa de förplanerade tider för olika insatser som 
angetts i biståndsbeslutet medan de rätta sakerna, är det som står i bistånds-
beslutet och ingenting annat.  

Men studier visar att förändrade strukturella villkor, konkurrensutsättning 
och ackumulerade hierarkiska styrningskrav har påverkat hemtjänstens 
vardagsarbete negativt.  

Nya strukturella villkor påverkar omsorgens vardag  
Det finns en stark forskningsmässig tradition inom hemtjänsten, där fokus är 
på vardagen och mötet mellan de äldre hjälptagarna17 och omsorgspersonalen 
(Szebehely, 2006). Att förstå hur vardagen, och de villkor som präglar arbetet 
i den, hänger samman är därför viktigt menar Szebehely.  

Att arbeta inom hemtjänsten är ett traditionellt kvinnoarbete18 och det kan 
liknas vid kvinnors obetalda arbete med hem och familj, där arbetsuppgifterna 
handlar dels om det praktiska arbetet med att städa, laga mat och diska dels 
det arbete som är mer inriktat på personliga behov som dusch, påklädning, 
toalettbesök etc. (Astvik, 2003:8; Astvik & Aronsson, 2000:2; Lingås, 1998; 
Nordström, 2000). Men förutom dessa praktiska arbetsuppgifter har arbetet 

                                                 
17. Synonymt med brukarna. 
18. Det vanligaste yrket bland kvinnor under 2011 var undersköterska och sjukvårdsbiträde 
(Statistiska Centralbyrån, 2013). 
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också en emotionell sida, där det framförallt handlar om att lyssna och trösta 
(Szebehely, 1999).  

Det är känt från omsorgsforskning att en väl fungerande hemtjänst bygger 
på att det finns tid, kontinuitet och handlingsutrymme (Szebehely, 2006). Men 
som har framgått tidigare innebär BUM, att de här nödvändiga förutsätt-
ningarna hotas, vilket även framgår i andra studier. 

Kraus (2008) fann i en studie av hemtjänsten att personalen ställdes inför 
två olika rationalitet eller logiker19 i sitt vardagliga arbete hos brukaren; ett 
som betonade vikten av att vara flexibel i olika vårdsituationer och lyssna på 
och utföra brukarens önskningar utifrån dennes behov och ett annat som 
utgick från biståndsbeslut, där insatserna hos brukaren var förutbestämda 
eftersom de är preciserade i förväg. Enligt Kraus påverkade dessa spänningar 
mellan en ekonomisk rationalitet och en omvårdnadsrationalitet såväl kvalitet 
som effektivitet i äldrevården. Bra kvalitet enligt ledning och bistånds-
handläggare var att göra det som stod i biståndsbeslutet medan vårdpersonalen 
menade att flexibilitet för brukarens behov och önskningar var nyckeln till bra 
kvalitet. Denna flexibilitet innebar att göra mer eller annat än det som står i 
biståndsbeslutet.  

I en annan studie av hemtjänsten fann Målqvist (2009) att personalen 
upplevde sig ha höga krav och låg kontroll i arbetet, hög fysisk och psykisk 
belastning, låg delaktighet och liten tid för lärande och utveckling. De ansåg 
också att tiden, som avsatts för varje brukare, oftast var för liten i förhållande 
till deras behov. En konsekvens av alla dessa krav blev att personalen kände 
sig stressad och sjukskrivningarna ökade. Liknande resultat framkom även i 
Kraus (2007, 2008) studie. Även andra studier kring personalens arbets-
förhållanden uppvisar liknande resultat (se till exempel Astvik, 2003:8; Astvik 
& Aronsson, 2000:2).  

Införandet av Lagen om valfrihetssystem i hemtjänsten (LOV) (Prop. 
2008/2009:29)20 kan innebära att arbetsmiljön kan komma att försämras 
ytterligare. Orsaken är att ersättning endast utgår för det arbete som är 
”debiterbart” det vill säga ersättning ges endast för det arbete som utförs hos 
brukaren. Tidigare gavs ersättning för den timme som brukaren var beviljad 
genom biståndsbeslut (Gunnarsson & Gustafsson Hedenström, 2011; 
Målqvist, 2009). Konsekvenserna av detta blir att personalen själva eller en 
personalsamordnare måste ”lägga ut” fler besök per dag hos brukarna. För att 
klara detta schema måste personalen ta av den så kallade kringtiden21, vilket 

                                                 
19. Jag har valt att använda begreppet ideal istället för logik och/eller rationalitet i min studie 
även om jag ser att det finns viss överensstämmelse mellan begreppen. 
20. Lagen om valfrihet infördes 1.1 2009 och kommunerna får själva avgöra om de vill införa 
lagen. Det är framförallt inom hemtjänsten, som kommunerna infört LOV och det är kunden 
som väljer leverantör, inte kommunen.  
21. Kringtid är den arbetstid som personalen inte är hos brukaren och som därmed inte kan 
faktureras utan ingår i den debiterbara tiden. En studie från Socialstyrelsen (2005) visar att den 
indirekta brukartiden varierade mellan 20 till 60 procent av arbetstiden. 
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innebär att tiden för raster, förflyttningstid, möten, planering och oförutsedda 
händelser reduceras. I en artikel i Dagens Nyheter (Tottmar, 2011) framgår 
det att man inom Stockholms stads hemtjänst i vissa fall dragit ned på 
kringtiden för enheter med så mycket som 25 procent. Införandet av 
schablontider resulterade i att två utförare slutade med hemtjänstverksamhet 
med motiveringen att ersättningen var för låg för att de skulle kunna hålla en 
god kvalitet i omsorgen. Detta eftersom de antingen måste dra ned på tiden 
hos de äldre eller betala icke marknadsmässiga löner till personalen. 
Personalen vittnar också om att arbetet inte längre kändes meningsfullt eller 
stimulerande utan att det innebar ”ett enda springande”, som leder till 
ytterligare stress i arbetet. Även i en tidningsartikel i Eskilstuna-Kuriren 
(P.Larsson, 2012) framgår det att arbetet inom hemtjänsten försvårats och att 
undersköterskor upplever att de ”går på knäna”. De framhåller att det inte går 
att mäta allt i tid när det handlar om människor.22 Personalen upplever att de 
stressar för mycket, vilket även brukarna påtalar och flera av personalen söker 
andra arbeten enligt artikeln. Många i personalstyrkan känner sig inte heller 
nöjda med det jobb de utför och framhåller att brukarna ses som person-
nummer och de själva som robotar. Lappalainen & Szebehely (1996, s. 99) 
menar att vårdbiträden förväntas behandla brukarna som ”saker” samtidigt 
som de fråntas ett personligt engagemang eftersom de ”sätts på rotation” 
genom besök hos olika brukare. 

Szebehely (2006) bekräftar ovanstående problematik. Hon framhåller att 
BUM påverkat personalens arbetssituation eftersom modellen har bidragit till 
att personalens möjligheter att anpassa hjälpen till den enskildes situation har 
minskat. Men utförande av vård och omsorg av hemtjänst är i stor utsträckning 
lagstyrd utifrån Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453). I lagen framgår det 
tydligt att brukaren skall kunna leva och bo självständigt med hjälp av olika 
insatser, som skall bidra till att denne känner sig trygg. Men i lagen sägs också 
att brukaren skall kunna ha en aktiv och meningsfull tillvaro. En förutsättning 
för detta enligt SoL är att de äldre ges en bra kvalitativ omsorg så dessa 
förutsättningar kan uppnås. En viktig kvalitetsaspekt i omsorgen är därför det 
som kallas för kontinuitet, där man skiljer på person-, omsorgs-, och 
tidskontinuitet (Socialstyrelsen, 1994:13). Personkontinuitet innebär att 
brukaren skall känna trygghet och trivas med den personal som besöker 
honom/henne och att det finns en ömsesidighet i relationen personal och 
brukare. Innebörden av omsorgskontinuitet är att personalen skall ha en 
gemensam referensram, som kommer fram i mötet med brukaren och färgar 
av sig i känslor, värderingar, iakttagelser och handlingar. Tidskontinuiteten 
sätter fokus på att brukaren får omsorg såväl efter behov som vid den tidpunkt 
som överenskommits. 

                                                 
22. För att mäta tid används ett planeringssystem som kallas för Laps Care, där det framgår 
vilka som skall besökas och exakt hur lång tid varje besök får ta. Det finns inget utrymme för 
störningar om den här planerade ”rutten till brukarna” skall fungera. 
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Ovanstående kvalitetsaspekter finns även redovisade i omsorgsforskning. 
Ur brukarens eller som Szebehely (2006) kallar dem hjälptagarens synpunkt 
är det viktigt att de flesta får den hjälp de behöver av så få som möjligt och på 
fasta tider. Det innebär att brukaren vill veta vem som kommer, när denne 
kommer och hur länge varje tillfälle varar. Men hjälptagaren önskar också att 
det finns flexibilitet kring vad som skall göras vid dessa tillfällen snarare än 
att det skall vara förutbestämt. Ur personalens perspektiv visar omsorgs-
forskningen att det är viktigt att ha tillräckligt med handlingsutrymme så att 
de kan ha en rimlig arbetsmiljö. Handlingsutrymme är centralt (i alla 
relationsyrken) för att kunna möta de olika situationer och behov som 
brukarna har. Men även om omsorgspersonal ser sina kontakter med brukarna 
som meningsfulla finns framförallt bland äldreomsorgspersonal känslor av 
otillräcklighet inför brukarnas behov. Denna otillräcklighet ses som ett ökat 
och allvarligt arbetsmiljöproblem (ibid.). Det som skett är att arbets-
belastningen ökat medan handlingsutrymmet minskat, vilket lett till en 
ohälsosam balanssituation mellan krav och kontroll för hemtjänstpersonalen 
(ibid.; Målqvist, 2009). Att arbeta inom hemtjänsten ses visserligen som 
meningsfullt men tidspress, fysiskt och psykiskt påfrestande arbete och låg lön 
gör att arbetet inte anses särskilt attraktivt (Målqvist, 2009; Szebehely, 2006). 
Detta medför en ökad risk för personalbrist inom hemtjänsten i framtiden 
(SOU, 2007:1 091).   

Möjligheterna för den kommunala hemtjänstpersonalen23 att ge en 
kvalitativt bra omsorg utifrån rimliga arbetsvillkor har uppenbarligen 
försvårats utifrån de nya strukturella villkor de har att hantera. Detta eftersom 
de ställs inför ett ideal, som bygger på ett managementtänkande, som kommer 
från det privata näringslivet. I ett sådant ideal är det viktigt att vara såväl 
produktiv som effektiv vid utförandet av sina arbetsuppgifter så att, de av 
ledningen uppsatta, målen nås. En viktig aspekt i ledningsarbetet blir då att 
följa upp och utvärdera verksamheterna för att mäta måluppfyllelsen. Men i 
det vardagsarbetet, som utförs i hemtjänsten finns ett annat ideal bland de 
professionella medarbetarna.24 I vardagens praxis har de skapat abstrakt 
kunskap och erfarenhet men också normer och värderingar, för vad som kan 
anses meningsfullt och utgör viktiga värden, vad gäller till exempel bra 
kvalitet eller ett gott eller dåligt arbete. Genom att utnyttja rutiner, roller och 
relationer har de kontinuerligt i det vardagliga arbetet (re)producerat sina 
uppfattningar (Giddens, 1979, 1986). Det är således aktörernas egna 
professionella bedömningar, som både vägleder och begränsar dem i de 
sociala system de är en del av. Det är i dessa system som deras sociala 

                                                 
23. Min studie berör endast den kommunala hemtjänsten och i det följande använder jag endast 
begreppet hemtjänsten.  
24. Utvecklingen går mot en ökad professionalism även för personal inom äldreomsorgen 
(Högberg & Wallenberg 2013). Redan l988 gav Abbott en mer öppen definition kring vad en 
profession kan vara, nämligen “professions are exclusive occupational groups applying 
somewhat abstract knowledge in particular cases” (s. 8). 
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aktiviteter kontinuerligt utförs, diskuteras och reflekteras kring. En utgångs-
punkt jag har i studien är därför att dessa två olika styrideal, ett ekonomiskt 
administrativt ideal och ett omsorgsideal, kan ge upphov till spänningar 
eftersom de bygger på olika värden. 

 Ideal är de grundläggande värderingar, som binder samman sättet att styra 
en verksamhet (Hasselbladh, 2008). Ett styrideal kan delas upp i två olika 
regimer; en verksamhetsregim (regimes of practice) och en styrningsregim 
(regimes of government). En verksamhetsregim utgörs av ”vedertagen kun-
skap, normer, stående rutiner samt professionella roller och relationer och 
statusordningar” (ibid., s. 26) medan en styrningsregim utgörs av ”konfigura-
tioner av ideal, kunskap och praktiker som inramar en verksamhetsregim” 
(ibid., s. 27). En styrningsregim motsvaras i stort av den hierarkiska strukturen 
och de styrsystem som finns, exempelvis budgetar, ansvarsförhållanden och 
kvantitativa mått och nyckeltal. Styrningsregimen påverkar därmed det 
konkreta vardagliga arbetets former och rutiner. De grundläggande 
värderingar som styridealet (innebär både verksamhets- och styrregimen) 
bygger på representeras av en logik, som är intentionell och orienterad mot en 
viss uppsättning mål och handlingssätt (ibid.). Styridealet ses som stabilt och 
sammanhängande över tid och kan enligt Hasselbladh vara såväl medvetet 
som omedvetet för inblandade aktörer.  

Kopplar vi ovanstående två ideal till den kommunala hemtjänsten finns det 
å ena sidan styrning utifrån ett managementtänkande, där ett ekonomiskt 
administrativt ideal är i fokus, å andra sidan ett omsorgsideal som bygger på 
vedertagen kunskap, beteenden och rutiner kring att ge brukaren en god 
omsorg inom ramen för en rimlig arbetsmiljö för personalen. I omsorgsidealet 
är det viktigt att ha tid och handlingsutrymme för att hemtjänstpersonalen skall 
kunna vara flexibla, lyssnande, men också ha möjlighet att trösta sina brukare. 
Mellan dessa två olika ideal kan det uppstå spänningar som kan påverka 
utfallet av relationerna mellan brukaren och hemtjänstpersonalen men även 
påverka personalens arbetsmiljö. Denna spänning har jag antagit kan bli 
särskilt tydlig då det inträffar kritiska händelser i praktiken (Giddens, 1976, 
1979, 1986). Då kan ledningen komma att ställa krav på att verksamheterna 
behöver förändra den praxis som tidigare gällt. Hur en aktör väljer att handla 
eller agera kommer därför att ha betydelse för den förändring som avses. 

Kritiska händelser  
För att förstå vad som händer när organisationen och dess personal ställs inför 
krav på förändringar anses Giddens struktureringsteori vara en användbar 
utgångspunkt (Boland, 1996; Englund, 2005; Scapens & Roberts, 1993). Med 
hjälp av teorin kan en förståelse ges för hur ett socialt sammanhang kan stödja 
eller motverka den förändring som avses. Vid en förändring kan man säga att 
den etablerade ordningen hotas (Englund, 2005). Centrala aspekter i Giddens 
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struktureringsteori (1976, 1979, 1986) är att vardagliga sociala interaktioner 
är viktiga och att den kunskap som ligger till grund för vardagliga handlingar 
tas för given, vilket leder till att agerandet kan ses som rutinartat. Men även 
om aktörer har vaga föreställningar om vad som händer om man utför vissa 
handlingar så har de alltid möjlighet att reflektera över principerna, som ligger 
till grund för den sociala interaktionen. De kan därmed ändra sina beteenden 
och handlingsmönster. Praktiken skall därför inte ses som ett statiskt tillstånd 
utan aktörerna (re)producerar kontinuerligt sitt beteendemönster genom sitt 
oreflekterade, praktiska handlande. Men aktörerna kan också använda sig av 
ett mer reflexivt, diskursivt medvetande (Giddens, 1986; Hellqvist, 1997) för 
att resonera kring vilka idéer eller principer som styr deras beteende. En 
konsekvens av detta är att det kontinuerligt sker smärre förändringar i aktörers 
arbetssätt eller som Hellqvist (1997, s 74) kallar det en kontinuerlig ”vardaglig 
självorganisering”. Genom den här reflexiviteten kan aktörerna reflektera 
kring sina handlingar utifrån både en praktisk medvetenhet (ta-för-givet-
antaganden) men också utifrån en diskursiv medvetenhet, som rör idéer kring 
den egna organisationen och vad som är ett eftersträvansvärt beteendemönster 
(ibid.).  

Giddens (1979, 1986) ger aktören en framträdande roll som reflexiv och 
aktivt skapande i reproduktionen av den sociala verkligheten. Enligt honom 
innebär social handling att i stor utsträckning följa olika regler, varför han 
menar att om vi vill förstå mänskligt handlande måste vi förstå de regler som 
styr detta. Regler ser han som en uppsättning dominerande normer och värden 
som vägleder aktören i vardagen. Dock skall man inte se reglerna som färdig 
recept utan mer hur aktörer kan tänka och handla i det sociala livet för att ge 
det mening och innehåll. Hasselbladh (2008) menar att med tiden så tas den 
vedertagna kunskapen, rollerna och rutinerna för givna eller ses som naturliga, 
vilket bidrar till att olika aktörer vägleds men också begränsas av hur de ser 
på sin verksamhet och den roll de har i denna. Reglerna (re)produceras 
ständigt genom människors handlande eftersom handlandet innebär att man 
gör saker. En viktig del i praktiken är överraskningar, eftersom medarbetare 
inte alltid vet vad som kommer att hända varken kort- eller långsiktigt 
(Bjurström, 2007). En konsekvens av detta är att det i princip är omöjligt att 
förutsäga vad aktörer kommer att göra i en specifik kontextuell situation, 
eftersom situationen kan vara påverkad av omgivningen men också olika 
aktörers tycke och smak, arbetssituation etc. (Boland, 1993; Englund, 2005).  

Vid kritiska händelser uppstår möjligheter för aktören att revidera sina ”ta-
för-givet-antaganden” kring regler och rutiner trots att det är dessa antaganden 
som begränsar och vägleder aktörens tankesätt. Att vara en aktör innebär 
därmed möjligheter att göra val i det handlingsflöde som praktiken innebär 
och där praktiken ses som en plats, som bestämmer vad som händer eftersom 
det är val av handlingar som skapar praktiken (Bjurström, 2007). Förändringar 
kan därför uppstå både på ett omedvetet eller medvetet sätt beroende på 
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omständigheterna i den specifika situationen, vilket kan bidra till att såväl 
stabilitet som förändring kan vara delar av samma pågående process (ibid.).  

Giddens (1986) ser en struktur som bestående av regler och resurser, vilka 
båda är centrala för att förstå val av handling i praktiken. Men då det sociala 
livet eller praktiken handlar om relationer mellan olika aktörer innebär det 
också att det finns möjligheter att utöva makt i dessa relationer. Makt-
utövningen kan ske genom att aktörerna använder sig av olika resurser, som 
till exempel information, sin auktoritet eller hot (Giddens, 1976). Resurser kan 
med andra ord ses som en möjlighet att påverka utfallet i relationen i eller för 
aktören positiv riktning.   

Kopplar vi detta till hemtjänsten och dess chefer skulle man kanske intuitivt 
kunna säga att de underordnade har mindre makt i relation till den överordnade 
politiska makten. Men enligt Giddens (1986) har underordnade alltid en 
möjlighet att utöva makt i relation till sina överordnade eftersom de kan göra 
val och därmed påverka utfallet av förändringen eller gällande regelverk i för 
dem positiv riktning. Men för att kunna utnyttja makt behövs också resurser, 
som skall ses som en kapacitet att företa handling (Giddens, 1979).  

Att fokusera på hur strukturen, i form av regler och resurser, samspelar för 
att förstå handling är av central betydelse vid en analys av empiri (Burns & 
Scapens, 2000; Englund, 2005; Englund m.fl., 2011; Scapens & Roberts, 
1993). Ett nytt styrinstrument, i mitt fall BUM och dess ekonomiskt 
administrativa ideal, måste förstås som något mer än bara de tekniska delarna 
i instrumentet. Förståelsen måste också vara inriktad på att förstå hur BUM 
påverkar och påverkas av den situerade kontext det är en del av.  

Sammanfattningsvis kan man säga att mitt val av Giddens strukturerings-
teori ligger i linje med tidigare forskning kring ekonomistyrning (management 
accounting and control). De flesta studier inom denna forskning har oftast 
behandlat bara ett av Giddens tre struktureringsbegrepp – meningsskapande, 
dominans eller legitimitet (Englund, 2005). Mitt fokus däremot är på 
samspelet mellan regler och resurser, där regler skall ses som dominerande 
normer och värderingar avseende olika ideal. Jag har antagit att det kan uppstå 
spänningar mellan det ekonomiskt administrativt idealet och omsorgsidealet 
eftersom de bygger på skilda ideal eller värden. Det är det ekonomiskt 
administrativa idealet som sätter ramarna för arbetets former och rutiner i 
hemtjänsten. Spänningen har jag vidare antagit kan komma till uttryck 
framförallt vid kritiska händelser, eftersom då kan det krävas förändring av de 
ta-för-givet-antaganden som finns i hemtjänstens omsorgsideal. Vid de 
kritiska händelserna har jag också antagit att det kan uppstå ett maktspel 
mellan över- och underordnad eftersom de underordnade kan utöva makt i 
relationen för att påverka utfallet av förändringen i för dem positiv riktning. 
En konsekvens av detta är att mitt intresse inte bara riktar sig mot de sociala 
regler aktörerna följer eller inte följer utan också den makt som kan utövas i 
samspelet mellan struktur och aktör. Maktbegreppet hjälper oss att förstå att 
aktörerna kan använda sig av olika regler i olika situationer beroende på vilka 
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resurser de kan använda för att utöva sin makt genom (Englund, 2005). 
Resurser skall ses som en kapacitet att företa handling (Giddens, 1979) genom 
att använda sig av till exempel information, sanktioner, auktoritet, formell 
position etc.  

För att förstå hur struktur och aktör samverkar har jag också kompletterat 
struktureringsteorin med nyinstitutionell teori. Den teorin fokuserar på olika 
logiker för att tolka och förstå en verksamhet där konkurrens eller rivalitet 
finns (Lounsbury, 2008; Scapens, 2006; Zetterquist-Eriksson, 2009). Den 
institutionella teorin beskriver hur förändring uppstår men inte varför. 

Forskningsfråga och syfte  
Som anförts ovan antar jag att det kan finnas spänningar mellan två ideal; ett 
ekonomiskt administrativt ideal och ett omsorgsideal och att spänningarna kan 
vara särskilt tydliga vid kritiska händelser. Det är politikerna som har makt att 
besluta om olika förändringar, vilka sedan skall genomföras i verksamheterna. 
Ett förändringsförsök som kräver att underliggande antaganden, beteenden 
och rutiner skall förändras kan möta på motstånd varför jag antagit att 
aktörskapet kan bli särskilt tydligt om omsorgsidealet hotas. Burns & Scapens 
(2000) påtalar också att förändringar underlättas om de ligger inom ramen för 
existerande tankesätt. Om förändringen strider mot de underlydandes 
övertygelser kan man sannolikt anta att de kan visa upp motmakt genom att 
använda sig av olika resurser, som de kan uppbringa. Tillgång till olika 
resurser innebär med andra ord att det är möjligt att det kan uppstå ett maktspel 
i relationerna mellan över- och underordnad. 

Utifrån ovanstående beskrivning har jag ställt följande forskningsfråga: 
Hur tar sig samspelet mellan aktör och struktur uttryck i verksamhets-
styrningen? 
 
Studien har flera syften. Det teoretiska syftet är att förstå ”the role of agency” 
(Scapens 2006, s. 25) mer i detalj. Syftet avser att ge ett bidrag till den debatt 
som Boland (1993, 1996) initierade kring aktörers betydelse i redovisnings-
sammanhang. Han framhöll att aktörernas betydelse mer eller mindre har 
negligerats i dessa sammanhang.  Med andra ord kan man säga att man har 
utgått från att det föreligger en sammanhängande förståelse av redovisningens 
språk (Bjurström, 2007) i den praktik där redovisningen används. Men i 
Giddens teori är det snarare aktörernas reflexivitet kring sitt och andras 
beteende i en situerad praktik, som är central (ibid.). Praktik måste därför 
förstås som driven ur det konsensus som uppstår som reaktion på 
omständigheter i den specifika praktiska situationen, där aktörerna reagerar på 
vad som sägs och görs (Ahrens & Chapman, 2002; Boland, 1996). Det är 
genom de förhandlingar eller interaktioner som sker i och genom praktiken, 
som ett meningsskapande uppstår (Schatzki, 2005). Som en följd av detta kan 
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varje aktör ha sina egna uppfattningar om vad praktik är eftersom begrepp som 
används i praktiken har sin specifika mening i en specifik kontext. Kopplar vi 
detta till beställar-utförarmodellen och dess användning i hemtjänsten kan det 
betyda att det inte är modellen i sig som aktörerna gör motstånd mot utan 
snarare att modellen i den situerade kontexten undergräver enhetscheferna och 
dessa personals möjligheter till att ha kontroll över det som löpande sker i 
deras verksamhet (ibid.). 

Jag har också ett praktiskt syfte, där jag lyfter fram Socialtjänstlagen som 
en möjlig alternativ styr- och ledningsmodell. En utförligare diskussion kring 
detta ges i avsnittet som handlar om fortsatt forskning. Avhandlingen syftar 
också till att ge underlag i den pågående debatten kring nya styrideal med 
valfrihet och konkurrens inom den offentliga välfärdssektorn. 

Precisering av centrala begrepp i min studie 
De spänningar som jag antar kan uppstå vid kritiska händelser analyserar jag 
genom en fallstudie inom hemtjänsten (jag undersöker inga privata utförare). 
De aktörer som jag intervjuat är tre enhetschefer inom olika enheter i 
kommunen plus en controller på utförarenhetens kansli men även några 
representanter från beställarsidan. Att jag valt chefer beror på att de är 
ansvariga för att genomföra de olika beslut som kommer från den politiska 
nivån. De kritiska händelser, som framkommer handlar dels om införandet av 
en valfrihetsmodell, dels om beslut rörande besparingar men också 
utvärdering och kontroll av enheternas insatser och dess chefer. Dessa tre 
händelser har på olika sätt påverkat de aktiviteter och handlingar som 
enhetscheferna såväl som deras personal skall utföra. Handlingar ses i studien, 
som prat om och kring aktörernas arbetssituation och aktiviteter i 
verksamheterna. 

 Med ekonomiskt administrativt ideal avser jag det formella 
informationssystemet, det vill säga BUM med dess olika mätningar och 
kontroller där huvudfokus är på produktivitet och effektivitet. Med 
omsorgsideal avses hur aktörerna kan tänka och handla i det sociala livet för 
att ge det mening och innehåll. Med andra ord de normer och värderingar som 
utgör ”rättesnören” för enhetscheferna och deras personal i deras vardagliga 
arbete med brukarna och interaktion med varandra inom verksamheten.  

Den här typen av studier har efterfrågats (Ahrens & Chapman, 2007; 
Englund m.fl., 2011; Lounsbury, 2008). Ahrens & Chapman (2007) påpekar 
att den lokala användningen eller praxisen är central för att förstå hur den 
organisatoriska strukturen danas. Även Otley (2008) framhåller att om man 
som forskare skall förstå hur ett styrsystem används i praktik måste man göra 
det med stor öppenhet avseende de subjektiva tolkningar som finns hos 
aktörerna. Det finns med andra ord ett intresse att fokusera på institutionella 
processer, som bidrar med olika tolkningar av hur man kan förstå en 



 

38 

verksamhet där konkurrens och rivalitet finns (Lounsbury, 2008). Dessa 
processer bidrar till att aktörer själva kan agera på olika taktiska sätt beroende 
på regler, normer eller preferenser, som finns i organisationens mikro-
processer.  

Fortsatt disposition 
I kapitel två (2) redogör jag för traditionell ekonomistyrning, som antas vara 
neutral och fri från ideologiska utgångspunkter. Jag visar dock att så inte är 
fallet utan att den traditionella styr- och ledningsmodell, som används, bygger 
på förenklingar både avseende organisationen och personalen. Jag redogör 
också för begreppet lean, som kopplas till biltillverkaren Toyota, och deras 
filosofi och verktyg. De tänker i grunden annorlunda kring ledning och 
utformning av arbetsprocesser. Deras systemiska tänkande passar väl in på 
Socialtjänstlagen (SoL) och dess intentioner; att utformningen av arbetet skall 
styras av kundens efterfrågan och utifrån ett systemperspektiv.  

Kapitel tre (3) innehåller en redogörelse av Giddens struktureringsteori och 
hur handling och struktur förhåller sig till varandra samt hur regler och 
resurser samverkar. Kapitlet behandlar också de erfarenheter, som teorin 
genererat under 25 år inom redovisningsforskningen. Men även kritik mot 
teorin tas upp i kapitlet.  

I kapitel fyra (4) beskrivs de metodologiska utgångspunkterna för min 
delstudie, som ingått i Hekla-projektet. En kortare beskrivning av HEKLA-
projektet ges. I kapitlet framgår mina vetenskapliga utgångspunkter och med 
vilka metoder jag samlat in det empiriska materialet och hur detta material har 
analyserats. Kapitlet avslutas med en diskussion kring avhandlingens kvalitet.  

Data kring den kommun jag studerat ges i kapitel fem (5). Jag har i 
huvudsak använt mig av kommunens egna webbsidor för datainsamlingen. I 
kapitlet beskrivs även beställar-utförarmodellen samt hur den tillämpas i 
kommunens hemtjänstverksamhet. Bland annat redogör jag för hur 
valfrihetssystemet fungerar för utförare, vilka ersättningsnivåer som används 
för utfört arbete samt hur kontroll och uppföljning sker av utförarna från 
beställarens sida. 

Kapitel sex (6) utgör mitt analyskapitel. Där redogör jag för de kritiska 
händelserna och hur aktör och struktur samverkat vid dessa samt hur de 
spänningar som finns mellan de två olika idealen kommer till uttryck. 

Kapitel sju (7) innehåller en avslutande diskussion och mina slutsatser samt 
även förslag till fortsatt forskning, som handlar om att i praktiken utgå från 
Socialtjänstlagen som en möjlig styr- och ledningsmodell för hemtjänsten. 
Förslaget behöver dock vidareutvecklas genom fortsatt forskning. 
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Traditionell ekonomistyrning  

Ekonomistyrning har under senare år diskuterats och ifrågasatts av olika 
forskare och praktiker, där huvudtemat har varit huruvida ekonomistyrning 
har förändrats eller ej och om den kanske borde förändras mer än den faktiskt 
gjort (Burns & Scapens, 2000; Johanson & Skoog, 2007; Kaplan & Norton, 
1996; Lindvall, 2011). Den samhällsomvandling som pågår har bidragit med 
ett allmänt förändringstryck på företag och organisationer där den traditionella 
ekonomistyrningen och de metoder/tekniker som utvecklats inte ansetts kunna 
lösa de problem som moderna företag ställs inför. Enligt Johanson & Skoog 
(2007) har den ekonomiska redovisningen och därmed ekonomistyrningen 
varit alltför inriktad på ”materiella resurser, historiska händelser, monetära 
mått och mätprecision, ordning och reda” (s. 9). Men de hävdar också att det 
funnits en för hög tilltro till möjligheterna att objektivt avbilda verkligheten. 
Detta har lett till att ekonomistyrningen inte använts i syfte att skapa eller 
motivera förändring och handling i dagens organisationer enligt dem.  

Utvecklingen har gått mot olika former och modeller av verksamhets-
styrning25, som skall ses som en utveckling och förbättring av den traditionella 
ekonomistyrningen (ibid.). Utgångspunkten är ett ökat intresse för kunderna 
och det värdeskapande som sker i företagets processer. Andra aspekter i 
moderniseringen är ett ökat intresse för mätning av verksamheten, där såväl 
frekvens som antal områden och detaljer ökat men också att anställda ges ett 
större ansvar för mål och resultat (Hasselbladh, 2008; Lindvall, 2011). 
Fortfarande bygger dock många av de nya styrverktygen26, som används i 
moderniseringen, på ett traditionellt tankesätt.  

En central tanke i den traditionella ekonomistyrningen är att finansiell 
information (framförallt redovisningsinformation) är viktig för att fatta beslut 
och styra verksamheten mot uppsatta mål (Burns & Scapens, 2000; Lindvall, 
2011). Informationen antas avbilda verksamheten, vilket skapar möjligheter 
att styra den faktiska verksamheten på distans. Den information som avbildas 
genom redovisningens språk antas därmed vara såväl objektiv som sann men 
också ha en exakt betydelse (Bjurström, 2007).  Med andra ord kan man säga 
att den komplexitet, som finns i vardagens praktik ses som oproblematisk och 

                                                 
25. Med det avses en utveckling och förbättring av traditionell ekonomistyrning så att den även 
tar hänsyn till nya perspektiv och modeller (Johanson & Skoog, 2007). 
26. Jag använder begreppen styrverktyg, styrmodell och styrinstrument synonymt i hela 
avhandlingstexten. 
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att de siffror och ord som används antas utgöra en rätt och riktig representation 
av det arbete som utförs i olika lokala verksamheter (ibid.).  

 Den här avbildningen antas underlätta för chefer att planera, mäta och följa 
upp arbetet i verksamheterna enligt en klassisk modell för styrning och 
ledning (Blomgren & Sahlin-Andersson, 2003; Lindvall, 2011). Styrning 
utgör en process som bygger på mätning, kontroll och uppföljning och där 
informationen kan vara ett sätt att utöva makt. Detta eftersom det högre upp i 
organisationen finns en bättre överblick men mindre kunskap om detaljer. 
Längre ned finns det goda kunskaper om den egna verksamheten men 
begränsad insyn i och kunskaper om den prioriteringsproblematik, som finns 
högre upp (Parment, 2010). Värdering av individer utgör en central del i 
styrningen eftersom den fokuserar på beteenden som går att mäta och värdera 
(Soltani, 2005). Särskilt tydligt framträder detta i synsättet New Public 
Management (NPM), som används inom den offentliga sektorn. NPM-
synsättet har gjort att sektorn blivit alltmer företagslik och där ekonomi-
styrning och kundorientering har fått en framträdande roll (Almqvist, 2006; 
Hasselbladh m.fl., 2008; Målkvist m.fl., 2011).  

Den klassiska styr- och ledningsmodellen27 utgår från ett hierarkiskt 
ledningsperspektiv, som bygger på att arbetet och ledningen organiseras i 
funktionella enheter, där varje enhet har mål de skall uppfylla. Mål och mätetal 
är kopplade till budgetar, aktiviteter, standarder och produktivitet, där 
cheferna står för ”tänkandet och de anställda för görandet” (Morgan, 1997, 
s. 32). Den här tudelningen har sina rötter i taylorism eller scientific 
management, där detaljerade och fragmenterade arbetsuppgifter utgör en 
viktig princip för styrning och kontroll. Taylor själv var tydlig med att det är 
av vikt att skilja på planering och utförandet av arbetet. Han framhöll att 
arbetsledarens egen erfarenhet och egna tumregler skulle ersätts av en 
planerare/administratör som med hjälp av skrivna instruktioner planerar själva 
arbetet (Taylor, [1916] 1998). Detta för att det praktiska arbetet skulle bli 
effektivt genomfört och satta mål skulle uppnås. En viktig utgångspunkt i 
Taylors tankesätt var att ”beröva arbetarna kontrollen över sitt eget arbete och 
över de beslut som krävdes under arbetets gång” (Stigendal, 2010, s. 6). För 
att få medarbetarna att acceptera tudelningen av arbetet var det också viktigt 
att olika former av individuella belöningar kopplas till utförandet, vilket även 
sker i dagens arbetsliv. Belöningar kan till exempel vara högre lön, 
möjligheter till karriär, kortare arbetstid, bättre arbetsmiljö etc. (ibid.) 
Taylorismen innebär således att det är ledningen som står för idéerna och 
initiativen och de anställdas uppgift är att förverkliga dem mot individuella 
belöningar. Att separera beslutsfattandet från genomförandet beskrivs enligt 
Seddon (2010) som ”att lämna hjärnan i farstun” (s. 243).  

                                                 
27. I engelsk litteratur går modellen under benämningen ”command-and-control” (Morgan, 
1997; Seddon, 2010). 
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BUM, som används inom hemtjänsten bygger på taylorismen. De insatser 
eller aktiviteter, som hemtjänstpersonalen skall utföra är i princip förut-
bestämda och tidsbestämda eftersom de planerats av biståndshandläggaren. 
Szebehely (2006) framhåller att ”BUM innebär ett ökat avstånd mellan 
kontoret och verkstaden; mellan de beslut som reglerar vårdbiträdets vardag 
och det faktiskt utförda arbetet” (ibid., s. 53). BUM separerar således 
planering och beslut, vilket påverkar handlingsutrymmet för hemtjänst-
personalen och dess chefer. Den här separeringen bygger på en starkt för-
enklad bild av företaget och människorna som finns i detta företag. 

Styrning utifrån en enkel cybernetisk tankemodell 
Morgan (1997)28 framhåller att den klassiska styr- och ledningsmodellen, 
innebär en föreställning om att organisationen skall fungera som en maskin, 
det vill säga ”förutsägbart, effektivt, pålitligt och på ett rutiniserat sätt” (s, 22). 
Enligt Morgan är den här maskinmetaforen djupt rotad i vårt sätt att tänka 
kring företag och bedömningen av dem. Synen på organisationen som en 
maskin bygger på ett cybernetiskt tänkande, där utgångspunkten är en enkel 
teknisk kontrollmodell. Modellen ses som ett slutet system som bygger på att 
mål sätts, följs upp och mäts med hjälp av information och där korrigeringar 
görs om avvikelser uppstår mot förväntat mål. Detta för att standarden eller 
målet skall kunna uppnås (Hofstede, 1978). Den klassiska styr- och lednings-
processen, som följer den här processen, kan därför liknas vid en teknisk 
kontrollprocess, som till exempel kontroll av värme i ett rum genom 
termostatfunktionen.  

Hofstede (ibid.) är kritisk till denna syn på styrprocesser i ett företag eller 
en organisation. Han menar att styrning snarare handlar om en social process 
i ett socialt och/eller socio-tekniskt system och där mätenheterna är människor 
eller grupper av människor. De förutsättningar som den cybernetiska 
modellen bygger på – mätning, jämförelse, feedback och justering – menar 
han inte finns i offentliga serviceorganisationer29 som sjukhus, skolor och 
kommunala serviceverksamheter. Men i praktiken används modellen, för att 
särskilja olika arbetsgrupper genom att vissa tänker och planerar medan andra 
utför det operativa arbetet enligt honom; mätning och kontroll sker av vissa 
experter/tjänstemän medan målen/standarden sätts på högre ledningsnivåer. 
Det som sedan kontrolleras är att det operativa arbetet, som personalen utför, 
ligger i linje med standarden/målet. Men i den här typen av organisationer är 
det vanligt att aktörer på olika nivåer kan ha olika värderingar kring vad som 

                                                 
28. Morgan kallar denna modell för ”command-and-control” och jag använder det begreppet 
synonymt med den klassiska styr- och ledningsmodellen. 
29. Jag använder begreppen service och tjänst synonymt i texten framöver, även om jag är 
medveten om att olika författare anger att det finns skillnader mellan dem. 
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är relevant att mäta och kontrollera men också att det förekommer ”pseudo-
styrning” (ibid., s. 453). Innebörden av denna styrning är att på ”papperet” kan 
siffrorna se bra ut men motsvaras inte av hur de ser ut i verkligheten. 
Alternativt kan de handla om att man gör ändringar i standarden snarare än 
processen. Men det kan också handla om att göra justeringar i en mätvariabel 
på bekostnad av en annan, till exempel att reducera kostnaden till priset av 
kvalitetsminskningar.  

Det cybernetiska synsättet kan tillämpas på mekaniserade processer där 
individer inte spelar någon roll, menar Hofstede. Men arbetar man med 
fenomen som är slumpmässiga och oförutsägbara, det vill säga där det finns 
variation, då är cybernetisk kontroll i princip meningslös eller ineffektiv enligt 
honom (ibid.). Variation är särskilt tydligt när det gäller serviceverksamheter 
inom den offentliga sektorn eftersom patienten/brukaren/medborgaren för 
med sig olika typer av problem, behov och frågeställningar in i verksamheten 
och som verksamheten syftar till att lösa. På sjukhus och skolor men även 
kommunala verksamheter, som hemtjänsten, saknas också standarder att utgå 
från. Utförandet är också svårt att mäta och den feedback/information, som 
finns kan sällan användas för att se hur effektivt resurserna använts. Enligt 
Hofstede (ibid.) beror detta på de offentliga serviceverksamheters specifika 
situation; de är politiska verksamheter, där beslut är baserade på förhandling 
och bedömning snarare än rationella argument. Värderingar och normer, utgör 
centrala aspekter vid beslutsfattandet. En viktig del i förhandlandet är att olika 
partier bevakar sin position i det ”maktspel” som förekommer mellan 
politikerna.30 

Det här mekaniska bildspråket har hindrat oss från att se andra perspektiv, 
som till exempel mänskliga aspekter och uppgifter, som är långt mer 
komplexa, svåra och otydliga än vad de flesta maskiner är till för att uppfylla. 
En problematik med såväl den cybernetiska modellen som scentific 
management modellen är att de ser människan, som ett ting eller som ett medel 
som kan användas för att uppnå givna mål (ibid.). Men i en organisation är det 
människor som formulerar mål, vilket betyder att de både är mål och medel 
enligt Hofstede. Han är därför kritiskt till användningen av dessa modeller i 
praktiken och menar att man inte kan se människor som medel och särskilt 
allvarligt är det när det gäller politiska situationer eftersom det där sällan finns 
enighet kring mål. 

Men det finns idag kritik mot den här enkla modellen och dess mekaniska 
bildspråk och människosyn. I en debattartikel i Dagens Nyheter (Jansson, 
Nitz, & Wedein, 2013) under rubriken ”Våra yrken har kidnappats av 
ekonomernas modeller” skriver ordförandena i Lärarnas Riksförbund, 
Läkarförbundet och Polisförbundet att de har förlorat inflytandet över sina 
egna arbeten genom tillämpningen av det nya styridealet. De menar att 

                                                 
30. Det är idéer från marknadsliberaler, som enligt Hermele (2001), kan ses som vinnare av 
politikens inriktning idag. 
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styridealet inte bidragit till bättre utbildning, vård eller polisarbete utan 
snarare byggt upp stora administrativa överbyggnader där utvärdering utifrån 
statistik är centralt. De menar vidare att deras verksamheter behandlas som 
enkla industriella enheter, vilket medfört att såväl kvaliteten som med-
arbetarnas yrkesstolthet försämrats. De framhåller därför att politikerna måste 
lita på de professionellas omdöme och ansvar och de vill ha en återupprättelse 
av de professionellas roll i styrning och ledning av de offentliga verk-
samheterna. Såväl Deming (1994) som Seddon (2010) bekräftar att numeriska 
mål, som en viss produktion av varor eller tjänster per dag eller timme, bidrar 
till att ta ifrån medarbetarna deras yrkesstolthet.  

Det diskuteras sällan eller aldrig i den normativa litteraturen vilka an-
taganden som ligger bakom många av de styrinstrument, som används i en 
organisation. I de nya styrideal, som sedan l980-talet introducerats i den 
offentliga sektorn under paraplybegreppet New Public Management (NPM) 
påtalar också Hasselbladh & Bejerot (2008) att det inte har angivits några 
alternativ. Snarare finns en enighet, i olika utredningar och programförslag 
men också från konsulter, experter och forskare och i olika policydokument, 
att förändra sektorn så att den blir mer kostnadseffektiv och kundorienterad. 
Förändringarna har inte bara handlat om besparingar och effektivitet utan de 
styrinstrument som använts har också syftat till att reducera handlings-
utrymmet för de professionella yrkesgrupperna (ibid.).  

Kopplar vi detta till hemtjänsten är det tydligt att BUM  bidragit till att 
reducera handlingsutrymmet för personalen trots att forskning visar att det är 
viktigt att detta utrymme finns för att kunna vara flexibel och möta olika 
individuella brukares behov och önskemål (Szebehely, 2006). När man 
reducerar handlingsutrymmet får det konsekvenser för både brukarna och 
personalen vad gäller den så viktiga kontinuiteten, vilken är central i 
relationerna med brukarna (ibid.; Socialstyrelsen, 1994:13). Det är i mötet 
med brukaren, som verksamhetens kvalitet uppstår och där det i mötet krävs 
såväl flexibilitet som individuella anpassningar för att tillfredsställa brukarens 
behov och önskemål av service/tjänster. Idag framhålls det också i 
tjänsteforskningen att tjänster samskapas med kunden vilket betyder att 
kunden har en direkt påverkan på tjänstens kvalitet och resultat (Edvardsson 
& Witell, 2012). Alla aktörer som medverkar i processen påverkar därmed 
kvaliteten. I Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453, 3 kap. 3 §) framgår det tydligt 
att insatser skall vara av god kvalitet och att det skall finnas personal med 
lämplig utbildning och erfarenhet för att utföra dessa kvalitativa insatser. 
Detta förutsätter dock att personalen ges möjligheter till kompetensutveckling 
och lärande i arbetet. Om hemtjänstpersonalen skall genomföra sitt uppdrag 
utifrån SoL:s andemening bör därför arbetet organiseras med utgångspunkt 
från brukarens perspektiv och deras behov och önskemål. Eller med andra ord 
från syftet med verksamheten. En alternativ utgångspunkt kan vara att se 
organisationer som självstyrande system. Eller som en organism, som lär och 
utvecklas på ett mer kreativt sätt för att möta brukarens behov och önskemål 
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genom att möta den variation, som brukarna bidrar med (Deming, l994; 
Hofstede, 1978; Lagrosen & Lagrosen, 2011; Seddon, 2010).  

Men som framgått tidigare visar utvecklingen att den service och omsorg, 
som utförs inom hemtjänsten brutits ned i enkla delar och standardiserats för 
att skapa kostnadseffektivitet (Szebehely, 2006). Service- och omvårdnads-
insatser har setts som liktydigt med tillverkning, som kan produceras 
kostnadseffektivt. För att förstå den här utvecklingen måste vi gå tillbaka till 
början av 1980-talet och det fokus på kvalitet och ständiga förbättringar av 
produktionen, som startades av den japanska biltillverkaren Toyota. Att jag 
tar upp Toyota beror på att deras arbetssätt har kommit att påverka såväl 
offentliga som privata företag i västvärlden. Deras filosofi och metoder utgår 
från ett systemiskt tänkande, där kundvariation, kvalitet och personal är 
viktiga aspekter i deras verksamhet. Detta systemiska tänkande passar väl in 
på Socialtjänstlagens (SoL) (2001:453) intentioner och de värdeskapande 
processer som sker i relationen mellan hemtjänstpersonal och brukarna. Jag 
tolkar också de utsagor som enhetscheferna för fram att de och personalen i 
sitt praktiska arbete vill arbeta utifrån en helhetssyn på brukaren och på så sätt 
kunna vara flexibla och öppna för brukarens individuella situation och 
önskemål. Om detta skall uppnås måste planering och utförandet därför vara 
integrerat så att förutsättningarna finns för chefer och hemtjänstpersonal att 
skapa en god omvårdnadskvalitet och därmed uppnå syftet med hemtjänstens 
verksamhet.  

”The Toyota way” – fokus på system och kundvariation 
Under l980-talet och framåt fanns ett stort fokus på kvalitet i västvärlden som 
ett led i att förbättra industri- och tjänsteproduktionen. Kvalitetsfrågorna, som 
manifesterades i initiativ som Total Quality Management (TQM) eller 
kvalitetsrörelsen, blev framträdande i de företag, som var mest konkurrens-
utsatta men även i små- och medelstora företag (Bergman & Klefsjö, 2012; 
Lagrosen & Lagrosen, 2011; Lindvall, 2011; Ljungberg & Larsson, 2012). 

Kvalitetsutvecklingen var särskilt framträdande inom japansk elektronik, 
fordonstillverkning, varv etc. vilket medförde att de blev marknadsledande 
inom dessa branscher. Enligt Lagrosen & Lagrosen (2011) chockades väst-
världens industri av detta. Detta skall förstås utifrån att det efter andra 
världskriget fanns en enorm efterfrågan på produkter i västvärlden och att man 
i princip tillverkade allt som kunde produceras (ibid.). Kvalitet kom då att bli 
av underordnad betydelse och den viktigaste utvecklingen kom därför att ske 
i den japanska fordonstillverkningen, och då framförallt i företaget Toyota 
(ibid.). Där använde man sig av ett annat sätt att bygga bilar jämfört med det 
amerikanska och europeiska, som var mer inriktat på massproduktion. 

Kort kan man säga att Toyota utgick från en kundstyrd produktion, som 
skulle leverera det kunden ville ha, när den ville ha det. Till sin hjälp att 
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utveckla det här nya synsättet på tillverkning, hade japanerna bland annat två 
framstående amerikanska statistiker, Edvard Deming och Joseph Juran 
(Bergman & Klefsjö, 2012; Brandt & Stigendal, 2012; Lagrosen & Lagrosen, 
2011; Seddon, 2010). De fokuserade på statistiska processmetoder för att 
förbättra den japanska kvaliteten. Detta bidrog till att det blev möjligt att i ett 
tidigt skede eliminera fel i produktionen (waste) samtidigt som det reducerade 
kostnaderna. Att fokusera på processer innebär att man utgår från värde-
skapande och kundperspektiv snarare än hierarkisk nedbrytning av mål, 
ansvar och aktiviteter. Styrning får därmed en mer horisontell inriktning, 
vilket möjliggör för organisationen att lära av kunderna och leva närmare 
marknaden (Seddon, 2010).  

En viktig utgångspunkt i Toyotas produktionssystem (TPS) var att se till 
helheten i processerna snarare än bara delarna (Brandt & Stigendal, 2012; 
Bergman & Klefsjö, 2012; Deming, 1986; Seddon, 2010; Sugimori m.fl., 
1977). Deming (1994) framhåller att det som påverkar variationer i 
organisationernas prestationer är systemfaktorer som till exempel ”rå-
materialets kvalitet, leverantörer, utrustning men även kompetensutveckling 
och ledningsanvisningar och variationer i dessa” (s. 33). Cirka 95 procent av 
prestationsvariationerna beror på systemet snarare än på de individer som 
utför själva arbetet, enligt honom.  

I sitt arbete med att förbättra och utveckla processerna och prestationerna 
experimenterade Toyota med ett antal olika metoder som svar på de 
problemställningar som ett systemperspektiv innebar. En viktig del i system-
tänkandet, förutom att eliminera slöseri i processerna (jfr just-in-time), är 
synen på medarbetaren och hur denne skall behandlas. Enligt Toyotas 
tankesätt är det viktigt för företaget ”to make full use of the workers’ 
capabilities” (Sugimori m.fl., 1977, s. 554). Synsättet innebär att man skall 
behandla medarbetaren med aktning och respekt och bygga ett system som 
tillåter att denne kan få användning för sin fulla kapacitet eller förmågor 
samtidigt som de anförtros större ansvar och auktoritet. En viktig karaktäristik 
av TPS är därför att medarbetarna själva driver och utvecklar arbetet; de  ”både 
tänker och handlar ”. Tilltron till individernas egna förmågor att fatta beslut i 
arbetsprocesserna är centralt i TPS (Seddon & O’Donovan, 2010). Toyotas 
synsätt ligger i linje med hur man traditionellt sett på hemtjänstarbete. I detta 
arbete krävs handlingsutrymme för att personalen skall kunna planera och 
utföra sitt arbete självständigt och att vidta de handlingar som omvårdnads-
situationen kräver (Szebehely, 2006).  

Sammanfattningsvis kan man säga att Toyotas produktionssystem kan ses 
som ett sätt att kundanpassa och effektivisera verksamheter med hjälp av 
förkortade ledtider. Utgångspunkten är ett helhetstänkande kring hur personal 
och organisation kan utvecklas tillsammans. Eller annorlunda uttryckt; 
Toyotas sätt att styra och utveckla sin verksamhet bygger på ett styrideal, som 
innehåller såväl värderingar som metoder/verktyg för att tillverka bilar av hög 
kvalitet på ett kostnadseffektivt sätt. Om man vill använda sig av ”The Toyota 
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Way” i en organisation eller ett företag skall såväl filosofin som principerna 
implementeras för att skapa ett fungerande system. I fortsättningen kallar jag 
detta för ”lean thinking” snarare än bara ”lean”, som i min text avser själva 
teknikerna/metoderna eller ”verktygslådan”. Med Lindvalls ord (2011) skulle 
man kunna säga att frågor som rör styrning har såväl en idédimension som en 
mer teknisk materiell sida, där han framhåller att  

idédimensionen är de föreställningar och ställningstagande, den styrfilosofi, 
som formar styrfrågan medan den tekniska sidan är de konkreta metoder, 
verktyg, som används till stöd för att lösa en viss uppgift (s. 31). 

Lean reser in i serviceverksamheter 
Men Toyotas ledningsfilosofi kom inte att tillämpas i någon större utsträck-
ning i västvärlden. Här intresserade man sig mer för de metoder eller verktyg 
som Toyota använde vid sin framställning av bilar. Orsaken enligt Seddon & 
O´Donovan (2010) kan tillskrivas de böcker som initialt beskrev hur Toyota 
arbetade med sitt produktionssystem och hur andra företag skulle göra för att 
bli lika framgångsrika, som Toyota. Det var framförallt Womack m.fl. 
(1990)31 och Womack & Jones (2007)32 som i olika böcker kom att beskriva 
Toyotas arbetssätt som ”lean” genom att ange olika verktyg och metoder, som 
Toyota använde för att nå framgång. Enligt Seddon & Donovan (2010) 
innebar det att man kodifierade eller specificerade de metoder, som Toyota 
hade använt för att lösa okonventionella idéer. Metoder och verktyg, som 
användes var till exempel: kanban, standardiserat arbete, flödesanalyser, 
förbättringstavlor, 5S (sortera, strukturera, systematiskt städa, standardisera, 
självdisciplin) (ibid.). Dessa metoder antogs vara universella, varför det var 
lätt att få gehör för lean i västvärlden. Arbetssättet, kan man säga, låg i linje 
med tidigare tankesätt att standardisera och ett intresse av att industrialisera 
servicesektorn, menar Seddon & O´Donovan (ibid.). Men enligt upphovs-
mannen till TPS, T. Ohno, skall inte metoder för förbättringar kodifieras 
eftersom man då implicit antar att man redan vet att metoden/verktyget är den 
mest lämpliga. Han menar snarare att ”Improvement is never-ending and by 
writing it down, the process would become crystallized” (citerad i Seddon & 
O´Donovan, 2010, s. 18).  

Den utveckling, som kom att ske i västvärlden var att man okritiskt mer 
eller mindre översatte metoderna och verktygen. Man fokuserade på ”Toyotas 
verktygslåda” för att skapa ett rationellt standardiserat flöde i arbets-
processerna snarare än att även implementera deras ledningsfilosofi. 

                                                 
31. Se boken ”The machine that changed the world” – jfr maskinmetaforen! 
32. Se boken ”Lean Thinking”. 
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Utvecklingen resulterade i en enhetlig internationell standard för kvalitets-
system, kallat ”ISO 9000”, men också nationella och branschvisa nöjdhets-
mätningar (Bergman & Klefsjö, 2012). Förutom olika ISO varianter finns idag 
också andra kvalitetsutmärkelser som till exempel ”Utmärkelsen Svensk 
Kvalitet och Bättre Skola” (Institutet för Kvalitetsutveckling, 2013). Inom den 
offentliga sektorn finns till exempel utmärkelsen ”Guldlänken”, som ges till 
framgångsrika innovativa verksamhetsutvecklingsprojekt inom kommuner 
och landsting (Sveriges Kommuner & Landsting, 2013a). Även inom den 
europeiska offentliga sektorn utdelas kvalitetspriser och då inom ramen för 
organisationen European Institutet of Public Administration (EIPA) för 
excellens inom sektorn (European Public Sector Award, 2013).  

Lean-principerna har även anammats inom offentliga service- och 
tjänsteverksamheter. Det var tidigare vanligt att man jämförde service med 
varuproduktion. Men idag har skillnaderna minskat eftersom kunderna till 
exempel deltar i designarbete, leveranser, informationsutbyte, underhåll, eller 
arbetar med en helpdesk funktion (Grönroos, 2000). Service kan enligt 
Grönroos identifieras utifrån tre karaktäristiska (ibid.); (1) tjänsteverksamhet 
handlar om en eller flera aktiviteter snarare än saker; (2) tjänster produceras 
och konsumeras i de flesta fall samtidigt; och (3) kunder är mer eller mindre 
delaktig i produktionsprocessen, för att skräddarsy den. Han påpekar också att 
”customers do not look for goods or services per se; they look for solutions 
that serve their own value-generating processes” (ibid., s. 4). Grönroos delar 
in tjänstekvalitet i två olika dimensioner; en teknisk och en funktionell kvalitet 
(ibid). Den tekniska kvaliteten avser vad kunden erbjuds eller får och den 
funktionella beskriver hur kunder erhåller tjänsten. Den tekniska kvalitets-
dimensionen ses som viktigast men då den inom samma bransch oftast är 
likartad är det med den funktionella kvaliteten, som företaget konkurrerar. 
Kopplar vi detta till hemtjänsten utgör den tekniska kvaliteten de olika 
standardiserade tjänster brukaren kan erhålla medan den funktionella 
kvaliteten avser personalens uppträdande och relationer till brukarna. 

De tekniska och funktionella kvalitetsdimensionerna har förfinats. Idag är 
det vanligt att använda sig av fem dimensioner, för att mäta kvalitet. Dessa 
dimensioner anses vara generellt giltiga för kvalitet i olika tjänste-
verksamheter (Edvardsson & Witell, 2012; Lagrosen & Lagrosen, 2011). De 
dimensioner, som mäts är påtaglighet, pålitlighet, villighet, säkerhet och 
empati. Kortfattat kan man säga att dimensionerna innebär att den fysiska 
miljön, som till exempel lokaler och personalens kläder, lätt skall kunna ses 
och identifieras men också att olika villkor som företaget åtagit sig skall 
uppfyllas; att tidsgränser hålls och att tjänsten utförs korrekt från början. Men 
det är också viktigt för kunden att tjänsten utförs när kunden behöver hjälp 
och att personalen ställer upp för kunden och då använder sin kunskap och 
kompetens för att skapa tillit och förtroende. Sist men inte minst är det viktigt 
att personalen visar empati och är villig att sätta sig in i kundens situation 
utifrån både en emotionell och kognitiv förståelse.  



 

48 

Jag menar att samtliga dessa dimensioner mer eller mindre finns inbyggda 
i SoL (2001:453) och passar väl in på hur arbetet inom hemtjänsten kan 
utföras. Men för att skapa en bra extern kvalitet krävs också att företag har en 
bra intern kvalitet vad gäller resurser, processer och relationer (Edvardsson & 
Witell, 2012). Att öka tillförlitligheten är viktig för att skapa nöjda kunder 
eftersom det finns en större variation i tjänsteutförandet men också att ha 
kunniga, nöjda och motiverade medarbetare. Om kunderna är nöjda förväntas 
de bli mer lojala mot företagets tjänster men också rekommendera tjänsten till 
andra kunder (ibid.). Men som vi har sett finns det kritik från såväl brukare 
som hemtjänstpersonal vad gäller kvalitet i leveransen av service- och om-
vårdnadsinsatser.   

Brandt & Stigendal (2012) har gjort en studie kring förutsättningar och 
möjligheter för lean- och systemtänkande inom svensk offentlig förvaltning. 
De har dels gjort en genomgång av litteratur inom lean-området dels intervjuat 
personer inom sexton olika myndigheter, som till exempel CSN, VHS, 
Skatteverket, Migrationsverket. De konstaterar att lean kan bidra till att 
förbättra och effektivisera olika verksamheter men att det måste ske en 
anpassning till de krav som följer av att verksamheten inte är marknadsstyrd. 
De påpekar också att det är centralt att lean förstås och tillämpas utifrån en 
systemansats på verksamheten, vilket innebär att den satsning som görs skall 
utgå från syftet med verksamheten och de behov och krav som medborgare 
och företag har. Det är vidare viktigt att involvera medarbetarna i utvecklings-
arbetet eftersom de möter dem som verksamheten vänder sig till. I stort kan 
man säga att de bygger sina tankar på den systemiska ansats som Toyota 
tillämpar och som jag tidigare redogjort för.  

Brandt & Stigendal (ibid.) framhåller att i ett flertal av de myndigheter de 
undersökt, har man i huvudsak fokuserat på förbättringar av processer utifrån 
produktivitet och kostnadseffektivitet. Fokus har varit på krav som kan ställas 
på processerna snarare än det egentliga syftet med verksamheten (ibid.). De 
förklarar detta med att idén om lean har mött en annan idé, NPM där koncept 
som målstyrning, beställar-utförarmodeller, resultatenheter och marknad-
isering är centrala. De tolkar därför att delar av den lean-utveckling som skett 
i myndigheterna, kan ses som en anpassning till en viktig del i NPM synsättet, 
nämligen fokusering på de finansiella aspekterna. De konstaterar samman-
fattningsvis att utvecklingen inom den offentliga sektorn gått mot ökad central 
kontroll med styrning och uppföljning av enskilda medarbetare, som en följd 
av NPM-synsättet. De menar att ”taylorismen kommit tillbaka i sektorn” 
(ibid., s. 96), vilket ju också bekräftas i omsorgsforskning (Szebehely, 2006).  

Brännmark (2012) har gjort en översikt över empirisk forskningslitteratur 
om lean i kommuner och myndigheter (exklusive sjukvård). Han fann totalt 
18 fallstudier där lean hade tillämpats i en eller annan form. Han konstaterar 
därför att den här typen av forskning är ett relativt nytt fenomen. Hans studie 
visar att lean-insatserna i fallbeskrivningarna mest handlar om punktinsatser 
och att lean-program som omfattar hela organisationen är ovanligt. Detta 
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ligger i linje med vad Brandt & Stigendal (2012) fick fram i sina intervjuer; 
att lean-arbetet i huvudsak har startats med syfte att öka produktiviteten och i 
viss mån för att uppnå kostnadsminskningar. Den slutsats Brännmark (2012) 
drar är att det är svårt att uttala sig om de långsiktiga effekterna av lean-arbetet 
utifrån de tentativa resultat han har funnit.  

Då lean thinking är relativt nytt inom den svenska offentliga sektorn och 
det finns begränsade erfarenheter har jag valt att ta med erfarenheter från 
serviceorganisationer och offentliga myndigheter i Storbritannien. Detta för 
att tydliggöra att lean thinking är ett annat sätt att tänka kring ledning och 
utformning av arbetsprocessen i en verksamhet. Det handlar med andra ord 
inte bara om att använda sig av metoder/verktyg utan också att tillämpa den 
filosofi, som finns bakom lean thinking.  

 
 

Lean thinking är både en filosofi och metoder/verktyg  
 
Seddon (2010) är en engelsk forskare och konsult, som är kritisk till 
användningen av Toyotas verktygslåda i tjänsteverksamhet. Han har under 
många år studerat olika service- och tjänsteorganisationer, där ett mer eller 
mindre produktionsorienterat synsätt tillämpats i styrningen av dessa 
organisationer. Genom ett antal fallstudier och exempel bland annat från så 
kallade call centers har han visat att den resursstyrning, med fokus på 
kostnadsminskningar, som ledningen ägnar sig åt, inte uppnåtts. Snarare 
bidrar styrningen till höjda kostnader, högre personalomsättning och låg 
arbetsmoral enligt honom. Denna skevhet är en funktion av att service-
chefernas planering bygger på olika servicenivåer, som procentandel av 
samtal som besvaras inom normaltid, antal serviceanställda man har och den 
mängd arbete dessa utför. Enligt Seddon (ibid.) och Seddon & O’Donovan 
(2010) är planeringsverktygen som används framtagna i en annan kontext än 
för ett modernt servicecenter. I centret finns det variation i kundernas efter-
frågan och behov men då dessa behov behandlas som ”produktionsenheter, 
ger de upphov till en mängd falska behov” (Seddon, 2010, s. 34). Med detta 
menas att man inte lyckas göra någonting för kunden eller inte lyckas göra det 
på rätt sätt. Då kommer kunden att ställa ytterligare krav på servicecentret, 
som innebär dubbelarbete, efterjusteringar men också misstag som genererar 
ytterligare kostnader. Orsaken till de flesta falska behov ligger i att man har 
separerat telefonarbetet från annat arbete enligt Seddon.  

Lösningen på det här problemet är att förstå efterfrågan ur kundernas 
synvinkel (vad är syftet och vad frågar kunden efter) menar Seddon (ibid). Det 
förutsätter att man förbättrar arbetsflödet (processernas effektivitet), från det 
att kundens efterfrågan uppstått till att man tillfredsställt den. För att förbättra 
flödet är det också av betydelse att förstå de systemfaktorer, som påverkar 
flödet, i form av exempelvis lagar och regelverk men också organisationens 
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kultur. Men den information, som servicechefer använder sig av bygger 
istället på aktiviteter, standarder och kostnader, vilket leder till att fokus är på 
de som utför arbetet snarare än fokus på själva arbetet (Seddon, 2010). 
Deming (1994, s. 33) har påpekat att cirka 95 procent av variationer i 
prestationer beror på systemet, och endast 5 procent är speciella variationer. 
Han ifrågasätter därför riktigheten i att hålla medarbetarna ansvariga för fel 
som är resultat av befintliga prestationssystem. Han karaktäriserar också de 
västerländska systemen som ”management of fear” (Deming, 1986, s. 102), 
eftersom medarbetarna måste fokusera på korta perspektiv och individuella 
prestationer för att möta uppsatta mål (jfr den klassiska styr- och 
ledningsmodellen). Något tillspetsat skulle man kunna säga att medarbetarna 
belönas för att upprätthålla systemet, eftersom de uppmanas att sitta still i 
båten eftersom försök till förändring av systemet inte belönas (ibid.).  

Att hålla personal ansvarig för prestationer som de inte kan påverka fram-
kallar olika former av stress och irritation (jfr hemtjänstens enhetschefer). Det 
som då händer, enligt Seddon (2010), är att personal i till exempel call centret 
fuskar för att uppnå de mål som satts för samtalsvolymen. Istället för att 
förbättra prestationerna inriktas personalens kreativitet på att överleva i 
systemet och hålla planen. Detta är slöseri med mänskliga resurser och enligt 
honom borde personalens kreativitet snarare användas för att bidra till att lära 
sig och förbättra systemet. De som utför arbetet är också de som bäst förstår 
hur efterfrågan kan analyseras varför beslutsfattandet bör vara integrerat i 
arbetet (ibid.).  

Men om en sådan förändring skall ske måste ledningens fokus ändras från 
att leda människor till att styra systemet. Ledningen skall arbeta med flödet 
för att förbättra prestationerna och kundnöjdheten, framhåller Seddon. När 
syftet blir att tillfredsställa kunderna innebär det också att andra mått och 
mätningar kan utvecklas, som bidrar till att hjälpa chefer och anställda att 
bättre förstå och förbättra prestationerna utifrån de variationer som finns. Det 
innebär dock inte att budgetmål skall överges utan att fokus också skall vara 
på operativa mål (systemmål) (ibid.). Det här synsättet bygger på Toyotas 
systemtänkande som betonar vikten av att förstå, utveckla och styra 
verksamheten som ett system och där det är viktigt att skilja på verklig (value 
demand) och onödig (failure demand) efterfrågan. Som framgått tidigare leder 
onödig efterfrågan till extraarbete och därmed ökade kostnader i verksam-
heten. 

Brandt & Stigendal (2012) visar att det forskats kring Seddons 
systemmodell och att utvärderingen av metoden är positiv eftersom den lyfter 
fram de värdeskapande processerna snarare än de organisatoriska 
funktionerna. Seddons systemmodell har tillämpats och utvärderats inom 
bland annat bostadssektorn i Storbritannien men också inom det skotska 
rättsväsendet och inom ett antal engelska kommuner. Metoden visar på 
framgångar i dessa verksamheter (ibid.). Viss kritik finns dock mot modellen. 
Det som framhålls är bland annat det stora fokus på kunden men också att 
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många tjänster, särskilt inom offentlig tjänsteverksamhet, har ett flertal olika 
målgrupper med olika intressen och syften. Kritik har också gällt modellens 
förmåga att hantera komplexa system där flera systemnivåer finns.  

Det är inte svårt att instämma i Seddon & O’Donovans (2010) konsta-
terande, att vad de västerländska företagen under de senaste 20–25 åren med 
”verktygslådan” har missat är att se den ”systemiska natur” som Toyota 
Production System (TPS) hade. De konstaterar att “TPS was a system whose 
purpose was to make cars at the rate and variety of customer demand” (ibid. 
s. 15). De metoder/verktyg som utvecklades i TPS användes för att de fyllde 
sin problemlösande funktion att uppnå systemets syfte. Lean thinking är med 
andra ord inte en fråga om verktyg och att införa standarder utan om att i 
grunden tänka annorlunda om ledning och utformning av arbetsprocesserna. 
Lean thinking handlar om ett förhållnings- eller tankesätt, som bygger på 
långsiktighet och att tänka i helheter. Tankesättet utgår från att det är viktigt 
att förstå och styra en organisation som ett system. Genom en systemsyn kan 
arbetsflödet möta kundefterfrågan och där mätningar av förbättringar i flödet 
skall ligga hos de som arbetar i systemet. Respekten för individen och dennes 
förmågor är återkommande teman och centralt tankegods i det systemiska 
synsättet hos Toyota.  

Avslutningsvis konstaterar jag att såväl Brandt & Stigendal (2012), 
Deming (1986, 1994), Seddon (2010) som Seddon & O´Donovan (2010) 
framhåller, att variation i efterfrågan inom en serviceverksamhet, bäst 
hanteras genom att integrera beslutsfattandet med arbetet. De menar också att 
chefers fokus i ett systemtänkande är att se till arbetsflödet i systemet. Men 
också att använda mått som mäter syftet med verksamheten. Deming (1986) 
menar att mätning och styrning alltför mycket går ut på att övervaka istället 
för att leda verksamheten och att detta demotiverar medarbetaren. Resultatet 
blir att kvaliteten reduceras och att medarbetaren tappar sin stolthet i arbetet, 
vilket även Hasselbaldh (2008) och (Szebehely, 2006) påpekat. Deming 
(1986) menar att cheferna skall se sig som förändringsagenter snarare än 
bevarare av systemen. De borde med andra ord inta ett ledarskap som syftar 
till mer rättvisa, som tillgodoser alla intressenter i företagen och 
organisationerna (Soltani, 2005; Deming, 1994). Genom att fokusera på en 
annan logik – en systemisk, där anpassning och utveckling kontinuerligt sker 
kan chefer ”rethinking lean service” och se slöseriet i nuvarande 
organisationsdesign och utnyttja möjligheter för förbättringar (Seddon & 
O´Donovan, 2010). Om en systemsyn används innebär det att man har fokus 
på helheten och det som skall styras är verksamhetens huvudprocesser det vill 
säga flödet snarare än de enskilda avdelningarna eller enheterna (Stigendal, 
2010). Ledarens uppgift i ett systemtänkande handlar om att reducera de 
hinder som kan finnas i systemet så att processen kan löpa friktionsfritt snarare 
än att vara fokuserad på kontroll av medarbetarnas arbete. Den kontroll som 
behövs är enligt Stigendahl (2010) ”integrerad med arbetet och utförs av den 
som har ansvar för själva arbetet” (s. 7).   
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Såväl Deming (1986, 1994), som Hofstede (1978) och Soltani (2005) har 
uppfattningen att de system som används bör vara kongruenta med den 
kontext i vilket de skall verka. Detta ligger också i linje med uppfattningen att 
kontexten har betydelse för hur ett ekonomisystem och dess formella 
information används i praktiken (Burns & Scapens, 2000; Englund m.fl, 2011; 
Lindvall, 2011; Macintosh & Scapens, 1990). Med andra ord bör fokus vara 
på utveckling av medarbetarna och ge dem handlingsutrymme för att skapa 
kvalitet i utförda tjänster. Redan 1977 föreslog Hofstede ett alternativt 
paradigm, där styrning kan ske utan den tudelning som taylorismen gör mellan 
”tänkande” och ”görande” individer. Enligt Hofstede bygger uppdelningen på 
antaganden om att den operativa personalen inte kan eller vill utföra sina 
arbetsuppgifter på ett adekvat sätt. Han förordar därför att man använder sig 
av ett synsätt som bygger på homeostasis, som utgår från tanken om 
självreglerande system. Ett självreglerande system bygger på idén att se 
verksamheten som en biologisk och levande cell, som kontinuerligt övervakar 
sig själv och gör de korrigeringar, som behövs för att möta omgivningens krav. 
Kontrollen utövas med andra ord av systemet självt. Min tolkning av detta 
homeostasis är att det ligger i linje med Toyotas systemsynsätt men framförallt 
i linje med Socialtjänstlagens (SoL) intentioner och andemening; att 
hemtjänsten enligt lagen skall utgå från brukarens hela situation och vara 
öppen för de olika variationer kring specifika behov och önskemål, som 
brukarna/kunderna har. Men också när och hur de olika service- eller hjälp-
insatserna skall ske för att skapa trygghet och värde för brukarna/kunderna. 

Om en sådan här syn tillämpas på kundefterfrågan bör arbetsflödet i 
hemtjänsten samt mätningar av förbättringar av flödet delegeras till 
personalen. Den variation de möter i efterfrågan kräver också att besluts-
fattandet integreras med arbetet för att de skall kunna utnyttja sina förmågor 
fullt ut i de interaktioner de har med brukarna. De behöver använda såväl sin 
hjärna som sitt hjärta i arbetet med att skapa tillit och bra relationer med sina 
brukare. För att utveckla såväl omsorgskvaliteten som sin arbetsmiljö behöver 
de därför ett ökat handlingsutrymme. Det är fullt möjligt att se SoL och dess 
intentioner, som en alternativ ledningsmodell för styrning av hemtjänstens 
arbete, vilket också innebär att olika kvalitetsaspekter kan säkras. I flera 
hemtjänststudier har det påtalats brister i möjligheter till fortbildning och 
handledning (Astvik, 2003:8; Målqvist, 2009). Men även inom hälso- och 
sjukvården pekar Bejerot (2011) på att det är viktigt att lyfta fram sådana här 
alternativa kvalitetsaspekter.  

Även Orvik, Dellve & Eriksson (2013) har framfört att det finns ett behov 
av ett systemperspektiv för att få en hållbar styrning och ledning när det gäller 
hälso- och sjukvården. Enligt dem slits de vårdanställda och chefer mellan 
värden som bygger på effektivitet och produktivitet och värden som är 
relaterade till vårdkvalitet. De ser dessa slitningar som ett hot mot de 
vårdanställda och deras chefers integritet men också att slitningarna kan bidra 
till hälsoproblem. De integritetsproblem de pekar på handlar om att man måste 
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kunna arbeta enligt personliga värderingar, utföra arbetet utifrån en egen 
övertygelse om god vårdkvalitet men också att de organisationsförändringar 
som genomförs tar hänsyn till både ökad effektivitet och god vårdkvalitet. 
Men inte minst att man skall kunna genomföra sitt arbete under rimliga 
arbetsvillkor (ibid.). 

 Man kan fråga sig varför inte alternativa förslag framförts tidigare i 
debatten om den offentliga sektorn. Några orsaker kan vara att det inte har 
angetts något alternativ till den traditionella styr- och ledningsmodellen utan 
den har uppfattats utgöra ”den enda vägen” utifrån nuvarande politiska 
utgångspunkter och styrningsregim. Ytterligare en förklaring kan vara att det 
i ett socialt system, som en organisation utgör, finns ”ta-för-givet-antaganden” 
vad gäller styr- och ledningssystem, som gör att utvecklingspotentialen i 
synsätt och arbete begränsas (Englund, 2005; Englund m.fl., 2011; Englund 
& Gerdin, 2012 in press; Giddens, 1986).   

Som framgått tidigare används det ekonomiskt administrativa idealet, med 
fokus på produktivitet och effektivitet samt finansiella aspekter, för att styra 
och leda hemtjänstens verksamheter. Men i såväl offentliga debatter som 
omsorgsforskning påtalas att idealet medför en utarmning av arbetets innehåll 
ur såväl ett professionellt perspektiv som för brukarna/patienterna. Med andra 
ord verkar idealet, med sin hårda ekonomiska styrning vara svårt att 
kombinera med krav på ökad självständighet för de professionella 
medarbetarna. Som debatten visar finns det klara spänningar mellan två olika 
ideal, som utgår från skilda normer och värderingar. För att vi skall förstå 
dessa spänningar och kunna utveckla alternativa lösningar där såväl 
effektivitet som god omvårdnadskvalitet ryms behöver vi utveckla våra 
teorier. Men också öka vår förståelse för hur det ekonomiskt administrativa 
idealet och dess styrverktyg används i den sociala kontexten, där med-
arbetarna har sin vardagliga hemvist och situerade praktik. Dessa tankar 
initierades redan på mitten av 1980-talet av forskare, som studerade ekonomi-
styrning i förändring. 

Forskning kring ekonomistyrning i förändring   
Traditionell ekonomistyrning kan övergripande sägas handla om att förse 
olika beslutsfattare med ekonomisk information för att underlätta deras beslut 
kring olika åtgärder, som har betydelse för organisationens utveckling. 
Informationen från ekonomistyrningen antas också hjälpa chefer att utföra 
uppgifter som att planera, samordna och kontrollera en verksamhet (Sjöblom, 
2010). Men den ekonomiska informationen syftar också till att påverka 
organisationsmedlemmarnas beteende (Lindvall, 2011) så att de riktar in detta 
mot de planerade målen för verksamheten.  

En fråga som har diskuterats inom ekonomistyrningsforskningen är om den 
har ändrats eller ej och om det kanske behövs mer förändring. Studier visar att 
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tidigare forskning hade en i huvudsak normativ inriktning (Roberts & 
Scapens, 1985), vilken idag har kompletterats med hur ekonomistyrning 
fungerar i praktiken. Fortfarande saknas dock djupare kunskap kring de 
förändringsprocesser, som leder fram till förändring av ekonomistyrningen 
och praxis (Burns & Scapens, 2000; Englund, 2005; Englund m.fl., 2011; 
Englund & Gerdin 2012, in press; Scapens & Roberts, 1993).  

Roberts & Scapens (1985) och Macintosh & Scapens (1990) var bland de 
första som formulerade tankar kring att ekonomistyrningen borde fokusera på 
det organisatoriska sammanhang i vilken den används snarare än enbart 
intressera sig för de mer tekniska aspekterna av ekonomistyrningen. De 
menade att redovisningssystem kan ses som reglerande strukturer, som 
påverkar användarna av informationen från systemen såväl över tid som rum. 
Men de menade också att även användarna har möjligheter att påverka 
utvecklingen av strukturerna genom sitt agerande och på så sätt medverka till 
förändringar av systemen. Giddens struktureringsteori ansåg de vara en möjlig 
referensram för att studera den dialektik som de menade fanns mellan 
strukturer och aktörer för att förstå hur förändring kan uppstå eller ej. 

Macintosh & Scapens (1990) framhöll i en studie att struktureringsteorin 
är användbar för att studera hur ekonomistyrningen påverkar utvecklingen av 
sociala processer i en organisation. En viktig slutsats de kom fram till i sin 
studie var att information från ekonomisystemet utgjorde en viktig del i 
beslutsfattandet hos de chefer de studerade. Men denna slutsats kom att 
kritiseras av Boland (1993, 1996), som menade att de överdrev betydelsen av 
det formella styrsystemets information. Boland påtalade att chefer vid 
beslutsfattande också kan använda annan information eller kunskap som de 
har om till exempel resurser och händelser men också om normer i 
organisationen. Denna information kan därmed bidra till att cheferna har ett 
större tolknings- och handlingsutrymme vid sitt beslutsfattande. Enligt Boland 
tog Macintosh & Scapens för lite hänsyn till hur människor agerar och skapar 
mening i sin vardag. Scapens & Macintosh (1996) svarade på kritiken och 
framhöll att information från ekonomisystem kan vara en av flera källor, som 
aktörer kan utnyttja snarare än utgöra den primära källan. Skoog (2003) 
påtalar att en del i kritiken bottnar i att Macintosh & Scapens (1990) inte 
deltagit i den studie de utgår från i sin egen studie33. Han hävdar därför att det 
är rimligt att man som forskare är närvarande i organisationen, om man vill 
förstå hur den sociala konstruktionen kan tolkas hos aktörer.  

Ekonomistyrningsforskningen har sedan denna diskussion startats, ut-
vidgats kring hur praktiken såväl påverkar som påverkas av det formella 
styrsystemet och dess information. Som framgick ovan är kunskapen om hur 

                                                 
33. De applicerar struktureringsteorin på en studie av Covaleski & Dirsmith (1988), som 
studerade ett universitets budgetprocess. Macintosh & Scapens (l990) framhåller dock i studien 
att fallet inte är skrivet utifrån ett struktureringsperspektiv men att de sociala processer som 
beskrivs är möjliga att förstå utifrån detta perspektiv enligt dem.  
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själva förändringsprocesserna går till då praxis och ekonomistyrsystem 
förändras dock begränsad. Baxter & Chua (2003) har gjort en genomgång av 
ett antal studier inom redovisningsforskningen, som rör förändringsprocesser. 
De konstaterar att:  

We are left with a sense of what accounting change is not. Accounting is not 
linear, predictable, controllable, exclusively technical or well-behaved (s.106). 

Deras genomgång visar att förändringar inte är så förutsägbara som forskning 
antar. Men även om vi inte vet hur själva förändringen går till konstaterar flera 
forskare att förändringar uppstår i ekonomisystemen (Almqvist m.fl., 2012; 
Baxter & Chua, 2003; Burns & Scapens, 2000; Englund m.fl., 2011; Lindvall, 
2011). Dessa studier visar att nya styrinstrument och metoder har utvecklats 
där såväl finansiella som icke-finansiella mått används, men också att det finns 
en ökad flexibilitet i användning av såväl redovisningssystem som rapporter. 
De förändringar, som skett har också fokuserat på att försöka motverka de 
nackdelar som ett ensidigt tekniskt intresse för systemen tidigare haft. En följd 
av det är att styrningen och systemen har utvecklats mot mer ”mjuka aspekter” 
med hjälp av modeller som till exempel personalekonomi, balanserat styrkort 
och intellektuellt kapital (Almqvist m.fl., 2012).  

Englund m.fl. (2011) har gjort en genomgång av 25 års studier inom 
ekonomistyrningsområdet där struktureringsteorin använts. De konstaterar att 
teorin har bidragit till att förändra det positivistiska/funktionalistiska per-
spektivet, som tidigare och fortfarande karaktäriserar mycket av forskningen 
inom redovisningen. En utförligare beskrivning av Giddens strukturerings-
teori följer i nästa kapitel.  

De framhåller att det finns såväl hinder för som källor till förändringar. 
Hinder är bland annat människors behov av rutiner för att känna trygghet men 
också att redovisningspraktiken ”tas-för-given” och därmed inte ifrågasätts. 
Men även kunskapsbegräsningar och förändringar som kan påverka 
nuvarande reproduktionsstrukturer inverkar liksom den resursasymmetri som 
föreligger mellan olika grupper. Källor till förändring, är bland annat 
ekonomiska kriser eller förändringar i generella sociala villkor. Men reflexiva 
aktörer, som ifrågasätter nuvarande praxis och användning av redovisningen 
kan också vara en källa. Förändring kan också uppstå när olika interna 
intressen eller logiker kolliderar och skapar konfliktytor i den sociala 
strukturen.  

Struktureringsteorin har i huvudsak gett ”tre bidrag” (ibid, s 503); (1) 
introduktionen av dualitetsperspektivet, (2) att redovisning ses som en 
integrerad helhet bestående av tre komponenter – meningsskapande 
(signification), makt (domination) och legitimering (legitimation) samt (3)  
teoretisering av både stabilitet och förändring. Men det är inte bara 
struktureringsteorin, som bidragit med att förstå redovisning, som ett 
organisatoriskt och socialt system. Andra forskningsinriktningar som bidragit 
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med viktiga insikter är bland annat kritisk teori, nyinstitutionell teori och 
actor-network theory (ANT) och praktisk teori (ibid.). De konstaterar 
samtidigt att de olika teoretiska och metodologiska ansatser, som använts, inte 
har bidragit till några större insikter i hur re(produktionen) går till i praktiken 
eller att redovisningsforskarna påverkat praktiken. De anser därför att dessa 
insikter också utgör en viktig begränsning för struktureringsteorin och drar 
följande slutsats gällande struktureringsteorin:  

it neither seeks to, nor provides researchers with more detailed guidance as to 
how to study and theorize particular practices in different contextual settings 
(s. 506).  

 
En reflektion jag gjort kring denna slutsats är att flertalet av de studier som 
gjorts inom redovisningsområdet fortfarande kan betraktas som ”struktur-
tunga” (makronivå) snarare än att vara mer aktörsinriktade och/eller både och. 
Giddens själv (1986) betonar att aktörerna är såväl aktiva som kunniga om sin 
sociala miljö och att de har handlingskapacitet, vilket innebär att de kan handla 
annorlunda snarare än vara styrda eller tvingade (ibid., 1976, 1979). Han 
betonar att struktureringsteorin skall ses som en ram för att tänka kring sociala 
samhällsproblem. Den skall inte vara en predicerande teori, som man som 
forskare skall utgå ifrån. För honom är aktörerna viktiga i det sociala livet och 
utvecklandet av en teori syftar då mer till att bidra till att individen kan 
använda sina kunskaper till att påverka såväl institutioner som det samhälle 
de är en del av. Även Scapens (2006, s. 25) anser att aktörer har betydelse och 
att aktörskapet är viktigt att studera (”the role of agency”). Såväl Scapens som 
Giddens framhåller att aktörer har makt att påverka utfallet av en förändring 
genom att handla eller inte handla.  

Inom nyinstitutionell teori och dess skandinaviska inriktning är frågan om 
makt och konflikter i mindre grad uppmärksammade (se till exempel 
Carniawska & Sevon, 1996; Zetterqvist-Eriksson, 2009). Nyinstitutionell 
teori beskriver varför företag och organisationer är såväl homogena som 
heterogena snarare än att visa hur förändringar går till. Det centrala i deras 
teorier är (över)strukturer snarare än aktörer. Scapens (2006) framhåller därför 
att tanken på aktörsmakt inom nyinstitutionell teori ”is a particularly difficult 
issue” (s. 25).   

Flera forskare är dock kritiska till Giddens struktureringsteori. Bland annat 
har kritikerna påtalat att de begrepp han använder inte är tydligt definierade 
och/eller hur de skall användas teoretiskt och praktiskt (Englund & Gerdin, 
2008; Englund & Gerdin, 2012, in press; Roberts, 2013; Van der Steen, 2011). 
Roberts (2013) till exempel kritiserar teorin för att den inte tar hänsyn till att 
artefakter, som budgetar och investeringsförslag, kan fungera som tolknings-
scheman eller normer. Han anser också att det är oklart om det är aktörers 
praxis eller interaktioner, som utgör grunden för teorin. Roberts kritiserar 
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också maktbegreppet och framhåller att makt kan fungera som en inlärnings-
mekanism eftersom aktörer antar att makten existerar. Van der Steen (2011) 
kritiserar Giddens användning av begreppet rutiner och påpekar att rutiner i 
sig är komplexa, vilket kan bidra till att de kan driva fram förändringar i själva 
rutinerna och därmed också variationer i aktörernas beteende. Även Englund 
& Gerdin (2008; 2012 in press) är kritiska och tycker att många forskare är 
för okritiska till teorin men också att forskarna saknar en gemensam förståelse 
för hur teorin skall tolkas och användas empiriskt.  

Trots denna kritik anser Englund m.fl. (2011) att struktureringsteorin har 
en fortsatt potential att ge ytterligare insikter inom framförallt tre under-
utvecklade områden: (i) studier av den dagliga struktureringsprocessen; (ii) 
vilka faktorer som skapar stabilitet och förändring; och (iii) att den praktik 
som sker i en viss organisation är påverkad av och inbäddad i bredare 
institutionella kontexter. Min studie kan placeras in i det tredje området 
eftersom det är den institutionella samhällsomvandlingen som bidragit till 
krav på förändringar i sättet att styra och organisera de offentliga verk-
samheterna. Som tidigare framförts påverkas praxis av både makronivån 
(strukturen) och mikroprocesser (aktörskapet), då båda delarna utgör en 
dualitet. Att förstå redovisning eller ekonomistyrning i sin kontext och vad 
som gör att den förändras innebär att studera en mish-mach av interrelaterade 
influenser (Scapens, 2006). Såväl Lounsbury (2008), Wittington (2011) som 
Vollmer (2009)  instämmer i detta. De menar att om vi vill förstå praxis 
(mikronivå) måste vi också involvera makronivån eftersom den ena alltid 
finns närvarande i den andra.  

Wittington (2011) och Vollmer (2009) hävdar att ett ömsesidigt lärande 
kan uppstå mellan olika discipliner om fokus är på social praktik och under 
förutsättning att vi respekterar de teoretiska praktikerna. Wittington (2011, 
s. 184f) hänvisar till Rouse (2007) som identifierat sex olika teman, som 
praktikerna är överens om, nämligen; (1) att det finns delad praxis, regler och 
normer och att detta innebär att det finns en större struktur än de observerade 
aktiviteterna i sig, som påverkar praxis; (2) att aktörskapet har betydelse i den 
kamp som vardagslivet innebär; (3) att aktörskapet och praktiken finns i 
artefakter genom vilka de inträffar, till exempel budgetar, redovisningssystem 
eller kalkyler; (4) att språket som används för att skapa delade meningar vid 
kommunikation är centralt samtidigt som språket har begränsningar. Detta 
eftersom all kunskap inte kan uttalas (jfr tyst kunskap), vilket i sin tur leder 
till begränsad social kunskap; (5) de begränsningar som finns med 
samhällsvetenskaplig kunskap och krav och där forskarens egen reflexivitet är 
viktig och avslutningsvis (6) att vi inte bara kan söka ”verkligheten” på 
mikronivå eftersom praktik också har en social essens, som inte går att 
reducera till psykologi eller biologi. De här praktiska temana menar jag att 
Englund m.fl. (2011) också fann vid sin genomgång av struktureringsteorins 
användning i ekonomistyrningsforskningen. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att praktiken är viktig för att förstå 
hur struktur och aktör interagerar. Praktiken är den plats som bestämmer vad 
som händer i en specifik situation samtidigt som det också är relevant att säga 
att bredare ekonomiska, sociala och organisatoriska influenser påverkar det 
sätt på vilket en organisations praktik ser ut. Men hur och varför praxis 
utvecklas som den gör vet vi dock mindre om (Burns & Scapens, 2000; 
Englund m.fl., 2011; Scapens, 2006). Att aktörer har betydelse i denna praxis 
har redan påtalats men det betyder inte att en aktör har fullständig frihet att 
agera. Men då de har möjlighet att göra val kan de också göra skillnad. 

För att förstå aktörers agerande och handlingar använder jag mig av 
Giddens struktureringsteori (1986), som är uppbyggd av tre delar; signifikans, 
(signification), dominans (domination) och legitimitet (legitimation). Jag 
använder mig inte av hela teorin utan endast av det som han kallar för struktur, 
nämligen regler och resurser och hur de samverkar i den sociala strukturen. 
Att studera hur samspelet ser ut mellan aktör och struktur har efterfrågats av 
flera forskare (Englund, 2005; Lounsbury, 2008; Robert & Scapens, 1985; 
Scapens, 2006; Wittington, 2011).  

I följande kapitel beskriver jag mer utförligt struktureringsteorin och de 
delar jag använder mig av.   
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Giddens struktureringsteori 

För att kunna analysera de spänningar som jag antagit finns mellan ett 
ekonomiskt administrativt ideal och ett omsorgsideal kommer jag att använda 
mig av delar av Giddens struktureringsteori (1976, 1979, 1986). Det är i första 
hand den sociala strukturen i form av regler och resurser och hur de samverkar 
i den sociala strukturen, som är av intresse i min studie. Regler och resurser 
används för att skapa mening i interaktioner, legitimera handlingar men också 
för maktutövning i interaktionerna (ibid., 1986). Dessa strukturella dimen-
sioner är oskiljaktiga trots att de separerats vid analyser (ibid.). Inom 
ekonomistyrningsforskningen har dock oftast bara en av dessa tre dimensioner 
behandlats snarare än samspelet mellan dem trots att detta efterfrågats.   

En forskare, som använt sig av hur regler och resurser samverkar är 
Englund (2005). Han studerade införandet av ett balanserat styrkort i några 
kommunala enheter och hur regler och resurser samspelade i den kommunala 
miljön. Han framhåller att struktur och kontext vid införandet av ett nytt 
styrinstrument måste förstås i termer av att något existerande skall ersättas 
med något nytt, då den sociala kontexten påverkar såväl som påverkas av 
införandet av ett nytt styrinstrument (ibid.). Styrning skall därför ses som ett 
samspel mellan aktörer och strukturer där strukturer utgör såväl möjligheter 
som begränsningar för aktörernas handlande. I det dagliga vardagslivet har 
aktörer möjligheter att välja mellan olika styr- eller handlingsalternativ vilket 
betyder att de också kan utöva makt i relationerna. Så till exempel har 
ledningen i en organisation i kraft av sin hierarkiska position makt över 
underordnade aktörer. Men även underordnade anses ha makt genom att de 
till exempel har lokal information eller teknisk kunskap som de kan utnyttja i 
sina relationer till överordnade. De kan därför utnyttja den mer detaljerade 
kunskap de har om vad som fungerar eller ej i vardagens situerade kontext i 
sina relationer med överordnade. Styrning kan man följaktligen säga handlar 
om makt eftersom den alltid på ett eller annat sätt påverkar individer i en 
organisation (Almqvist m.fl., 2012; Lindvall, 2011; Skoog, 2003). 

En central tanke utifrån ovanstående resonemang är att vid införandet av 
ett nytt styrideal eller förändring av ett tidigare bör man ta hänsyn till såväl 
befintliga maktstrukturer som normer och värderingar för att förändringen 
skall få avsedda effekter (Burns, 2000; Burns & Scapens, 2000; Englund, 
2005; Kraus, 2008). Anledningen är att aktörer antas tolka verkligheten utifrån 
sina egna uppfattningar och roller i den kontext de befinner sig i (Giddens, 
1986; Macintosh, 1994). Det är i praktiken som denna tolkning äger rum, 
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vilken bidrar till att skapa mening och värdekonsensus genom att aktörerna 
kan diskutera sina uppfattningar och sitt beteende och vad som skall vägleda 
dem i arbetet. Med andra ord bygger de upp egna referensramar genom att 
använda sig av såväl sin praktiska som diskursiva reflexivitet (Giddens, 1986). 

Det här resonemanget uppmärksammades redan i början av 1990-talet. Då 
visade Scapens & Roberts (1993) att förändring av ett redovisningssystem 
möter motstånd om den information det producerar, inte upplevs vara relevant 
för att förbättra styrningen i den lokala enheten. Deras studie visar att det fanns 
olika uppfattningar centralt och lokalt om vad som avsågs med ”production-
based meanings” (ibid., s. 18). Den centrala enheten ville ha ett förbättrat 
produktionssystem för styrning och kontroll av kostnader och resultat inom de 
olika enheterna i företaget. De lokala enheterna däremot ville att 
produktionssystemet skulle möta respektive enhets specifika behov. De här 
olika uppfattningarna om vad produktionskontroll innebar var en ständig källa 
till friktion och motstånd hos de lokala enheterna. Men efterhand som 
projektet pågick upptäckte de lokala cheferna att de kunde påverka systemets 
innehåll, så att det mer stämde med deras egna uppfattningar. Scapens & 
Roberts (ibid., s. 26) menar att båda parter utnyttjade det som Giddens kallar 
för ”dialectic of control”, eftersom de olika grupperna använde sig av de 
resurser de kunde uppbringa i detta maktspel. Projektet kom dock att överges 
några år efter att fallstudien genomförts.  

En studie av Doolin (2004) visar att det nya informationssystem, som 
introducerades inom den Nya Zeeländska sjukvårdssektorn, inte kom att 
användas på det sätt som avsetts av ledningen. Syftet med det nya systemet 
var att göra de kliniska aktiviteterna mer synliga och kalkylerbara. Det fanns 
en önskan om att kunna påverka och kontrollera läkarnas arbete så att en ökad 
standardisering och resursmedvetenhet uppstod i det kliniska arbetet. Men 
studien visar att flertalet läkare uppfattade att informationen användes till att 
legitimera managementbeslut snarare än vara till hjälp i deras kliniska arbete. 
Visserligen använde en del läkare systemet för att visa på att de behövde mer 
resurser men informationssystemet kom inte till någon större användning i 
läkarnas dagliga arbete under den tid som studien pågick. Konsekvensen blev 
att läkarna uttryckte litet intresse av att använda informationen i sitt arbete och 
sex år efter introduktionen användes det enbart sporadisk av individuella 
läkare. Man kan även här se att olika tolknings- eller referensramar kring hur 
verkligheten skall tolkas och beskrivas kommer i konflikt med varandra, vilket 
ledde till att effekterna i stort uteblev. Den ökade insynen i läkarnas 
verksamhet, som systemet förväntades bidra med, uppstod knappast. Läkarnas 
autonomi var därmed intakt eftersom förändringen inte fick de avsedda 
effekter som ledningen förväntat sig.  

Englund (2005) visar i en studie av införandet av ett balanserat styrkort i 
tre kommunala enheter, att trots att medarbetarna fick inflytande över 
utformningen av styrkortet, var de negativa till införandet. Anledningen var 
att medarbetarna, utifrån sina egna professionella regler och normer, menade 
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att de inte behövdes någon formalisering av deras arbete. De ansåg snarare att 
det redan fanns en informell styrning som fungerade. Medarbetarna anpassade 
sig visserligen till de politiska besluten och dess regler och den formella 
auktoritetsordningen men endast kortvarigt. Efter en tid återgick de till de 
regler de hade innan själva projektet startade. De intentioner som avsetts med 
projektet från ledningens sida uppnåddes inte heller här. Det var dock inte 
styrkortet i sig som var orsaken till att det fanns ett motstånd utan snarare skall 
motståndet ses utifrån den ansvarighet som medarbetarna ansåg de hade för 
sina enheter (ibid.). En ansvarighet som innebar att de ville ha fortsatt kontroll 
över sina verksamheter.   

I en studie av hemtjänsten framgår det att de konflikter som uppstod vid 
implementering av en ny administrativ styrning hade implementerats utan att 
man beaktat den specifika situation eller kontext som hemtjänstpersonal 
befinner sig i (Kraus, 2007, 2008). I den sociala hemtjänstkontexten fram-
håller Kraus att olika grupper har utvecklat sina egna referensramar och språk 
men också handlingsmönster och legitimitet, vilka kom i konflikt med det 
administrativa synsättets tankelogik. Så till exempel uppfattade ledning och 
biståndshandläggare att bra kvalitet betydde att göra det som framgick av 
biståndsbeslutet medan hemtjänstpersonal ansåg att bra kvalitet var att visa 
flexibilitet utifrån vad brukaren önskade och hade behov av.  

Men införandet av ett nytt styr- eller informationssystem behöver inte alltid 
möta motstånd utan kan också ses som en möjlighet till ökat inflytande. I en 
studie av Blomgren (1999) framgår det att sjuksköterskor på ett sjukhus 
omvärderade sina rutiner och började betrakta sig själva och sitt arbete utifrån 
ett nytt synsätt – en ekonomisk logik – vid införandet av resultatansvar. De 
gynnades av resultatansvaret genom att de fick mer inflytande över 
budgetarbetet, vilket bidrog till att de också erhöll en ökad autonomi.  

Collier (2001) har visat på liknande resultat som Blomgren. Han studerade 
den brittiska poliskåren och fann att då man lokalt fick ett utökat budgetansvar 
och därmed inflytande över resurserna, upplevdes styrningen som positiv. 
Med ökat inflytande kom också en ökad makt över vilka aktiviteter som 
polisen skulle ägna sig åt, något som tidigare bestämts centralt.       

Ovanstående studier visar att aktörer kan förhålla sig olika till införandet 
av nya eller förändrade styr- och informationssystem. Det betyder att de kan 
såväl acceptera en styrförändring, som mobilisera motmakt och motstå 
förändring om denna inte ligger i linje med existerande tankesätt och 
beteenden. Om ledningen vill att förändringen skall bli mer bestående och inte 
mötas av motstånd måste de ta hänsyn till de befintliga sociala makt-
strukturerna och de sociala normsystem, som finns. Några forskare som tydligt 
påtalat detta är Burns & Scapens (2000).  De understryker att: 

It is likely to be much easier to introduce changes which do not challenge 
existing routines and institutions, i.e. where the change can be accommodated 
within existing ways of thinking and norms of behavior (s. 16). 
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Ett nytt formellt styr- eller informationssystem, som implementeras bör 
således vara kongruent med den kontext i vilket det skall verka. Det betyder 
att det är viktigt att förstå hur aktörer genom sina handlingar (re)producerar 
de sociala systemen. Om man ser styr- och informationssystem, som 
reglerande strukturer är det inte bara de tekniska delarna i systemen som skall 
förstås, utan också att det handlar om en socialt inbäddad praktik, som finns i 
verksamheterna (Macintosh & Scapens, 1990; Macintosh, 1994). Det blir då 
viktigt att förstå vilken mening som aktörerna tillskriver användningen av 
dessa system. Eller hur relevant aktörerna upplever det formella styrsystemet 
är för deras praktik och ansvarstagande i den specifika kontext där vardags-
arbetet utförs.  

I det följande beskriver jag först hur struktur och handling hör samman. 
Därefter redogör jag för hur den sociala strukturen i form av regler och 
resurser kommer till uttryck i aktörens vardagsliv. Regler skall ses som 
dominerande normer och värden medan resurser skall ses som en möjlighet 
att påverka och förändra den sociala strukturen eller sin egen situation. Såväl 
regler som resurser samverkar och bidrar till att (re)produktionen av sociala 
strukturer fortgår över tid och rum. För att man skall förstå aktörernas 
agerande i vardagslivet är det också viktigt att diskutera det maktspel som 
uppstår i interaktionerna mellan aktörer. En aktörs handlingar är påverkade 
inte bara av egna regler och handlingsmönster samt resurser de kan utnyttja, 
utan även av andra aktörers regler och resurser i de vardagliga interaktionerna.   

Struktur och handling  
Struktureringsteorin utgår från att struktur och handling i sociala system är 
ömsesidigt beroende av varandra (Giddens 1979). Struktur enligt Giddens är: 

both medium and outcome of the reproduction of practices. Structures enter 
simultaneously into the constitution of the agent and social practices, and exist 
in the generating moments of this constitution (s. 5). 

 
Strukturen visar sig först när en aktör agerar eller handlar eftersom aktören då 
använder sig av strukturen som rättesnöre för sitt handlande. Genom detta 
handlande kommer aktören därmed att (re)producerar strukturen. Aktörer och 
strukturer måste ses i relation till varandra eftersom aktörer konstitueras av 
strukturer, vilka i sin tur genereras och struktureras av aktörer (Johnson, 
2001). System är dock inte strukturer utan ett system har strukturer som 
används vid social interaktion (Macintosh & Scapens, 1990). Det minsta 
sociala system kan därför sägas vara när två personer interagerar utifrån sina 
positioner eller roller.  

Tidigare var uppfattningen att relationen mellan struktur och handling 
förklarats antingen utifrån en deterministisk eller en voluntaristisk grundidé 
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(Barley, 1986; Barley and Tolbert, 1997; Johnson, 2001; Parkatti, 2007). 
Bakom uppfattningen ligger den filosofiska frågan: kontrollerar och styr 
människan själv sina livsvillkor (voluntarism) eller är det som vi gör 
påverkade av sociala krafter (strukturerna), som vi ej kan kontrollera? 
(Giddens, 2003, s. 533). Enligt Johnson (2001) har aktörerna ingen betydelse 
om strukturerna är fullständigt determinerade och då försvinner all dynamik i 
systemet. Vid voluntarism däremot härleds strukturerna direkt ur aktörernas 
handlingar genom deras olika mer eller mindre rationella preferenser, 
strukturerna tas därmed för givna. Med aktör-struktur ansatsen formas 
däremot preferenser i en strukturell kontext vilket innebär att handlandet 
varken kan ses som helt frivilligt eller helt determinerat.34  

 Strukturen påverkar hur aktörerna avsiktligt agerar eller handlar (Giddens, 
1979, 1986). Genom interaktioner skapas rutiner, som ger den sociala 
praktiken såväl form som kontinuitet, vilket leder till att det uppstår olika 
normer eller underförstådda regler och förväntningar på hur man som aktör 
skall agera eller bete sig. Över tid skapas därför återkommande mönster i det 
sociala systemet. Aktör och struktur är med andra ord inte separerade utan 
måste ses som integrerade begrepp, där dualiteten bidrar till ett kontinuerligt 
(åter)skapande av det sociala livet och dess struktur (se fig.1) 

 

                                                 
34. Den här indelningen i voluntarism och determinism beskrivs i sociologiska och filosofiska 
sammanhang också utifrån begreppsparen individualism-holism, objekt-subjekt eller mikro-
makro och har varit en återkommande skiljelinje mellan sociologer. Giddens struktureringsteori 
skall ses som ett försök att överbrygga klyftan mellan dessa inriktningar (se till exempel Brante, 
l989; Parkatti, 2007). Barley (1986) menar att Giddens teori skall ses som ett försök att minska 
gapet mellan”deterministic, objective, and static notion of structure, on the one hand, and its 
voluntaristic, subjective and dynamic alternative on the other, by positing two realms of social 
order (analogous to grammar and speech) by shifting attention to the processes that bind the 
two together” (s. 80).  
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Dualiteten formar såväl individernas personlighet som samhället men inte 
helt. Orsaken är att handlingar kan ge oavsedda konsekvenser men också att 
omedvetna villkor kan gälla för handlingarna och därför bidra till förändringar 
(Giddens, 1979). I princip menar Giddens att alla handlingsprocesser kan ses 
som början på någonting nytt samtidigt som processen är relaterad till tidigare 
handlingsprocesser. Det förflutna finns alltid närvarande i nuet på ett eller 
annat sätt35. Ett exempel på detta i organisationer och företag är att ”gamla 
beslut både binder och hindrar beslutsfattare” (Holmblad-Brunsson 2005, 
s. 113). Beslutsfattare på olika hierarkiska nivåer blir på så vis bundna av 
tidigare beslut, vilket förhindrar dem att frigöra sig från det förflutna och 
handla rationellt.  

Reproduktionen av de sociala systemen skall inte ses som mekanisk utan 
snarare som en kontinuerlig process, varför man kan säga att strukturerings-
teorin är i konstant tillblivelse genom aktörernas aktiva handlingar (Parkatti, 
2007). Strukturering kan därför ses som ett ständigt pågående kretslopp eller 
cykel där strukturer, sociala system och aktörer interagerar med varandra (se 
fig.1). Eftersom det bara är resultaten av strukturen som är synliga och inte 
strukturen i sig, kan strukturen samtidigt sägas vara såväl tänjande som 
motståndskraftig (ibid.) eller med Giddens ord (1986) såväl möjliggörande 
som begränsande.   

En central del i struktureringsteorin är att Giddens (ibid.) utgår från att 
aktörerna är såväl insiktsfulla som utrustade med kapacitet att förändra 
situationer. Aktörerna vet en hel del om samhällets institutioner och den 
                                                 
35. Berger (1969) citerad i Johnson (2001) har på ett slående sätt gett uttryckt för hur historien 
alltid finns närvarande i nuet i uttrycket ”Samhället är alltså de murar som håller oss fängslade 
i historien” (ibid, s. 102). ”Dessa murar fanns långt innan aktören kom på scenen och själv 
kontinuerligt är sysselsatt med att bygga om dem” (ibid., s. 105). 

Figur 1. Det cirkulära förhållandet mellan 
struktur och handling vid social 
interaktion 
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kunskapen, framhåller han, är inte slumpmässig utan bygger på aktörernas 
handlingsrationalitet (rationalisation of action). Eftersom aktörerna kan 
förklara varför de gör som de gör om de blir tillfrågade har de också enligt 
Giddens en förmåga att handla annorlunda (”could have acted otherwise”, 
1979, s. 91) snarare än vara tvingade eller styrda (”I had no choice”, 1976, 
s. 75). Aktörerna, understryker han, skall därför inte ses som passiva kulturella 
dumskallar av institutionella eller strukturella arrangemang eftersom de har en 
medvetenhet eller en intention bakom sina handlingar snarare än att 
handlingarna är slumpmässiga. Som insiktsfulla aktörer använder de sig av 
olika tolkningsscheman för att skapa mening och vidta handlingar med 
avsedda eller oavsedda konsekvenser. Dessa scheman bygger på ”ta-för-
givet” kunskap som hela tiden måste demonstreras och ibland också kämpas 
för i de interaktioner som aktörerna kontinuerligt är inblandade i (Giddens, 
1976; Lounsbury, 2008).  

Strukturen skall inte förstås som extern i relation till aktörers handlingar 
utan snarare är det dualiteten mellan dem som är central (Giddens, 1986). 
Sociala strukturer gör handlingar möjliga samtidigt som sociala interaktioner 
skapar dessa strukturer. Johnson (2001) framhåller att strukturer kan generellt 
ses som en form av mönster som har en viss varaktighet medan Giddens 
(1986) ger begreppet en snävare betydelse. Han menar att strukturen skall ses 
som bestående av regler och resurser.  

En struktur består av regler och resurser 
Strukturbegreppet kommer enligt Giddens till uttryck genom användandet av 
regler och resurser i vardagslivet. Han ser strukturen på följande sätt (1986): 

Rules and resources, recursively implicated in the reproduction of social 
systems. Structures exist only as memory traces, the organic basis of human 
knowledge ability and as instantiated in action (s. 377). 

Att undersöka struktureringen av sociala system innebär att man fokuserar på 
vilket sätt detta system, genom tillämpning av regler och resurser, produceras 
och reproduceras genom samverkan (Giddens, 1979). Sociala system kan ses 
som ”reproduced relations between actors or collectivities, organized as 
regular social activities” (ibid. 1986, s. 25). En social struktur kan förstås som 
en social logik eller ett abstrakt ramverk, som vägleder aktörerna i det dagliga 
livet (Barley, 1986). Genom de återkommande interaktioner som sker mellan 
människor eller grupper av människor reproduceras därför tidigare mönster 
och rutiner. Giddens (1986) framhåller att alla interaktioner präglas av en 
samtidig förekomst av såväl regler som resurser, vilka aktörerna utnyttjar vid 
produktion av en praktik. Kortfattat kan man säga att med regler avses olika 
normer och värderingar som styr handlandet medan resurser möjliggör att 
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utöva makt i relationen för att påverka utfallet. En mer utförlig beskrivning av 
begreppen regler och resurser kommer i de följande avsnitten. Regler och 
resurser ses som egenskaper hos sociala system, vilket innebär att alla sociala 
praktiker organiseras av strukturella egenskaper i form av regler och resurser, 
då aktörer interagerar med varandra (Englund, 2005). De strukturerade egen-
skaperna bidrar till att organisera individers handlingar genom att de binder 
samman de sociala praktikerna över tid och rum. En konsekvens av detta är 
att struktur inte är förknippad med något specifikt subjekt till skillnad från 
handling som alltid är tids- och rumsbunden (Giddens, 1976).   

Den sociala strukturen kan betraktas som en form av kunskap eftersom den 
skapar minnesspår hos individen, som hon dra nytta av för att veta hur hon 
skall agera i en viss situation eller annorlunda uttryckt hur saker och ting skall 
göras (Giddens, 1979). Minnesspåren är endast virtuella i aktörernas praktiska 
medvetande och när individen ställs inför nya eller liknande situationer som 
tidigare, kan hon utnyttja denna kunskap för att vägleda henne. Den virtuella 
kunskapen beskriver Giddens (1986, 1979) med hjälp av tre medvetande-
nivåer eller reflexiviteter; det undermedvetna, det praktiskt medvetna och det 
diskursivt medvetna.    

I det undermedvetna finns i likhet med Freuds uppfattning förträngda 
minnen och undertryckta motiv (Johnson, 2001).  Det undermedvetna spelar 
dock en mer underordnad roll hos Giddens jämfört med hos Freud (ibid.). 
Snarare fokuserar Giddens på det praktiskt medvetna, som handlar om så 
kallad tyst kunskap (know how to do) som inte kan uttryckas verbalt (Giddens, 
1979, s. 73). Det praktiskt medvetna bygger på den kunnighet som erfaren-
heterna i vardagslivet ger. Genom att aktörerna iakttar sitt och sina 
medaktörers handlande, byggs en reflexivitet upp, som ”gör det möjligt att 
läsa mellan raderna, använda sig av ironi, humor och kroppsspråk” (Parkatti, 
2007, s. 20). Genom den här praktiska reflexiviteten skapar aktörerna mening 
och konsensus kring uppfattningar och beteenden som skall gälla i vardagen. 
Genom den gemensamma kunskapen som aktörerna får i vardagslivet, 
behöver de inte börja om från noll för att skapa mening i sina interaktioner 
(ibid.), eftersom det i det praktiskt medvetna finns minnen och kunskaper som 
utan reflektion kan användas i vardagslivet. Genom att aktörerna utvecklar sin 
praktiska medvetenhet sker det en ”vardaglig självorganisering” (Hellqvist, 
1997, s. 198), som innebär kontinuerliga, om än små, förändringar i aktörers 
arbetssätt36.  

Det diskursiva medvetandet handlar om erfarenheter, attityder och 
intentioner. Där kan aktörerna lyfta fram sina enskilda intentioner, skäl och 
handlingar ur handlingsflödet (Parkatti, 2007). Men man kan också säga att 

                                                 
36. En tolkning jag gör av detta är att Hellqvist menar att resultatet av aktörens handlingar kan 
ses som en evolutionär process. Detta har relevans i relation till hur vi uppfattar den sociala 
verkligheten. Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv skapas den sociala verkligheten 
såväl genom konstruktioner som genom en evolutionistisk utveckling (Wenneberg, 2001).   
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här kan aktörerna reflektera utifrån en ”idévärld” och komma fram till vad 
som är eftersträvansvärt eller ej vad gäller deras beteende eller den 
organisation de arbetar inom (Hellqvist, 1997).37 I det diskursiva medvetandet 
kan aktörerna motivera varför de gör, som de gör, om de blir tillfrågade och 
de reflektioner aktörerna gör kan därför ses som en form av ”efterhands-
konstruktion och rationalisering” (Johnson, 2001, s. 104). Aktörerna är med-
vetna om vad de själva och deras medmänniskor sysslar med varför handling 
kan utföras ”av gammal vana” utan att direkt vara motiverad eller 
representeras på det diskursiva planet. Det betyder att aktörerna ”känner och 
har förmågan att reflektera över de strukturer som påverkar dem, vilket 
innebär att det nästan alltid finns en möjlighet att handla annorlunda – att vara 
en aktör” (ibid.). Johnson framhåller också att anhängare av Giddens 
struktureringsteorin kallar den för ”möjligheternas ontologi” medan hans 
kritiker snarare kallar den för en sorts ”sofistikerad intentionalism” (ibid.). 
Giddens själv (1979, 1986) anser aktörerna vara såväl kunniga som 
kompetenta i fråga om sin sociala omgivning och att det är de själva som 
driver den sociala utvecklingen. Men han påpekar också att reproduktionen av 
sociala praktiker delvis kan vara styrd av aktörers omedvetenhet och därför få 
oavsedda följder trots en medveten handling. Över tid och rum kan man därför 
säga att aktörernas handlande bidrar till skapandet av det vi kallar för 
institutioner och sociala system.   

Som framgått är förhållandet mellan struktur och handling dialektisk, där 
aktörens praktiska medvetenhet och de sociala praktikerna utgör en viktig roll 
som brobyggare mellan handling och social struktur (Parkatti, 2007). 
Handlingar eller handlingsmönster kan därför sägas ingå i ett socialt, 
materiellt, rumsligt och tidsmässigt sammanhang menar Parkatti.  

I det följande beskriver jag mer ingående Giddens strukturbegrepp som 
utgörs av regler och resurser.  

Regler – en uppsättning dominerande normer och 
värden  
Enligt Giddens (1986) innebär regler ”metodological procedures of social 
interaction” (s. 21). Han menar att man ”inte skall se regler som formaliserade 
recept utan snarare som ett exempel på det sociala livets rutiner” (s. 18). Att 
se regler på det här sättet innebär ett fokus på reglernas funktion som 
meningsskapande men också dess koppling till sanktioner om de inte följs 
(ibid.). Regler kan därmed ses som normerande för hur aktörer kan tänka och 
handla och därmed vara såväl vägledande som begränsande för dem. 

                                                 
37. Min tolkning av detta är att Hellqvist utgår från en socialkonstruktivistisk synsätt där hans 
idévärld växelverkar med hjälp av aktörernas beteenden och handlingar (Johnson, 2001).   
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Regler förekommer antingen som dominerande regler eller uppsättningar 
av normer, som tydligt vägleder aktörer i deras sätt att prata om och agera i 
verksamheten (Englund, 2005). Giddens (1986, s. 19) delar in regler i 
konstitutiva och regulativa. En konstitutiv regel kan sägas bidra till ny slags 
handling medan den regulativa fungerar som en norm för att ”hålla en bestämd 
sorts handling inom vissa etablerade gränser” (Parkatti, 2007, s. 43). Den 
regulativa regeln har ett normativt syfte och innebär att aktören kan såväl 
ignorera som missförstå eller bryta mot andra regler utan att dennes handlande 
upplevs vara meningslöst eller oacceptabelt (ibid.). Detta är möjligt tack vare 
att det rutinmässiga handlandet styrs av de sociala reglerna snarare än att 
reglerna är rationellt grundade (Barley & Tolbert, 1997; Burns & Scapens, 
2000). Det är den specifika situation som aktören befinner sig i som avgör vad 
som måste göras (Bjurström 2007). Men aktörer kan inte helt frigöra sig från 
de konstituerade och normativa aspekterna av reglerna, eftersom det inte råder 
en absolut frihet att agera för dem samtidigt som de har möjligheter till ett val 
– de kan göra skillnad (ibid.). 

De normativa reglerna kan ses som ”moraliska koder” genom att vissa 
beteenden ses som legitima medan andra beteenden inte är det och kan utsättas 
för sanktioner (Macintosh & Scapens, 1990). De moraliska koderna består av  
”shared sets of values and ideals about what is to be regarded as virtue and 
what is to be regarded as vice, what is to count as important and what is to be 
trivialized” (s. 460). Genom de moraliska reglerna kan vi tala om enskilda 
aktörers rättigheter och skyldigheter menar Giddens (1979). Då reglerna 
reproduceras i en verksamhet ger de därmed också enskilda aktörer rättigheter 
att agera på ett visst sätt i en viss situation. Enligt Englund (2005) innebär 
detta rättigheter att till exempel delta i olika sammanhang och att diskutera, 
eller ställa krav på andra aktörer men också skyldigheten att själv agera i 
enlighet med dessa normer.  

Regler kan vara utsträckta i tidsrummet och de mest djupgående delarna av 
ett socialt system kan ses som institutioner (Giddens, 1979). Man kan säga att 
människan genom sina vanemässiga och upprepade sociala beteende skapar 
institutioner (Wennerberg, 2001). Enligt Barley & Tolbert (1997) är praktiker 
och beteendemönster inte lika institutionaliserade. De institutioner som har 
kort historia eller inte blivit vida accepterade är mer sårbara för förändringar 
och har därför också mindre möjligheter att influera aktörernas handlingar 
(ibid.). När det gäller förändringar handlar det också om tid eftersom det tar 
längre tid att förändra en kultur än att förändra dagliga aktiviteter (Skoog, 
2003). 

Det som påverkar aktörskapet och den praxis som finns i mikroprocesserna 
är framförallt de mer djupgående och bredare sociala och kulturella insti-
tutionerna (Englund m.fl., 2011; Lounsbury, 2008; Whittington, 2011). En 
sådan kontext underlättar och sätter press på skapandet av kunskaper, normer 
och reglering, som i sin tur påverkar det organisatoriska beteendet. Inom 
organisationsforskningen är det framförallt forskning inom nyinstitutionalism 
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som bidragit till att visa att det förekommer såväl homogenitet (isomorphism) 
som heterogenitet (Burns & Scapens, 2000; Zetterquist-Eriksson, 2009). Med 
homogenitet avses att organisationer härmar varandra fast de har utvecklats 
olika medan heterogenitet visar att det finns multipla och konkurrerande 
logiker. Strukturer och praktiker kan därför sägas vara såväl en reflektion av 
eller ett svar på regler, konventioner, paradigm eller ”ta-för-givet” praktik, 
som formar och influerar beteende såväl som preferenser (Lounsbury, 2008). 
Det finns en institutionell dynamik som bidrar till olika ideal, vilket skapar 
variation i praxis inom olika organisationer. Orsaken är att den institutionella 
miljön antas vara såväl fragmenterad som rivaliserande, vilket leder till 
osäkerhet och kamp mellan olika ideal (ibid.). Kopplar vi detta till ekonomi-
styrning eller snarare den information som kommer från redovisningssystem 
kan informationen tolkas eller förstås på olika sätt, vilket bidrar till att det kan 
det finnas konkurrerande bilder av hur verkligheten kan uppfattas.  

Struktur handlar också om resurser, som skall ses som en möjlighet för 
aktörer att påverka utfallet till sin egen fördel i interaktioner med andra 
aktörer. Resurser kan ses som en kapacitet att företa handling för att uppnå 
sina mål eller utöva kontroll över dem med mera makt i relationen. 

Resurser – möjliggör maktspel  
Regler är intimt förknippat med resurser (Giddens, 1976, 1979, 1986). 
Beroende på hur dessa resurser används kan vi tala om resurser som en 
strukturell komponent i sociala system (ibid. 1979). Giddens  (1976) definierar 
resurser på följande sätt:  

Any other resources which a participant is capable of bringing to bear so as to 
influence or control the conduct of other who are parties to that interaction, 
including the possession of “authority” and the threat or use of “force” (s. 112). 

Innebörden av detta är att resurser möjliggör för aktören att utöva makt i 
interaktionerna och därmed påverka utfallet i eller för aktören positiv riktning.  
Resurser kan därför ses som kapacitet att företa handlingar (ibid.). Det finns 
en kopplingen mellan makt och handling; “Action intrinsically involves the 
application of “means” to achieve outcome]……. [Power represents the 
capacity of the agent to mobilize resources to constitute these “means” 
(Giddens, 1976, s. 110).  Makt är således en viktig komponent i de sociala 
interaktionerna. Giddens (1986) ser makt så här: 

Power within social systems which enjoy some continuity over time and space 
presumes regularized relations of autonomy and dependence between actors or 
collectivities in contexts of social interaction. But all form of dependence offer 
some resources whereby those who are subordinate can influence the activities 



 

70 

of their superiors. This is what I call the dialectic of control in social systems 
(s. 16). 

De med mindre makt kan därmed använda resurser på ett sådant sätt att de kan 
utöva kontroll över de som har mer makt i de relationer som finns. Makt kan 
ses såväl som ett relationsbegrepp som ett vanligt och rutinartat fenomen och 
den aktör som utövar makt kan handla annorlunda men det kan också den 
aktör som makten utövas över. Den aktör som har makt kan också påverka de 
regler som vägleder och begränsar andra aktörer (Englund, 2005).  

Makt utgår från två olika dimensioner (Giddens (1976, 1979, 1986). Den 
ena kallar Giddens för transformativ förmåga och den andra för makt som har 
med reproduktion av självständighet och beroendeförhållanden att göra. Den 
transformativa makten innebär att en individ har kapacitet eller en förmåga att 
handla och påverka sin egen (livs)situation. Den andra dimensionen handlar 
om makt vid interaktion med andra individer i form av förmåga att påverka 
andras handlingar eller icke-handlingar. Det handlar här om att ha makt över 
andra i betydelsen dominans. Giddens (1976) påtalar att maktutövandet inte 
förutsätter att det behöver finnas en konflikt. I en given situation finns 
nämligen alltid möjligheten att individen kan agera annorlunda och att 
individen kan påverka sina egna handlingar genom att göra val. Men eftersom 
individen utnyttjar sin praktiska medvetenhet när hon interagerar med andra 
kommer hon att vara mer eller mindre beroende av andra aktörers agerande 
(Englund, 2005). Maktutövandet kan därför inte ses som en isolerad företeelse 
utan sker i en specifik kontext som individen utgör en del av eller är situerad 
i för tillfället.  

Maktrelationer innehåller alltid olika grader av autonomi och beroenden 
(Giddens, 1979). Av det följer att även den mest självständige aktören eller 
grupp av aktörer till viss del kan vara beroende liksom den mest beroende 
aktören eller aktörsgruppen kan ha viss autonomi. Aktörerna kan därför anses 
vara mer eller mindre självständiga i sina relationer. När man därför talar om 
makt i sociala sammanhang kan den ses som betydligt snävare än den makt, 
som inbegrips i begreppet transformativ förmåga. Anledningen är att aktören 
är beroende av andra aktörers handlingar för att erhålla önskat eller förväntat 
utfall (Giddens, 1976).   

För att utöva makt kan aktörer i sina interaktioner använda sig av egna eller 
uppbringade resurser och därmed påverka utfallet av relationen. Giddens 
(1979, 1986) skiljer mellan allokativa och auktoritativa resurser. Allokativa 
resurser innebär en förmåga att skapa åtkomst till eller kontroll över fysiska 
objekt, exempelvis materiella resurser, som råmaterial eller land. 
Auktoritativa resurser innebär en förmåga att kunna styra och kontrollera 
andra människor med hjälp av icke-materiella resurser, som till exempel 
utbildning, kunskap, auktoritet, hot eller tvång. Resurser är ofta asymmetriskt 
fördelade, vilket också underlättar maktutövandet (Englund, 2005).   
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Utifrån ovanstående beskrivningar kan vi konstatera att aktörer vägleds och 
begränsas av såväl regler som resurser. När en aktör därför agerar i enlighet 
med de dominerande regler som finns i den sociala strukturen gör hon det 
utifrån den ansvarighet38 som hon förknippar med dessa regler. Enligt Giddens 
innebär denna ansvarighet följande (1986):  

To be accountable for one´s activities is both to explicate the reasons for them 
and to supply the normative grounds whereby they may be justified. Normative 
components of interactions always center upon relations between rights and 
obligations expected of those participating in a range of interaction contexts (s. 
30). 

Men reglerna behöver inte betyda samma sak för alla eller att man agerar i 
enlighet med dessa regler (Englund, 2005; Parkatti, 2007). Men det omvända 
kan också gälla. Alla individer behöver inte instämma i eller acceptera de 
värderingar som strukturerar de sociala interaktionerna men icke desto mindre 
omfattas de av och påverkas av dem (ibid.). Anledningen är att aktörerna i 
såväl sitt praktiska som diskursiva medvetande visserligen kan uppfatta sig 
tillhöra ett kollektiv eller en grupp som förväntas agera på ett visst sätt 
(Giddens, 1986). Därmed inte sagt att det behöver föreligga konsensus kring 
att agerandet ses som lämpligt. 

I nästa kapitel redovisas hur jag samlat in material till min studie samt vilka 
vetenskapliga utgångspunkter den bygger på. Min studie utgör en delstudie i 
projektet HEKLA. I kapitlet redogörs även kort för de övriga projekt-
medlemmarnas utgångspunkter och studie.  

 
 

                                                 
38. Enligt Robert & Scapens (1985, s. 447) har begreppet ”accountability” getts följande 
innebörd: ”the giving and demanding of reasons for conduct” (jfr även Blomgren & Sahlin-
Andersson, 2003). Men kritiker menar att denna ansvarighet i stort endast fokuserar på 
”kalkylativa aspekter” och missar därför möjligheterna till att reflektera och tänka (se till 
exempel Messner, 2009). 
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Metod  

Min roll och delstudie i projekt HEKLA 
Den studie jag gjort kring hemtjänsten ingår som en delstudie i ett projekt med 
namnet ”Omsorgskvalitet, ekonomi och arbetsförhållanden inom 
hemtjänsten” med underrubriken: Utveckling, implementering och upp-
följning av ett kvalitetsledningssystem, se fig. 2. Projektet har gått under 
arbetsnamnet HEKLA, som står för Hemtjänst, Ekonomi, Kvalitet, Ledning 
och Arbetsförhållanden. I projektet används en kvalitetsledningsmodell, som 
utvecklats genom en tidigare studie (Målqvist, 2009) och där intresset riktats 
mot arbetsförhållanden, omsorgskvalitet och ekonomi. Utgångspunkterna i 
HEKLA:s kvalitetsledningsmodell bygger på dels en så kallad krav-kontroll-
stöd modell, som innebär att det måste finnas handlingsutrymme men också 
stöd från chefer och arbetskamrater för att uppnå en adekvat arbetsmiljö, dels 
att det skall finnas en balans mellan ansträngning och belöning, dels att det 
skall finnas rimliga mål i förhållande till resurserna (ibid.). Kvalitets-
ledningsmodellen förväntas ge bättre strukturella förutsättningar för 
kommuner att förebygga dåliga arbetsförhållanden hos utförare men också 
säkra den långsiktiga kostnadseffektiviteten och omsorgskvaliteten.   Man kan 
säga att projektets kvalitetsledningsmodell ligger i linje med det omsorgs-
forskning också framhåller, nämligen att en viktig arbetsmiljöaspekt sett ur 
personalens perspektiv är att de har tillräckligt med handlingsutrymme för att 
möta hjälptagarnas varierande situationer och behov (Szebehely, 2006). 
Arbetsmiljöstudier visar att handlingsutrymmet minskat vilket lett till ökad 
arbetsbelastningen och tidspress, men också till känslor av otillräcklighet inför 
hjälptagarnas behov (ibid.). 

Projektansvarig för hela projektet är docent Carl Åborg, Institutet för 
miljömedicin, interventions- och implementeringsforskning, Karolinska 
Institutet39, Stockholm. Övriga medlemmar i projektet är Ingela Målqvist, 
personalvetare/handläggare vid Centrum för Arbets- och miljömedicin, 
Stockholms läns landsting, konsult Thomas Hejninger, Uppsala, professor 
emeritus Ulf Johanson, Mälardalens Högskola, Akademin för ekonomi, 
samhälle och teknik (EST), Västerås och ekonomie doktor Erik Bjurström, 
Mälardalens högskola, Akademin för information, design och teknik (IDT), 

                                                 
39. Från hösten 2013 finns Carl Åborg på Uppsala universitet, psykologiska institutionen. E-
post adress: carl aborg@psyk.uu.se. 
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Eskilstuna. Ulf Johanson och Erik Bjurström har dels varit mina handledare 
dels fungerat som bollplank och idérådgivare till gruppen.  

Carl Åborg, Ingela Målqvist, Thomas Hejninger har utfört intervjuer och 
enkäter kring kvalitetsmodellen i dialog med olika företrädare i två 
kommuner. Den ena av dessa kommuner har en beställar-utförar modell (där 
jag utfört min delstudie) för hemtjänsten medan den andra kommunen i 
huvudsak använder sig av traditionella anslag. Innan projektet startades 
kontaktades ett flertal kommuner för att diskutera intresset för att delta i 
projektet, vilket medförde att två kommuner erbjöd access till sina 
verksamheter. Ansatsen i projektet bygger på interaktivitet mellan forskare 
och praktiker i de två kommunerna. Fokus för Åborg, Målqvist och Hejninger 
har varit dialoger och reflektioner kring arbetsförhållanden, kostnader och 
omsorgskvalitet inom ramen för kommunernas befintliga kvalitets-
ledningssystem.  Projektet har pågått sedan april 2011 och skall slutredovisas 
i juni 2014. 

Även om jag ingått i projektet har jag arbetat självständigt med min 
delstudie. Min roll i projekt har varit följeforskarens, vilket inneburit att jag 
initialt deltog i möten med såväl övriga projektmedlemmar som med 
ledningsaktörer inom de två kommunerna och vid besök hos olika utförare. På 
så sätt fick jag möjligheter att sätta mig in i projektet och den problematik som 
det avser att lösa. Jag har därefter kontinuerligt hållit mig uppdaterad kring 
vad som händer i projektet genom interna möten med övriga projekt-
medlemmar. Vid dessa möten har även information och diskussion kring min 
delstudie skett. Jag har således inte arbetat aktivt för interventioner, utveckling 
och förändring i och av den praktiska situationen inom någon av de två 
kommunerna. Det har varit de tre övriga projektmedlemmarnas uppgift. Delar 
av det enkätmaterial, som de samlat in använder jag som sekundärkälla i min 
delstudie. Våra interna möten kan också ses som en sekundärkälla i min studie. 
Mötena har bidragit till att ge mig en ökad förförståelse för den kommunala 
hemtjänsten och den problematik, som ekonomiska begränsningar har för 
omsorgskvalitet och arbetsförhållanden. För en mer detaljerad redogörelse av 
projektets olika aktiviteter hänvisar jag till projektansvarig och den 
slutrapport, som kommer att finnas för hela projektet. 
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Figur 2. Tre centrala aspekter som studeras i HEKLA-projektet 

Min studie utgår från praktiken och det som händer när spänningar uppstår 
mellan olika styrideal. Vill man få kunskap om den praktiska världen är det 
viktigt att välja rätt metodologiska utgångspunkter eftersom olika sätt att gå 
tillväga att samla in och tolka data ger upphov till olika typer av kunskap. I 
det följande redogör jag för vilken epistemologisk utgångspunkt jag har. Nära 
förbundet med epistemologi är ontologi, som visar på hur jag ser på den 
verklighet jag studerat.   

Ontologiska och epistemologiska utgångspunkter  
Saunders m.fl. (2012) använder sig av en metafor när de skall beskrivna en 
forskningsprocess. De liknar processen vid en lök, där den innersta delen visar 
vilka olika metoder för datainsamling och analys som finns. Eller annorlunda 
uttryckt de tekniker eller procedurer man som forskare kan använda för att få 
svar på sin frågeställning. Stegen ut till yttersta skalet handlar om val av 
strategier där valen står mellan att välja experiment, enkäter, aktionsforskning 
eller fallstudier men också om forskarens data skall samlas in utifrån en 
kvantitativ eller kvalitativ ansats. Det yttersta skalet är det som handlar om 
(vetenskaps) filosofiska utgångspunkter för en studie och som avser vilka 
antaganden forskaren gör kring sitt kunskapsintresse och den verklighet som 
studeras. 

Eftersom jag vid min analys har använt delar av Giddens (1976, 1979, 
1986) struktureringsteori innebär det att jag sympatiserar med hans 
utgångspunkter att den sociala verkligheten kan ses som konstruerad och i mer 
eller mindre konstant omarbetning. Min ontologiska utgångspunkt ligger 
därmed i linje med det som kallas för konstruktivism eller interpretivism 
(Saunders m.fl., 2012, s. 129). Den kunskap som min studie bidrar med bygger 
på vad som subjektivt uppfattas som meningsfyllt utifrån olika eller delade 
ideal och värden.  Jag tolkar Giddens teori som en form av samhällsteori om 
hur den sociala verkligheten kan förstås och förklaras. Som framgått tidigare 
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har hans struktureringsteori växt fram som en kritik mot den positivistiska 
(och objektivistiska) synen på aktör-struktur. Utifrån ett positivistiskt synsätt 
är det i första hand strukturen som anses ha en reglerande påverkan på aktören 
(Johnson, 2001). Världen ses då som objektiv i betydelsen att den existerar 
oberoende av oss människor. Den kunskap som produceras i det positivistiska 
synsättet anses vara värderingsfri samt att det är möjligt att göra 
hypotesprövningar och generaliseringar av erhållen kunskap. Under de 
senaste decennierna, har synen på världen som antingen objektiv eller 
konstruktivistisk, varit föremål för en omfattande vetenskaplig debatt, som 
gått under benämningen ”the science wars” (Parsons, 2003; Hacking, 1999). 
Den huvudfråga som debatten har handlat om är huruvida det är 
naturvetenskap och teknologi som producerar objektiv kunskap eller om det 
är sociala och kulturella influenser som bestämmer dess riktning (Hacking, 
1999). De olika vetenskapernas företrädare såväl försvarar som kritiserar 
varandra i detta krig. Hallberg (2013) påpekar att ”there is, unsurprisingly, 
more than one history of the course and ending of the war” (s. 96).    

Med sin aktör-struktur ansats vill Giddens överbrygga de här två synsätten 
på världen eftersom han menar att handlandet varken kan ses som helt frivilligt 
eller helt determinerat utan att det formas i en strukturell kontext (Johnson, 
2001). En central del i hans samhällsteori är att han ser aktörerna som reflexiva 
snarare än passiva och han tillskriver dem en förmåga att ”handla annorlunda”. 
Aktörerna kan tänkas handla på en mångfald sätt, eftersom denna reflexivitet 
är situerad i en specifik kontext, där valen görs (Bjurström, 2007). Hur 
aktörerna tolkar situationen eller händelserna kan leda till såväl avsiktliga som 
oavsiktliga konsekvenser av deras handlingar. Strukturer har därmed en 
normativ och kognitiv inverkan på aktörerna (Johnson, 2001). En konsekvens 
av ovanstående ontologi är att de institutioner, som samhället består av, har 
byggts upp av socialt handlande aktörer. Institutioner ses då som olika former 
av beteendemönster, som är socialt skapade.  Berger & Luckman (1966, s. 67) 
har uttryckt detta på följande sätt; (refererad i Wenneberg (2001, s. 65) ”Även 
om det är rimligt att påstå att människan besitter en natur, är det mer 
meningsfullt att påstå att människan konstruerar sin egen natur eller att 
människan helt enkelt skapar sig själv”. Giddens kallar detta för ”ett 
dialektiskt förhållande” eftersom aktören skapar verkligheten samtidigt som 
verkligheten påverkar aktören (Giddens, l976, 1979, l986). Med andra ord 
föreligger det ett samspel mellan struktur och aktör snarare än att det antingen 
är strukturen eller aktörerna, som dominerar. 

Mitt kunskapsbidrag är hämtat från praktiken. Genom mitt empiriska 
material kan jag visa att aktörskapet har betydelse eftersom de kan reflektera 
och visa på motstånd eller demonstrera motmakt om de förändringar eller krav 
som krävs, inte ligger i linje med deras etablerade normer och värderingar. 
Det har en medvetenhet eller intention bakom sina handlingar och kan därför 
inte ses som passiva vad gäller institutionella eller strukturella arrangemang 
(Giddens, 1976, 1979). En möjlighet för praktiker, skulle därför kunna vara 
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att se Socialtjänstlagen (2001:453) som en alternativ styr- och ledningsmodell, 
inom hemtjänstområdet. Jag har i tabell 4 fört in ett antal utsagor som visar på 
aktörernas motstånd mot det ekonomiskt administrativa idealet (command-
and-control perspektivet) samtidigt som jag ställt detta ideal mot 
omsorgsidealet. Den teori jag använt mig av skulle därför kunna sägas utgöra 
en integrerad del av den praktiska utvecklingen vilket också är en ambition 
med kunskapsutvecklingen inom konstruktivismen (Wenneberg, 2001). 
Teorin blir därmed den bästa praktiken. Därmed kan man säga att jag också 
följer den starka tradition av vardagsorienterad forskning, som finns inom 
hemtjänsten (Szebehely, 2006).    

Fallstudie för insamling av data 
Jag har använt mig av en fallstudie för att samla in det empiriska materialet.  
Fallstudier är vanligt att använda då kunskapsintresset är att få en ökad 
förståelse för en förändring (Scapens & Roberts, 1993; Yin, 2009). Fallstudier 
rekommenderas även då frågeställningarna är inriktade på ”hur, vilka eller 
varför”, men också när fallet anses komplext och undersöks i sin naturliga 
kontext. Vid fallstudier är det också vanligt att forskaren använder sig av ett 
flertal olika metoder (Saunders m.fl., 2012; Yin, 2009). Med hjälp av 
fallstudier kan man också undersöka vad som händer under en pågående 
förändringsprocess men där forskaren i princip inte kan utöva någon form av 
kontroll över händelseförloppet (Yin, 2009). Samtliga dessa aspekter kan 
sägas gälla för min studie.  

Den frågeställning jag har syftar till att undersöka hur aktör och struktur 
samspelar vid kritiska händelserna och hur detta samspel tar sig uttryck. Min 
studie har genomförts i en kommunal verksamhet, som kan ses som en 
komplex organisation, där en mängd olika sociala relationer och makt-
konflikter kontinuerligt pågår i vardagslivets praktik. För att samla in data till 
studien har jag använt mig av ett flertal olika metoder. Jag har inte följt en 
specifik förändringsprocess utan snarare gjort nedslag i en process kring 
strukturella förändringar som kontinuerligt mer eller mindre pågår i den 
kommunala hemtjänsten och där jag inte har haft kontroll över de processer 
som pågår.   

Det teoretiska ramverket 
Jag har valt Giddens och hans struktureringsteori eller snarare delar av hans 
teori som teoretiskt ramverk för min studie. Ett alternativt ramverk skulle 
kunna ha varit till exempel ANT (actor-network theory) där också samverkan 
sker men då utifrån aktör, nätverk och teknik. Att valet blev Giddens beror på 
att struktureringsteorin utgjort den dominerande forskningsansatsen i 
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ekonomistyrningsforskning, under de senaste 25 åren.  Men ansatsen har 
också använts kring forskning avseende stabilitet och förändring i samspelet 
mellan aktör och struktur (Englund m.fl., 2011). Struktureringsteorin är ett sätt 
att tänka kring sociala system där existerande regler och rutiner är centrala för 
att förstå vad som händer i de sociala strukturerna när ett nytt eller förändrat 
styrsystem introduceras. Jag använder Giddens teori som ett ramverk snarare 
än som en traditionell teori för att förstå samspelet mellan aktör och struktur.  

En fråga jag ställt mig är vad en teori egentligen är och vad den fyller för 
funktion? I boken “What is theory?” av Corvellec (2013) blir det tydligt  att 
det knappast går att ge ett svar på vad en teori är. Men det betyder inte att teori 
kan vara vad som helst eller att allting kan vara teori det vill säga ”anything 
goes” (Corvellec, 2013, s. 10) I boken kommer han fram till att svaret på 
frågan beror på vem man frågar och vilket ämnesområde det handlar om. 
Llewelyn (2003) poängterar att den förståelse vi har inom samhälls-
vetenskaperna av vad teori anses vara, har växt fram ”in the shadow of what 
theory is in the natural sciences” (s. 664). Det behövs därför, menar hon, en 
mer utvecklad teoribildning av den kvalitativa empiriska forskningen.  Hon 
argumenterar för att forskare kan använda sig av fem olika nivåer av 
teoretiseringar. Nivå ett innebär att använda sig av metaforer (metaphor 
theories); nivå två fokuserar på kontrastering av begrepp (publik-privat) 
(differentiation theories); nivå tre handlar om att använda begrepp för att både 
observera, representera men också agera i den sociala världen (concepts 
theories); nivå fyra förklarar specifika sociala, organisatoriska eller 
individuella fenomen i sin miljö (theorizing settings) och nivå fem slutligen 
innebär att använda sig av ”grand theorizing” (ibid., s. 676). Innebörden är här 
att det är idévärlden snarare än den praktiska världen som är i fokus.  Jag har 
använt mig av nivå tre, nämligen begrepp (koncept) som ett verktyg både för 
att observera och representera verkligheten (mer precist i mitt fall Giddens 
struktureringsteori och där koncepten regler och resurser). Begrepp är 
väsentliga för såväl praxis som grund för praktiska teorier betonar Llewelyn 
(ibid).  

Czarniawska (2013) definierar en teori på följande sätt: ”an attempt at a 
meaningful interpretation of life and world” (s. 106). Hon anser att det inte 
finns behov av att splittra upp världen i en social och en naturlig värld. Snarare 
betonar hon att aktörerna inte bara är påverkade av den lokala kontexten utan 
även den omgivande samhälleliga kontexten och de utvecklingstendenser som 
sker där. Ett exempel på detta är den pågående samhällsomvandlingen som 
kräver omprövning och förnyelse av den kommunala vardagen, vilket innebär 
utmaningar för kommunerna såväl i aktuella frågor som mer långsiktiga 
strukturfrågor (Högberg & Wallenberg, 2013). Whittington (2011) under-
stryker också att allt hänger ihop i ett större pussel genom att makro- och 
mikronivåer utgör en helhet, vilket även är min uppfattning.  

Som jag klargjort tidigare har jag inte a priori utgått från att det föreligger 
lagbundna teorier som kan testas genom hypotesprövningar i den kontext jag 
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undersöker. Snarare har jag utgått från delar av Giddens struktureringsteori 
och ser teorin som ett sätt för mig att illustrera den verklighet jag beskriver. 
Jag har använt teorin som ”a sensitising device” (Scapens & Roberts, 1993, 
s. 3). Giddens påpekar själv att begreppet social teori inte har en specifik 
precision men att den har tydliga kopplingar till filosofiska aspekter och den 
empiriska världen (1986, xvii). Enligt honom skall huvudfokus för en social 
teori vara, som för samhällsvetenskaperna i stort, att illuminera det sociala 
livets processer, där förklaringar till dem är kontextuella. Följaktligen skall en 
social teori ha fokus på begrepp som har med människan och hennes görande, 
social reproduktion och social transformation att göra (ibid.). Czarniawska 
(2013, s. 102) påtalar också att det behövs ”sensitizing concepts” snarare än 
teoretiska begrepp för att tänka kring den sociala verkligheten. Giddens (1986) 
är tydlig med att: 

(as yet) there is no theory at all; its construction is an aspiration deferred to a 
remote future, a goal to be striven for rather than an actual part of the current 
pursuits of the social science (ibid., vxiii).  

 
I detta instämmer även Whittington (2011) och Vollmer (2009), vilka båda 
tycker att det är viktigt med bättre teorier som kan ge oss en förståelse av den 
sociala verkligheten med dess mångfald av praxis. 

Sammanfattningsvis innebär mitt konstruktivistiska perspektiv att det blir 
svårt att utgå från en specifik teori och testa dess premisser enligt traditionellt 
positivistiskt synsätt. Jag är intresserad av aktörer och hur de i sin kontext 
påverkar och påverkas av införandet av en ny styrningsregim, i form av en 
beställar-utförarmodell, som i sin tur bygger på ett ekonomiskt administrativt 
ideal. Detta strukturella ideal, påverkar och begränsar handlingsutrymmet för 
aktörerna samtidigt som det utgör en förutsättning för de handlingar, som de 
kan utföra i sitt vardagsarbete. Eftersom det finns ett samspel mellan aktör och 
struktur på den samhälleliga nivån innebär det att aktörer även är påverkade 
vid sitt handlande av samhälleliga normer och värderingar. Ett konstrukti-
vistiskt synsätt, innebär att människan ses som en psykologisk, social, 
historisk och politisk varelse, som också bör förklaras inom ramen för de 
historiska och sociala strukturer hon lever under (Arbnor & Bjerke, 1994).  

Datainsamlingsmetoder 
I min studie ingår ett flertal olika metoder för att samla in data för att besvara 
min forskningsfråga. Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer, olika 
officiella dokument samt enkätmaterial från övriga projektmedlemmar. Att 
använda enkätstudier var aldrig ett alternativ eftersom min utgångspunkt är att 
få en ökad förståelse för ett vad som händer när man inför nya eller förändrade 
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styrinstrument i ett social sammanhang. Man fångar knappast detta med ett 
förkodat formulär, som skall fyllas i av utvalda respondenter (Fischer, 2007). 

Dokumentstudier använde jag inledningsvis för att skapa mig en bild av 
kommunen, dess verksamhet och historia. Det är framförallt dokument på 
kommunens egen webbsida, som årsredovisningar, verksamhetsberättelser, 
strategiska planer (år 2008–2011) jag använt men även dokument som 
behandlar ledar- och medarbetarpolicies. Andra dokument har varit 
kvalitetspolicy för verksamheter inom det sociala området, riktlinjer för 
bistånd, olika dokument för personer/företag som vill ansöka om att bli 
godkända leverantörer inom hemtjänst, ledsagning, avlösning etc. samt 
tillämpningsanvisningar för ersättning och avgifter. Men även några interna 
dokument samt personlig kommunikation har använts. Samtliga dessa 
dokument har utgjort underlag för min förförståelse och där dokument-
materialet främst avser åren 2010 och 2011.  

Om man som forskare utgår från ett konstruktivistiskt perspektiv är det 
vanligt att ha en kvalitativ undersökningsdesign för att besvara sin 
forskningsfråga. Jag har i huvudsak använt mig av kvalitativa intervjuer. 
Intervjuerna utgick från den förförståelse som mina dokumentstudier gett 
kring kommunen, dess hemtjänst och valfrihet. Inledningsvis hade jag endast 
en viss förförståelse vad gäller Giddens struktureringsteori och problematiken 
aktör-struktur. Fördjupning i teorin kom att ske efterhand som min 
forskningsprocess fortskred. Urvalet av respondenter bygger på att jag vid 
olika möten med och besök hos olika enhetschefer, kom att lära känna namnen 
på flera av dem. Vid en förfrågan om jag fick intervjua några av dem fick jag 
svar från tre att de var villiga att samtala med mig.  

 Sammanlagt har jag gjort fem intervjuer med aktörer på olika nivåer inom 
kommunens hemtjänst (se tabell 1); tre intervjuer har skett med enhetschefer 
inom den kommunala hemtjänsten, en intervju med en controller på 
kommunens utförarkansli samt en intervju där en stabsekonom och en strateg 
samtidigt deltog från beställarsidan. De intervjuade personerna representerar 
såväl beställare som utförare och utgör centrala aktörer på såväl individ som 
organisationsnivå. De påverkar och påverkas av beställar-uförarmodellen i sin 
vardag och i de interaktioner, som förekommer mellan olika nivåer.  
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Tabell 1. Översikt av genomförda intervjuer 

Datum Respondent Plats 

27.03.12 Enhetschef A Tjänsterum, hemtjänsten 

04.04.12 Enhetschef B Tjänsterum, hemtjänsten 

13.04.12 Enhetschef C Tjänsterum, hemtjänsten 

13.04.12 Controller Tjänsterum, hemtjänstens utförarkansli 

27.04.12 Stabsekonom och strateg Tjänsterum, beställarnämd/beställarstab 
 

Mina intervjuer genomfördes på respektive persons tjänsterum och pågick ca 
1–1,5 timme samt spelades in digitalt. Jag såväl ringde som sände e-post till 
samtliga intervjuade i god tid före själva intervjun. Detta gjordes dels för att 
jag ville introducera mig och skapa en fortsatt bra relation dels för att de skulle 
ha möjlighet att fundera kring de teman jag ville samtala kring. Då jag 
introducerade mig och mitt eget projekt var jag tydlig med att jag inte hade 
för avsikt att utvärdera deras arbete (Saunders m.fl., 2012). Jag använde mig 
av en intervjumall, som kan karaktäriseras som semi-strukturerad där jag 
noterat följande teman: beställar-utförarmodellen, styrning och styrdokument, 
hemtjänstval, ersättningsnivåer, mått och mätning, ansvarighet, omsorgs-
kvalitet, praxis/arbetssätt. Jag höll mig till denna mall vid samtliga intervjuer 
men där ordningsföljden kring temana och följdfrågor kunde variera beroende 
på hur själva samtalet förflöt ”face-to-face” (ibid., s. 374). Alla erbjöds 
anonymitet samt att läsa utskrifter från den digitala upptagningen och på så 
sätt validera utskrifternas riktighet (ibid.). Två personer valde att läsa igenom 
utskrifterna och där en av dem gjorde smärre korrigeringar i texten. Av etiska 
skäl har jag i det empiriska materialet valt att anonymisera de intervjuade och 
endast ange funktion (ibid.). I bilaga 1 redovisar jag hela mitt empiriska 
material. 

Analys av det empiriska materialet  
Giddens (1986) påpekar att kontexten inte är given utan den skapas i 
interaktion med andra. I mina samtal med enhetschefer och controllern inom 
hemtjänsten framkommer det att det ekonomiskt administrativa idealet har 
praktiska konsekvenser eftersom det både vägleder och begränsar dem. Då det 
är aktörernas vardag som berörs, utgår jag från att de vet hur det fungerar inom 
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enheten och min uppgift har varit att försöka förstå och tolka hur de vägleds 
och begränsas av det som Giddens kallar för ”ta-för-givet-antaganden”. 
Innebörden av detta är att människor inte tänker på varför de handlar som de 
gör i vardagslivets olika mer eller mindre rutiniserade aktiviteter.  

I mina samtal kring kritiska händelser handlar pratet, om såväl dåtida, 
nutida som framtida handlingar och aktiviteter. Pratet bygger på att dessa 
händelser kommer att ge vissa konsekvenser utifrån aktörernas ”sätt att tänka” 
det vill säga etablerade normer och beteenden. Detta ligger i linje med 
Giddens (1986) uppfattning, att handlingar kan såväl begränsas som 
underlättas av sociala strukturer, vilket betyder att en handling i en specifik 
situation bör understödjas eller begränsas av en viss norm eller ett visst 
tankesätt. En konsekvens av detta är att det kan finnas konkurrerande bilder 
av händelser som kan delas av en eller flera aktörsgrupper. Aktörerna kan ge 
handlingarna/pratet en mängd innebörder eller betydelser, som också kan 
variera över tid. De processer där dessa sanningar eller resultat växer fram kan 
ses som dynamiska och komplexa politiska processer snarare än linjära och 
entydiga (Fischer, 2007). 

Det är aktörernas beskrivningar av sin vardag och de aktiviteter som pågår 
där, som jag tolkat teoretisk och vetenskapligt, vilket ligger i linje med det 
Scapens & Roberts (1993) kallar för ”interpretations of interpretations” (s. 3). 
Jag har gjort min egen tolkning av deras tolkning av sin vardag vilket betyder 
att det inte är objektiva fakta, som redovisas.  

Vid prat interagerar individer med varandra och kan då redogöra för andra 
vad man har för grund för sina handlingar, antingen på ett direkt eller indirekt 
sätt. I min studie ställer enhetscheferna och controllern det administrativa 
idealet i relation till omsorgsidealet. De framhåller vad de anser vara rätt eller 
fel men också viktigt eller mindre viktigt och hur man bör agera eller inte 
agera i vardagen. Man kan därför också säga att de både direkt och indirekt 
talar om hur resursfördelningen ser ut (Englund, 2005). Min tolkning av pratet 
är att de talar om hur de försöker förmå andra att agera på ett visst sätt, för att 
uppnå sina intentioner utifrån sin ansvarighet, eller hur andra, som till exempel 
konkurrenterna gör för att uppbringa resurser. Det som då framkommer är de 
rättigheter och skyldigheter, som de anser åligger dem själva och andra aktörer 
men också de beroenden, som begränsar dem i deras handlande.  

I de samtal jag haft med de olika aktörerna talar de om vad som har hänt, 
händer och kommer att hända i deras vardagsliv. De handlar utifrån sin 
intentionalitet, genom att de kan reflektera över sina beslut och styra sina 
handlingar. Man kan med Giddens beskrivningar (1986) säga att för-
utsättningarna och resultatet av aktörernas praktik därför går långt bortom ”här 
och nu”-situationen (s. 191). Aktörerna utnyttjar nämligen de minnesspår i 
form av tidigare kunskap de har i de bilder de förmedlar till mig vid samtalen. 
De enskilda situationerna, som återges i samtalen sträcker sig bortom tid och 
rum och det är genom handlingar/prat, som vi kan förstå dessa situationer eller 
den sociala praktiken. 



 

82 

Man bör ha i minnet att struktur och handling utgör två sidor av samma 
mynt och att strukturen, som sådan inte går att studera utan det är genom 
handlingar (prat och aktiviteter) som den blir åtkomlig för forskaren. 
Strukturen är således inget konkret utan existerar endast ”virtuellt” i de 
minnesspår, som aktörerna har kring sin verksamhet (Giddens, 1986). Genom 
handlingarna blir det möjligt att dra slutsatser om strukturens uppbyggnad. 
Det jag lyfter fram i texten är därför vissa kritiska händelser, som aktörerna 
refererar till, vilka i sin tur är påverkade av bredare institutionella för-
hållanden. 

Avhandlingens kvalitet 
Så återstår frågan om min studie kan anses ha en bra kvalitet eller ej eller 
annorlunda uttryckt om jag på ett adekvat sätt redovisat för läsaren min 
forskningsprocess så denne kan bedöma om mina resultat är trovärdiga eller 
ej. Det är i första hand mitt kunskapsintresse (epistemologi) och min 
världsbild (ontologi) som styrt hur jag gått tillväga för att samla in data med 
hjälp av olika metoder. Min forskning bygger på en empirisk-holistisk 
världsbild (http://www.fou.nu). Ett holistiskt perspektiv betyder att jag som 
forskare anser att ”allt hänger samman”, vilket betyder att helheten kan ses 
som mer än de delar som ingår. Detta står i kontrast till det som kan kallas för 
en atomistisk världsbild, där helheten enbart utgörs av de olika ingående 
delarna (ibid.). Som framgått tidigare i detta kapitel har det funnits och finns 
en omfattande debatt om vilken verklighet, som kan anses mest giltig (jfr 
Science Wars). Min uppfattning är att man bör förhålla sig ödmjuk till hur 
världen kan uppfattas. Världen hänger sannolikt samman på något vis och 
därför behövs såväl förståelse som förklaringar av både naturen och det 
sociala livet. 

Den typ av data jag samlat in kan beskrivas som kvalitativa och bygger på 
officiella dokument och intervjuer med olika aktörer inom hemtjänstens 
domän. En viktig utgångspunkt har varit att tolka den mening, som mina 
respondenter ger olika händelser eller aktiviteter i sin vardag. Mening skapas 
i min studie utifrån ord snarare än siffror (Saunders m.fl., 2012).  Som 
referensram för denna tolkning har jag använt mig av delar av Giddens 
struktureringsteori (1976, 1979, 1986) samt nyinstitutionell teori (Lounsbury, 
2008; Zetterquist-Eriksson, 2009).  

För att avgöra om en studie har en viss kvalitet är det vanligt att man 
använder sig av begreppen validitet och reliabilitet. Men dessa begrepp är 
svårapplicerade på en kvalitativ studie. Orsaken är att begreppen utgår från ett 
positivistiskt perspektiv där hypotestestning och generaliseringar är det som 
intresserar forskaren. Utifrån ett sådant synsätt antas en studie ha god 
reliabilitet om studien kan upprepas av andra forskare och då i princip erhålla 
samma resultat (Saunders m.fl., 2012). Man kan därmed säga att 
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validiteten/trovärdigheten stärker tidigare studiers resultat. Min studie, som 
syftar till att öka förståelsen för vad som händer då man inför ett nytt 
styrinstrument i ett socialt sammanhang där det finns etablerade verk-
samhetsnormer för hur arbetet skall utföras, har snarare fokus på den 
mångtydiga empirin och studieobjektens egna verklighetsuppfattningar och 
tankesätt. Då är det inte första hand kvalitetsaspekter, som validitet, reliabilitet 
och reproduktion som är intressanta vid datainsamlingen (http://www.fou.nu). 
Snarare handlar det om kvalitetsaspekter som beskriver hur medveten jag är 
om mitt perspektivval, min studies interna logik (kallas också validitet) det 
vill säga hur delarna hänger ihop till en helhet. Vidare är det viktigt att ange 
hur jag höjt kvaliteten på mina data samt avslutningsvis om min studie kan 
anses ha legitimitet. En viktig del i detta är om läsaren kan följa hur jag 
kommit fram till mina slutsatser.  

Jag har visat perspektivmedvetenhet genom att redovisa och diskutera min 
förförståelse i studien. Genom min delstudie i hemtjänsten blev jag också mer 
uppmärksam på den styrningsregim som nu används och som redan fanns i 
min första studie men som delvis gick mig förbi på grund av mitt 
interorganisatoriska perspektiv. Intern logik, kallas också för validitet eller 
trovärdighet 40, och syftar på hur väl man beskrivit sin datainsamling, sitt urval 
av respondenter och sin analysprocess. Trovärdigheten handlar om att få de 
olika delarna att hänga ihop men också om de resultat jag fått fram kan sägas 
representera den verklighet jag studerat. Enligt min uppfattning har jag ökat 
trovärdigheten i min studie genom att ge en utförlig beskrivning av de olika 
delar, som ingått i min forskningsprocess. Jag har också stärkt trovärdigheten 
genom att respondenterna själva har fått läsa mina utskrifter av intervjuerna 
för att komma med förtydliganden eller rätta eventuella missuppfattningar 
från min sida. Övriga projektmedlemmar har också bidragit till trovärdigheten 
genom att komma med synpunkter utifrån sina egna delar av projektet. Jag har 
också använt mig av rikligt med citat från mina intervjuer som ett led i att 
stödja det resultat jag kommit fram till. Citaten har också gett stöd till min 
analys och de slutsatser jag kommit fram till. Sammantaget menar jag att 
trovärdigheten för min studie har ökat genom de kvalitetsaspekter jag tagit 
upp och därmed också gett legitimitet till studien. Min ambition har varit att 
läsaren tydligt skall kunna följa hur den frågeställning jag utgått från har en 
tydlig koppling till min ontologiska utgångspunkt och mitt kunskapsintresse, 
mitt metodologiska val, min datainsamling och analys samt de slutsatser jag 
kommer fram till.  

En fråga som jag ställt mig är om mina resultat är möjliga att överföra eller 
tillämpa mer generellt. Svaret på den frågan överlämnar jag till läsare att 

                                                 
40. Jag motsäger mig delvis här eftersom jag tidigare framhållit att begreppen validitet och 
reliabilitet inte är direkt överförbara till en kvalitativ studie. Men eftersom det kvantitativa 
perspektivet har dominerat forskning så har deras begrepp fått stor genomslagskraft. Båda 
begreppen används även när man diskuterar en kvalitativ studies kvalitet. 
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avgöra. Det jag gjort är att presentera den väg min forskningsprocess tagit och 
där jag vid slutet av vägen presenterat mina resultat. Men om resultaten går 
att tillämpa för andra enheter och i andra sammanhang får läsaren själv 
bedöma.  

I nästa kapitel beskriver jag den kommun och de data, som jag samlat in 
kring dess verksamhet och historia. 
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Den studerade kommunen 

I kapitlet har jag tagit med sådana data som har relevans för min studie inom 
hemtjänsten. Uppgifterna avser år 2010 och 2011 och är hämtade från 
verksamhetsberättelser och årsredovisningar på kommunens webbsida, om 
inget annat anges.  

Allmänt kring studerad kommun 
Den undersökta kommunen tillhör en av Mellansveriges större kommuner. 
Cirka 75 procent av personalen utgörs av kvinnor varför man kan beskriva  
kommunen, som en kvinnodominerande arbetsplats. Kommunen har såväl en 
medarbetar- som en ledarpolicy.  

I medarbetar policyn utgår man från de värdegrunder och förhållningssätt 
som gäller för kommunen. Man framhåller att det skall finnas ett arbetsklimat 
för medarbetarna som skall genomsyras av öppenhet, tillit, nytänkande och 
ansvarstagande. Om dessa förutsättningar tillämpas kan såväl trivsel som 
arbetsglädje och goda resultat skapas. Men medarbetaren har också ett ansvar 
för att detta uppnås genom att visa på professionalitet, engagemang och 
nytänkande. Arbetsgivarens ansvar är att chefer och ledare skall bidra till en 
kultur och en organisation, där medarbetaren kan, vill, törs och får göra ett bra 
arbete. Både medarbetaren och arbetsgivaren har ett gemensamt ansvar för att 
i ett respektfullt samspel åstadkomma goda förhållanden på varje arbetsplats 
och skapa goda resultat.  

Vad gäller ledarpolicyn framhålls att kommunen kräver av sina chefer att 
de samverkar och att de är ambassadörer för kommunen. Men de skall också 
fungera som verksamhetsutvecklare och vara ”den goda arbetsgivaren”. 
Arbetsgivaren stödjer sina chefer, ger dem stor frihet att leda sina verksam-
heter inom givna förutsättningar och att stämma av sitt ledarskap med 
överordnade. De erbjuds också möjligheter att utveckla sitt ledarskap genom 
deltagande i ledarutveckling och ledarnätverk.  

Allt färre av kommunens personal har långa sjukskrivningsperioder och 
kommunen bedriver ett aktivt arbete med att stärka hälsa och motverka ohälsa. 
Kommunen genomför årliga medarbetarundersökningar, där fokus är på 
frågor om ledarskap, organisationsklimat, personlig arbetssituation/stress och 
kundorientering. Det framgår att stressen har ökat och att ledarnas situation 
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måste förbättras. Man avser också att förbättra bemanningsplaneringen för att 
få en effektivare användning av medarbetarnas arbetstid.  

I de strategiska planerna framgår det att det övergripande målet är att 
verksamheterna skall hushålla med tillgängliga resurser ur såväl ett finansiellt 
som ett verksamhetsperspektiv. Målet skall nås med lägsta möjliga resurs-
insats, långsiktighet och uthållighet i resursanvändningen. I den strategiska 
planen påpekas också att kommunal verksamhet skall, där så är möjligt, 
konkurrensutsättas. Att starta eget skall uppmuntras, framförallt inom verk-
samheter, som idag är kommunala 

Dokument visar att kommunens kostnader har ökat mer än skatteintäkter 
och statsbidrag de sista åren, vilket medför att kostnadsutvecklingen framöver 
måste anpassas till de finansiella målen. Utmaningarna de närmaste åren för 
kommunen är omställningen inom skolan utifrån förändrade elevvolymer och 
ökad konkurrens samt att kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg kan 
begränsas. 

Effektmål för hemtjänst och äldreomsorg 
I den strategiska planen anges den önskade utvecklingen inom prioriterade 
målområden, som den politiska majoriteten vill sätta fokus på och förbättra 
och/eller förändra under sin mandatperiod (2009–2011). När det gäller 
äldreomsorgen skall den bygga på respekt för individens integritet och 
självbestämmande, när det gäller vem som skall hjälpa till med städning, tvätt, 
hygien mm. Man skall också få välja var och hur man vill bo. För varje 
målområde har man tagit fram effektmål. Utgångspunkten för effektmålen är 
bland annat de lagar och förordningar/föreskrifter och övergripande nationella 
mål, som gäller för kommunal hemtjänst. De lagar som främst är aktuella är 
Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Inom dessa 
ramar sätter sedan kommunen upp egna mål och policies för sina 
verksamheter. Effektmålet i kommunen för hemtjänst och äldreboende anges 
till ”Den upplevda känslan av trygghet och bra bemötande som äldre och 
personer med funktionshinder får i sitt boende skall vara minst 95 procent 
2011”.  

Äldrenämnden dit hemtjänst, äldreboende och personer med funktions-
handikapp hör, sätter upp egna mål för verksamheten utöver det som lagar och 
förordningar kräver. Nämnden har fastställt fyra andra målområden, som är 
viktiga att arbeta med; (1) ett som handlar om att stödja ordinärt boende 
hemma; (2) ett för förebyggande mötesplatser, som till exempel dag-
verksamhet eller mötesforum; (3) ett målområde för särskilt boende; och (4) 
ett för anhöriga som vårdar närstående och där de ges stöd (strateg, 
beställarnämnden, personlig kommunikation, 27 april 2012 ).  

Inom kommunen tillämpas vårdval, vilket betyder att brukaren kan välja 
vilken utförare denne vill skall utföra de insatser som beviljats genom ett 
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biståndsbeslut. En central del i vårdvalet är därför att kommunen skiljer på 
beställning av insatser/biståndsbedömning och vilka som kan få utföra dessa 
insatser. Med hjälp av den kallad beställar-utförarmodellen tydliggör man 
dessa roller.  

Beställar-utförarmodellen och hemtjänstval 
Redan i början på 1990-talet använde man sig i kommunen av en beställar-
utförarmodell, inom den ”mjuka sektorn” det vill säga vård- och omsorg, 
individ/familj och skola och kultur. Men det var i princip endast inom vissa 
geografiska områden som det fanns konkurrens av privata utförare. Dessa 
utförare hade erhållit området genom priskonkurrens (internt dokument från 
beställarkansliet). I början av år 2008 utsattes dock hemtjänsten av en ökad 
konkurrens genom möjligheter till hemtjänstval enligt LOV (Lag om 
valfrihetssystem). Införandet innebar att såväl privata som kommunala 
utförare skall arbeta utifrån samma villkor.  

En beställar-utförarmodell (BUM) bygger på tanken att kommunen finns 
på en konkurrensutsatt marknad med köpare och säljare av varor och tjänster.  
Kortfattat kan man säga att en marknad ses som ”en plats där köpare och 
säljare möts för att göra affärer till ett pris som båda kan acceptera” 
(Holmström & Lindholm, 2011, s. 19). Teoretiskt antas priset styras genom 
utbud och efterfrågan det vill säga priset bestäms av antalet köpare och säljare 
som finns på en marknad. Politikernas roll i detta sammanhang är att de 
förväntas ange de spelregler som skall gälla för marknaden (ibid.). Men det 
finns inga köpare och säljare som gör upp om pris inom den kommunala 
hemtjänsten utan det är politiker som sätter såväl pris, som bestämmer vilka 
insatser som skall erbjudas brukarna inom en bestämd budgetram. Att tala om 
konkurrens i detta sammanhang känns mer förvillande än klargörande 
eftersom det snarare handlar om en pseudomarknad. I det följande försöker 
jag reda ut begreppen i själva modellen, där syftet är att skilja mellan politik 
och produktion för att skapa förutsättningar för konkurrens och kundval. 

Beställare av olika service- och omvårdnadsinsatser är den politiska be-
ställarnämnden med dess kansli. De som i praktiken sedan avgör vilka insatser 
som brukaren skall erhålla är biståndshandläggaren. Det är sedan upp till 
brukaren att välja vilken utförare denne vill skall utföra insatserna, en privat 
utförare eller en kommunal. Samtidigt har beställarnämnden beslutat vilka 
volymer (budget) samt priser som utförarna får för de insatser de utför inom 
ramen för biståndsbeslutet. Någon förhandling om priset eller volymerna sker 
således inte. Det antas därför vara kvaliteten i de utförda insatserna, som skall 
avgöra brukarens val av privat eller kommunal hemtjänst.   

Kommunen skapar ytterligare språkförvirring genom att kalla de privata 
utförarna för alternativa utförare eller leverantörer i sina dokument. Jag väljer 
dock att kalla dem för privata utförare och/eller det namn som används i de 
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utsagor, som jag fått från aktörerna. Kund i modellen är brukaren som väljer 
den utförare, som denne vill skall utföra de insatser som finns i 
biståndsbeslutet. Oberoendet av vad man använder för begrepp handlar det 
fortfarande om en person som behöver hjälp med service och omsorger av 
olika slag för att kunna ha ett bra och tillfredsställande liv enligt Social-
tjänstlagens (SoL) utgångspunkter. Att erhålla hemtjänst ses fortfarande som 
en rättighet, som kräver myndighetsutövning. 

Inom kommunen finns ett flertal beställarnämnder men jag fokuserar 
endast på den för social verksamhet dit äldreomsorg och personer med 
funktionshinder hör. Denna beställarnämnd genomför, förutom att fastställa 
pris och volym, även kontraktskrivande med såväl de privata som de kom-
munala utförarna. Det är också nämnden som följer upp de mål och direktiv, 
som anges i kontraktet med utförarna.  

Utförare av hemtjänst 
Enligt anvisningar kan den person som har svårt att klara de dagliga sysslorna 
i hemmet ansöka om hemtjänst hos en biståndshandläggare och brukaren skall 
själv välja utförare av hemtjänst. Det finns såväl privata som kommunala 
utförare, noterade i en länk på kommunens webbsida. Eftersom jag endast 
undersökt den kommunala hemtjänsten har jag valt i den fortsatta texten att 
kalla den enbart för hemtjänsten. 

Genom hemtjänsten kan en brukare få hjälp med service (till exempel tvätt, 
städning, måltider, inköp), personlig omvårdnad (dusch, av- och påklädning 
till exempel) boendestöd (för att hantera olika vardagliga situationer i 
bostaden och närsamhället), trygghetslarm, matleveranser, boendestöd för 
anhöriga som vårdar (enligt SoL) och ledsagning för att till exempel ta sig till 
läkare (enligt SoL). Det anges också i dokument på hemsidan att brukaren kan 
utnyttja köp av hushållsnära tjänster med skattereduktion (RUT-avdrag) som 
alternativ till hemtjänst samtidigt som företag som erbjuder detta finns 
angivna i en länk. Den kommunala hemtjänsten däremot får inte använda sig 
av den här typen av tjänster utan det gäller endast de privata utförarna. 

För den som vill ansöka om att bli godkänd privat utförare av tjänster finns 
tydlig information i olika dokument på kommunens webbsida. Där framgår 
vad som krävs för att bli godkänd, vad ett uppdrag innebär men också 
tillämpningsregler för ersättning och avgifter samt vilken ersättning man får 
för olika utförda tjänster. Man kan även hitta ett kontrakt för ansökan.41 En 
privat utförare kan välja vilket/vilka geografiska områden denne vill vara 
verksam i samt vilka tider på dygnet. De har också möjlighet att ange ett tak 

                                                 
41. Idag finns ca 15-tal alternativa utförare och totalt har de något över 50 procent av 
hemtjänstvalen (controller utförarkansliet inom hemtjänsten, personlig kommunikation, 13 
april 2012). 
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för sin kapacitet (timmar/månad). Om den privata utföraren uppfyller de krav 
som kommunen ställer blir denne godkänd och ett kontrakt skrivs mellan 
utföraren och kommunen. Kommunen garanterar dock inga uppdrag eftersom 
det är brukaren som väljer. Biståndshandläggaren42 skall förhålla sig neutral 
vid val av utförare och endast informera om vilka utförare som finns och inte 
förorda en specifik utförare.  

Den privata utföraren får erbjuda tilläggstjänster, som dock inte får ingå i 
biståndsbeslutet utan brukaren skall betala tillägget med egna medel. De 
privata utförarna är skyldiga att ta och behålla uppdragen inom de geografiska 
områden som valts, inom den tidsram på dygnet och inom det kapacitetstak 
som angivits i avtalen. Sist men inte minst skall de också utföra de tjänster 
som de valt att erbjuda. För att erhålla ersättning för sina insatser måste de 
rapportera in utförd tid och insats/aktivitet för respektive kund utifrån ett antal 
koder43 i ett rapporteringsverktyg, som kallas för IntraPhone.  

Ersättningsnivåer till utförare  
Utförarna, såväl de kommunala som de privata, ges ersättning per utförd 
timme och i nedanstående tabell framgår den ersättning som för närvarande 
ges till leverantörerna. Ersättningsnivåerna skiljer sig åt beroende på om det 
är tätort eller landsbygd men också vilken tid på dygnet som tjänsten ges. 
Nattaxan såväl i tätort som på landsbygd är högre än dagtaxan. Ersättnings-
nivåerna skall omräknas årligen (oktober månad) med en procentsats som 
bestäms av Äldrenämnden och gälla från och med den 1 januari året därpå.  

                                                 
42 I en avhandling där beslutsprocessen att fördela bistånd inom äldreomsorgen studerats, 
framkommer ett handlingsmönster som kännetecknas av olika fall behandlas lika snarare än att 
behoven skall utgå från varje brukares unika situation enligt Socialtjänstlagen. Handläggnings-
processen blir här mer av en administrativ rutin än en professionell bedömning. Enligt 
författarna kan det innebära att Socialtjänstlagen och de rättigheter äldre och funktions-
hindrande har blir mindre relevanta för den hjälp de har rätt till (Lindelöf & Rönnbäck, 2004).  
43. Leverantören kan även ha egna koder för egen uppföljning och styrning. 
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Tabell 2. Ersättningsnivåer till leverantörerna för olika tjänster, inom tät- och 
landsbygd vid olika tidpunkter på dygnet 

Ersättning per 
utförd timme, 
period 2011 

Hemtjänst, 
ledsagning och 
avlösning enligt SoL 

Ledsagarservice 
enligt LSS 

Avlösarservice 
enligt LSS 

Tätort  
kl. 07.00–21.59   346 kr 258 kr 296 kr 

Tätort 
kl. 22.00–06.59 1 116 kr 258 kr 296 kr 

Landsbygd 
kl. 07.00–21.59   400 kr 258 kr 332 kr 

Landsbygd 
kl. 22.00–06.59 1 488 kr 258 kr 332 kr 

Anhörigstöd   190 kr   

 

Alla utförare får samma ersättning per timme vilket innebär att det är 
kvaliteten i de utförda insatserna, som utgör konkurrensmedel mellan 
utförarna/leverantörerna och inte priset i sig. Det är biståndshandläggaren, 
som i samråd med brukaren och/eller anhöriga bedömer vilka insatser44, som 
de kan få hjälp med och hur ofta de skall ges samt den tid dessa insatser får ta. 
Det betyder att insatser, som skall utföras, är såväl förbestämda som 
tidsbestämda i biståndsbeslutet. Utföraren har krav på sig att iaktta en ”hög 
grad av flexibilitet” så att den enskilde brukaren med kort varsel kan byta ut 
insatser enligt tillämpningsanvisningar som finns. Tidsramen kan dock inte 
förändras utan nytt biståndsbeslut. 

Det framgår av riktlinjer att alla beslut vad gäller bistånd enligt SoL skall 
tidsbegränsas och att de utredningar som görs skall ”präglas av ett salutogent 
förhållningssätt”. Innebörden av detta synsätt är att man skall utgå från det 
friska hos brukaren (Antonovsky, 2005) och därmed stödja den enskilde att få 
ett liv som är meningsfyllt och hanterbart. Relationen mellan hälsa och 
sjukdom är enligt detta synsätt komplext och hälsa kan därför inte ses som ett 
”antingen-eller” tillstånd. Vidare skall man, för att höja eller bibehålla 
funktionsnivån hos brukarna, också ha ett rehabiliterande synsätt. I riktlinjerna 
står det också att den enskilde har en absolut rätt att råda över sin situation och 
att arbetet skall präglas av respekt för den enskildes självbestämmande och 
integritet. Vidare framhålls det att den brukare, som önskar bo kvar i sitt 
                                                 
44. Det kan handla om personlig omvårdnad, hjälp med inköp och städning, promenader etc.  
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ordinarie boende, skall erbjudas hemtjänst i den omfattning som krävs för att 
kvarboende skall vara möjligt. 

Kraftig ökning av kostnaderna för hemtjänsten  
Kommunen har ett stort antal privata utförare vad gäller driften av såväl 
hemtjänst och äldreomsorg, gruppboende, ålderdomshem, servicehus och 
gruppbostäder enligt LSS45. När det gäller driften av hemtjänst och äldre-
omsorg utgör de privata utförarna ca 50 procent och resten sker i egen 
kommunal regi. Det framgår av verksamhetsberättelsen för åren 2009 och 
2010 att det skett en kraftigt ökad kostnadsutveckling för hemtjänsten under 
2010 (se tabell 3). Såväl antal personer, som fått hemtjänst som antalet 
hemtjänsttimmar har ökat. Ökningen i timmar var år 2009 cirka 9 procent 
medan den år 2010 var 13 procent46. Den biståndsbeviljade tiden har ökat med 
24 procent. Räknat i kronor hade beställarnämnden och övriga anslags-
finansierade nämnder år 2010 ett underskott på totalt minus 53 miljoner 
kronor samtidigt som de intäktsfinansierade utförarorganisationerna också 
uppvisar ett totalt negativt underskott på 93 miljoner kronor. De kommunala 
utförarna har ett underskott på ca 9 miljoner kronor. Underskottet beror på att 
timersättningen inte täcker kostnaderna, varför man framhåller att 
effektiviteten måste ökas. Med det avses att de kommunala utförarna måste 
tillbringa mer tid hos brukarna än de gör idag, eftersom ersättning ges för 
utförd tid hos brukaren.  

Tabell 3. Verksamhetsmått för hemtjänst år 2009 och 2010 samt ökning i 
absoluta tal och i procent 
Källa: Verksamhetsberättelse 2011 

Verksamhetsmått     2009     2010 Procentuell ökning 

Antal personer (per 31.12)     2 257     2 358 4 

Antal utförda timmar 675 590 764 058 13 
 
   
Den här kostnadsutvecklingen inom vård och omsorg innebär en utmaning för 
kommunen. För att motverka den ökade kostnadsutvecklingen behöver 
kommunen göra besparingar, vilket kommer att påverka såväl de privata som 

                                                 
45. Lagen om ledsagning och särskilt stöd. 
46. Även funktionshindrade har möjlighet att välja utförare och här har det varit en ännu större 
ökning vad gäller timmar de senaste åren, år 2009 var ökningen 24 procent och år 2010 var den 
23 procent. 
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de kommunala utförarna. Besparingar för enhetscheferna och deras personal 
kommer att visa sig genom att de endast får ersättning för utförd tid hos 
brukaren men också lägre ersättningar för specifika brukare. Brukarna på-
verkas också genom att kommunen drar ner på hur ofta man kan erhålla viss 
service till exempel städning.   

I nästa kapitel redovisas min analys av de intervjuer jag haft med olika 
aktörer såväl på utförar- som beställarsidan och den specifika kontext de 
befinner sig i. Som framhållits tidigare kan en kontext inte ses som given utan 
den skapas i det samspel som aktörerna har med varandra. Det är i kontexten 
som aktörerna både vägleds och begränsas av de strukturella förhållandena, 
som gäller för verksamheten.  Hur ett styrverktyg, som kan ses som reglerande 
för individerna, kommer att användas är därför beroende av den lokala 
kontexten och de organisatoriska föreställningar, som finns inbäddade i den 
kontexten (Giddens, 1986; Englund, 2005; Lindvall, 2011). En aktörs 
handlingar och hur de samspelar med strukturen måste därför förstås i den 
kontext och den specifika situation som handlingarna är bundna till såväl i tid 
som i rummet (Giddens, 1979). 
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Analys av mitt empiriska material  

Det sociala sammanhang som min studie rör är den kommunala hemtjänsten. 
Där finns idag ett ekonomist administrativt ideal i form av en beställar-
utförarmodellen, (BUM) som sätter ramar för hemtjänstpersonalens arbete.   
BUM utgör en reglerande struktur för enhetscheferna och controllern men då 
BUM används i en socialt inbäddad praktik kommer tolkningen av modellen 
också att påverkas av de aktörer som berörs av den (Macintosh & Scapens 
1990; Macintosh, 1994). En central aspekt blir då att förstå vilken mening som 
enhetscheferna och controllern tillskriver användningen av BUM i  den 
kontext de befinner sig i.  

Struktur och handling skall ses som ömsesidigt beroende av varandra, 
eftersom aktör och struktur konstitueras av strukturer vilka i sin tur genereras 
och struktureras av aktörer (Giddens, 1986; Englund, 2005; Johnson, 2001). 
Struktur är både ett medel och ett resultat genom den reproduktion av 
handlingar som sker i praktiken (Giddens, 1979). Strukturen påverkar därför 
hur aktörerna avsiktlig agerar eller handlar, vilket betyder att tidigare mönster 
och referensramar reproduceras. Genom att aktörer interagerar skapas också 
rutiner som ger den sociala praktiken såväl form som kontinuitet. Detta leder 
till att det uppstår normer och underförstådda regler och förväntningar på hur 
en aktör skall bete sig eller handla (ibid). Giddens ser aktörer som insiktsfulla 
och med kapacitet att förändra situationer. Det betyder att aktörerna har en 
medvetenhet eller intention bakom sina handlingar vilket gör att de kan handla 
annorlunda snarare än att vara tvingade eller styrda. Giddens (1976) anser 
därför att vi inte skall betrakta aktörerna som kulturella dumskallar eftersom 
de kan förklara varför de gör som de gör om de blir tillfrågade. Men även om 
aktörerna är insiktsfulla och vidtar olika meningsfulla handlingar kan den 
kunskap de har inte tas för given utan den måste hela tiden demonstreras eller 
emellanåt kämpas för i de sociala interaktioner de har med olika aktörer (ibid., 
Lounsbury, 2008). 

Vid de kritiska händelserna, jag tagit upp, finns möjligheter för enhets-
cheferna att handla annorlunda genom att göra val även om de inte har en 
absolut frihet att agera som de vill. Men för att handla behövs också resurser 
av olika slag. Resurser skall ses som en form av tillgång i interaktioner med 
olika aktörer. En resurs kan till exempel vara en hierarkisk position, att vara 
expert eller att ha information, som inte andra har men även avse materiella 
tillgångar (Giddens, 1979, 1986). En aktör som kan påverka de regler, som 
vägleder och begränsar andra aktörer kan sägas ha makt (Englund, 2005). 
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Makt i detta sammanhang betyder att den aktör, som kan bestämma hur 
”verkligheten” ser ut kan också avgöra vad som är problem, hur de skall tolkas 
och lösas men också vad som är centrala mätvärden i en verksamhet.   

I det följande beskriver jag hur struktur och aktörer samverkar vid de 
kritiska händelserna i hemtjänsten.  Med hjälp av olika utsagor visar jag hur 
detta samspel tar sig uttryck.  

Kritiska händelser som innebär förändringar på 
aktörsnivå 
I början av 1990-talet började man inom kommunen att använda sig av en 
beställar-utförarmodell för det som kallas för den ”mjuka sektorn” det vill 
säga vård- och omsorg, individ/familj, skola och kultur. Det fanns vid den här 
tiden privata utförare endast inom vissa geografiska områden, där upp-
handling hade skett av service- och omsorgsinsatser. Den ersättning per timme 
som de privata utförarna fick för utförda insatser var relaterat till vilket pris 
de hade vunnit upphandlingarna med. För den kommunala hemtjänsten 
(egenregin)47 bestämdes dock priset per timme, årligen, av en beställarnämnd 
(Ekonom beställarstaben, personlig kommunikation, 19 mars 2014). Egen-
regin kallas genomgående i min text för hemtjänsten. 

Underlaget för min analys är empirin, som i sin helhet finns i bilaga 1. I 
analysen återupprepas vissa delar av empirin. Det som återges i analysen 
nedan sker dock inte i kronologisk ordning av vad som hänt sedan början av 
1990-talet. Snarare tar min analys sin utgångspunkt i två olika årtal där tydliga 
förändringar i de strukturella ramarna för hemtjänstens verksamheter sker. Det 
är också dessa händelser som enligt enhetscheferna och controllern har haft 
betydelse för utvecklingen av deras verksamheter. Jag återger tre olika kritiska 
händelser men där det i den första händelsen endast ges en fragmentarisk 
återblick kring tidigare handlingar och händelser. Eftersom struktur och aktör 
kontinuerligt samspelar kan man i princip se alla handlingsprocesser som 
början på något nytt samtidigt som processen är relaterad till tidigare 
handlingsprocesser (Giddens, 1979). Det innebär att struktureringsteorin kan 
ses som ett kretslopp där strukturer, sociala system och aktörer kontinuerligt 
interagerar. Såväl dåtid, nutid som framtid finns därmed i det prat kring sina 
handlingar och aktiviteter, som mina aktörer delger mig. 

Den första kritiska händelsen, inträffade i samband med att kommunen år 
2008 införde en valfrihetsmodell inom hemtjänsten. Den andra kritiska 
händelsen sker i början av år 2012 då kommunen på grund av ökade kostnader 

                                                 
47. När jag återger citat från intervjuerna använder jag exakt de ord som de intervjuade 
använder. Det betyder att såväl brukare som kund används liksom alternativa utförare och 
egenregi. I min tidigare text är brukare synonymt med kund, privata utförare synonymt med 
alternativa utförare och hemtjänsten synonymt med egenregin.  
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för hemtjänsten inför reducerad ersättning för vissa brukare. Den tredje 
kritiska händelsen handlar om den årliga brukarenkäten. Den utgör ett 
kontroll- och utvärderingsinstrument för den politiska ledningen att bedöma 
och mäta kvaliteten på utförarnas insatser. 

Införandet av en valfrihetsmodell  
År 2008 infördes hemtjänstval i kommunen, vilket innebar att ”det är den 
enskilde som är beviljad hemtjänst, ledsagning eller avlösning som väljer 
vilken utförare han eller hon vill ska utföra den beviljade tjänsten. Den 
enskilde godkänner att tjänsten utförts och ger därmed underlag för att 
kommunen betalar ut en ersättning som ansvarig nämnd beslutat ska utgå för 
utförd tjänst” (internt dokument beställarnämnd 2007-10-04).  I samband med 
införandet av valfrihetsmodellen kom också certifieringsbestämmelser och 
tillämpningsföreskrifter för såväl hemtjänst, ledsagnings- som avlösnings-
verksamheterna. I den följande texten återges vissa delar av dessa be-
stämmelser och tillämpningar.  

Det som sker kan man säga är ett ”skifte” i hemtjänsten eftersom nu utsätts 
hemtjänsten för ökad konkurrens. En viktig utgångspunkt är att samma villkor 
skall gälla för både de kommunala och privata utförarna. Flera av 
enhetscheferna påtalar att detta skifte påverkade dem på olika sätt. Så till 
exempel framhåller en enhetschef att ”då det fanns en anslagspåse innebar det 
att personalen fick friskvård på arbetstid, träffade kunderna och gjorde 
aktiviteter fast de inte hade kundtid och det är klart att man sörjer detta”.  

En annan av enhetscheferna framhåller att personalen blev chockade när de 
insåg att brukaren skulle kunna få välja vilken personal som skulle komma 
hem till brukaren. Det kunde ju innebära att någon av personalen inte blev 
vald. Hon säger dock att efterhand anpassade sig personalen till olika typer av 
brukare eftersom ”personalen ville vara omtyckta”. Den här anpassningen har 
skett menar hon genom att ”viss personal går hem hos vissa brukare medan 
andra inte”. Med andra ord passar viss personal bättre för de psykiskt sjuka, 
andra för missbrukare medan ytterligare andra passar för ”de vanliga 
kunderna”. Hon framhåller också att ”personalen är mycket måna om 
kunderna och ser dem som deras familjer eller mormor och morfar och att 
brukarinflytande är viktigt”. 

Valfrihetsmodellen innebar också att den kommunala hemtjänsten delades 
in i olika enheter med en överordnad verksamhetschef. Denne har ett antal 
enhetschefer under sig, vilka har ett tydligt budgetansvar och formell stor 
handlingsfrihet för sina enheter och där fokus skall vara på kunder. Att ha 
budgetansvar innebär att enhetscheferna har krav på sig att sträva mot att ha 
en ”budget i balans”. Det betyder att de kundtimmar som budgeterats för 
enheten måste stå i proportion till personaltimmar för att intäkter och 
kostnader skall balanseras. Ytterligare en central förändring mot tidigare 
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regler är att ersättning för de tjänster som utförs inom hemtjänst, ledsagning 
och avlösning, skall ersättas utifrån utförd tid hos brukaren istället för som 
tidigare beviljad tid. Ersättning för utförda tjänster ges per timme, där 
ersättningen är olika beroende på om insatserna sker under dagtid eller på 
natten, i tätort eller på landsbygden. För nattjänster och landsbygd erhåller 
utförarna högre timersättningar.  

En konsekvens av den nya regeln, att endast utförd tid ersätts, är att det nu 
blivit viktigt att personalen utnyttjar hela den tid som finns angivet i 
biståndsbeslutet. I detta beslut framgår exakt vilka service- eller omsorgs-
tjänster som är beviljade samt hur lång tid dessa får ta. Men inom ramen för 
det här beslutet, framgår det av tillämpningsföreskrifterna, skall dock 
utförarna vara flexibla och ha en dialog med brukaren. Med andra ord skall de 
vara öppna för brukarnas individuella behov och önskemål inom ramen för 
biståndsbeslutet. 

Enhetscheferna framför att det krävs ett ”ständigt pusslande” och en 
”kreativitet” för att kundtimmar och personaltimmar skall matcha varandra. 
En konsekvens av detta är att medarbetarna behöver ”utföra så mycket som 
möjligt av den beviljade tiden”. En enhetschef anser att detta innebär ett 
dilemma; ”Går inte personalen ut efter en kvart blir man alldeles stel och 
tänker på pengarna”. Samtalen visar att enhetscheferna därför har fått lov att 
”styra upp planeringen” av personalens eget schemaönskemål eftersom  glapp 
och luckor inte får bli för stora. Bland annat visade personalens egen planering 
att få av medarbetarna ville gå till de ”besvärligaste kunderna”. Till dem 
skickade man istället vikarier, vilket ledde till att kunderna blev än mer 
besvärliga. För att ha en flexibel personalplanering var det vanligt att 
enheterna använde sig av mycket vikarier vid den här tiden. Men inte bara de 
besvärliga kunderna utan även andra kunder saknade ofta tillit till vikarierna 
vilket resulterade i att kunderna inte ville att de skulle stanna hela den tid som 
angetts i biståndsbeslutet. Som en följd av detta minskade intäkterna för 
enheten eftersom kortare tid hos kunden innebär lägre ersättning till enheten.  

Det framkommer att enhetscheferna känner en frustration generellt kring 
de ersättningsnivåer som de erhåller för de insatser de utför. En av dem säger 
att ”ersättningen är för låg för såväl dag som nattarbete”. Men också att 
ersättningsnivåerna är alldeles för låga i kommunen jämfört med andra 
kommuner; ”ersättningen är den lägsta i hela Sverige och med de förut-
sättningarna vi har så är det bra att vi inte går med större underskott”, säger en 
av enhetscheferna. Deras frustration över ersättningsnivåerna kan tydligt 
speglas i följande utsaga från en av enhetscheferna; ”det blev bättre för 
kunderna men lite mindre bra för personalen att säga till om”. Det framgår 
också att det är ersättningsnivåerna som tvingar in dem i ett effektivitets-
tänkande och som hindrar dem från att arbeta förebyggande. Som en av dem 
säger ”de känner sig mer piskade och pressade att arbeta med brukar-
inflytande”. Strategen på beställarenheten framhåller att alla utförare idag 
(både privata och de kommunala) är måna om att utföra all biståndsbedömd 
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tid eftersom de nu får betalt utifrån utförd tid men innan säger hon att ”det 
snarare var kort tid hemma hos brukaren”. Men nu innebär kort tid att 
inkomsterna minskar framhåller hon. Enligt strategen innebär det att utförarna 
gör allt för att utnyttja timmarna och hon menar att det är en helt annan 
inställning hos utförarna nu än jämfört med tidigare.  

Genom det budgetansvar som enhetschefernas har för verksamheterna är 
det upp till dem själva att komma fram med lösningar så att utförda 
kundtimmar och personaltimmar ligger i balans. För att enhetscheferna skall 
klara av detta krävs stor flexibilitet. Antalet utförda timmar och antal brukare 
utgör viktiga mätetal, som följs upp och kontrolleras av nämnden. Enhets-
cheferna blir uppmärksammade både om de klarar att hålla sina budgetar men 
framförallt när de inte klarar detta. Det framkommer dock att de sällan lyckas 
hålla sin budget och erhålla premier, som de kan använda för personal-
aktiviteter. En enhetschef säger att hon ”direkt får ett telefonsamtal om jag 
överskrider 10 procent av kundens tid”. Men det går inte alltid att ha en budget 
i balans eftersom det alltid uppstår akuta situationer, som till exempel att en 
brukare kan ha fallit i hemmet eller kommit hem från sjukhuset och skall ha 
rehabilitering i hemmet. Då behövs mer tid omgående. Men för att få utökning 
av tid behövs ett nytt biståndsbeslut, som biståndshandläggaren därför ibland 
får ”ordna i efterhand”. Men det är inte alltid som biståndshandläggaren 
beviljar utökad tid även om det behövs. Vid ett tillfälle fick en av enhets-
cheferna lov att koppla in en distriktssköterska för att få en utökning av tiden. 
En annan enhetschef framhåller att hon och hennes personal kontinuerligt 
arbetar för att kunden skall ha ”rätt beslut och att de skall ha tiden eftersom 
det är avgörande för om hennes personal skall springa benen av sig, det skall 
ju finnas justa möjligheter att ha en vettig arbetsmiljö”. Hon understryker 
också att det skall finnas tid för omvårdnad och för sociala aktiviteter eftersom 
”det tror jag är kärnan för att man som medarbetare skall göra ett bra jobb”. 
Det menar hon också att hon ”fått kvitto på att så är det”. Det är därför som 
hon blir irriterad på den interna administrationen som ofta ger henne extra 
jobb eftersom ”det är kunden som skall vara i fokus”. Det betyder enligt henne 
att ”vi frågar oss hela tiden, när det kommer saker från olika håll, hur det här 
kommer kunden eller medarbeten till nytta”. 

Att enheternas verklighet sällan stämmer med budgeten gör att 
enhetscheferna konstant måste vara flexibla i sin personalplanering eftersom 
de också snabbt kan ”tappa kunder” med många timmar. En enhetschef 
berättar att hon vid ett tillfälle tappade en kund som hade 150 timmar/månad.48 
Det är med andra ord problematiskt för enhetscheferna att ha en bemanning 
som är relaterad till kundtimmar, vilket kräver att de hela tiden ”måste vara på 
tårna” för att klara sin budget. En av enhetscheferna påtalar att ”vi är piskade 
att klara ekonomin” och säger med tydlig frustration ”att först kommer 
ekonomin, sedan brukarna och sist personalen”.  Att få ekvationen ”en budget 
                                                 
48. En normalinsats ligger kring 27–30 timmar/månad 
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i balans” att gå ihop med att personalen skall ”måna om sina brukare” är med 
andra ord en ständig konflikt för dem. Detta eftersom ”ekonomin är över-
ordnad allt annat” enligt en av enhetscheferna. 

En av enhetscheferna berättar att hon är ansvarig för två olika områdes-
kontor. För att ha balans i kund- och personaltimmar måste hon emellanåt 
flytta personal mellan de olika områdena. Det uppskattas dock inte alltid av 
hennes personal. Hon måste därför arbeta mycket med ”retoriken” när hon 
talar med personalen och tala om ”varför vi gör så här” samtidigt som hon 
också framhåller att ”människorna är kloka som förstår trots att de har pinkat 
in revir där de känner sig trygga”. 

Flera av enhetscheferna uttrycker att det är en frihet för personalen att 
arbeta hos kunderna men samtidigt också en nackdel eftersom personalen inte 
kan ses så ofta och utbyta tankar och erfarenheter.  Idag menar en av dem att 
det saknas pengar för att samla hela gruppen och hon kan endast ”göra 
punktinsatser för delar av gruppen” hon ansvarar för. Hon försöker ständigt 
hitta lösningar på sina problem men framhåller ”att om det skruvas åt för hårt, 
ges stramare tyglar och man slimmar ännu mer för att skapa effektivitet, mer 
styrning mot vissa saker, som jag upplever strider mot min egen värdegrund 
och egna mål, ja då måste jag överväga om jag skall sluta”.  

Ytterligare ett dilemma för enhetscheferna är att det är svårt att rekrytera 
kompetent personal till enheterna. Att vara kompetent betyder enligt en av 
enhetscheferna ”att man tycker om människor och har lätt för sociala 
kontakter annars blir det svårt”. Enligt henne är det ”inte ett antal 
högskolepoäng som behövs för att jobba i hemtjänsten”. Flera av enhets-
cheferna framför också att arbetet inom hemtjänsten ”är ett slitit jobb som är 
dåligt betalt och att många kvinnor inte valt att göra detta utan det har bara 
blivit så”. Men arbetet har idag utvecklats och blivit ”jättesvårt” enligt en 
annan av enhetscheferna. Orsaken är att man i kommunen skall överta 
hemvården från landstinget och det innebär enligt henne att det kommer att bli 
ett ”A- och ett B-lag, där A-laget sköter omsorgen medan B-laget får städa 
och tvätta”. Hon påpekar därför alltid för sin personal att de skall tala om för 
andra att de har ”ett skitviktigt jobb där de utför en massa saker och att de är 
kunniga”. Det är viktigt enligt henne ”att hennes personal hela tiden känner 
stolthet i sitt arbete”. Samtidigt tycker de att politiker skulle kunna göra mer 
för att marknadsföra behovet av kompetent personal till hemtjänsten. Men det 
är inte beställarnas uppgift menar strategen utan det är utförarna själva som 
får se till att ha kompetent och lämplig personal.  

Som vi sett reagerar enhetscheferna med både kritik och irritation över de 
ramar som valfrihetsmodellen och BUM med sitt ekonomiskt administrativa 
ideal ställer på dem och deras personal. Hur kan vi förstå deras reaktioner 
utifrån det samspel som förekommer i relation till de strukturella ramarna? 
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Samspelet mellan struktur och aktör samt uttryck för spänningar 
mellan dem  
Strukturen enligt Giddens (1986) används för att skapa mening i interaktioner, 
legitimera handlingar men också för maktutövning. En viktig del i hans teori 
är att det finns en dualitet mellan aktör och struktur.  Strukturer kan därför 
begränsa handlingsutrymmet för aktörer samtidigt som det också utgör en 
förutsättning för handlingar. Struktur enligt Giddens består av regler och 
resurser och i de kontinuerliga interaktioner, som sker mellan aktörer 
tillämpas både regler och resurser samtidigt.  Regler kan man säga syftar på 
hur aktörer kan tänka och handla och därmed vara normerande för dem i det 
dagliga handlandet (ibid.). Genom olika interaktioner i den sociala praktiken 
skapas därför underförstådda regler och förväntningar på hur en aktör skall 
uppträda eller bete sig (ibid.)   

Som framkommer är personalen både chockade och oroliga för vad som 
skulle hända när brukaren själv skall få välja vem de vill skall komma hem till 
dem. Men det framgår att de ”anpassar” sig efterhand till de till olika typer av 
brukare, som finns inom hemtjänsten. Men också till de ökade ekonomiska 
krav som enheterna ställs inför. Enhetschefernas utsagor kring ersättningar 
kan tolkas som att de menar att ekonomin inte räcker till för att utföra de 
uppgifter eller insatser som de och deras personal anser behövs för att ”måna 
om brukarna” men också om sin egen arbetsmiljö. Uttryck för detta är bland 
annat följande utsagor: ”först kommer ekonomin, sedan brukarna och sista 
personalen” eller ”ersättningen är den allra lägsta i hela Sverige och med de 
förutsättningar vi har så är det bra att vi inte går med större underskott”, eller 
”det blev bättre för kunderna men lite mindre bra för personalen att säga till 
om” eller ” jag kan bara göra punktinsatser för delar av gruppen”.   

 De ekonomiska förutsättningarna utgör således en begränsning för enhets-
cheferna i deras arbete med personal och brukare. Men enhetscheferna kämpar 
på för att få den tid de anser att brukaren är i behov av. Men de för också en 
verbal kamp för att de och personalen skall kunna få en ökad handlingsfrihet 
och en rimlig arbetsbörda. Följande utsaga av en enhetschef menar jag är ett 
uttryck för detta: ”kunden skall ha rätt beslut och att de skall ha tiden eftersom 
det är avgörande för om hennes personal skall springa benen av sig, det skall 
ju finnas justa möjligheter till en vettig arbetsmiljö” eller ”kunden skall vara i 
fokus”. Detta menar jag kan ses som att det är verksamheten med dess 
personal och brukarna, som kraven kommer från snarare än att det är de 
ekonomiska förutsättningarna i sig, som ställer kraven. Ekonomin utgör en 
begränsning för att enheterna skall kunna ”göra ett bra jobb så att både 
personalen och kunderna blir nöjda” men också för att enhetschefens 
”personal skall alltid känna stolthet i sitt arbete”. Ytterligare exempel på detta 
är utsagor, där det framgår att personalen visserligen har ett fritt men slitit och 
tungt jobb och att det finns problem med att rekrytera personal med rätt 
kompetens. Det finns inte heller tillräckligt med resurser för att låta all 
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personal samlas och utbyta tankar framhålls det. Att kunna samla hela 
arbetsgruppen och diskutera samverkan mellan arbetets regler och resurser 
bidrar till att upprätthålla det sociala systemets (re)produktion (Giddens, 
1979). Med andra ord skapas här förutsättningar för att upprätthålla den 
ansvarighet chefer och personal förknippar med regler.  

Fler exempel på denna ansvarighet menar jag vi kan se när en av 
enhetscheferna men också hennes personal ifrågasätter den interna 
administrationen, som ger dem ”extra jobb”. Extraarbetet tar bara tar tid från 
det som de anser är viktigare, nämligen att ha brukaren eller kunden i fokus. 
Det framkommer tydligt att kärnan i personalens arbete är att ha tid för 
omvårdnad men också sociala aktiviteter. Ovanstående utsagor, som rör 
enhetschefernas och personalens arbetssituation tolkar jag som ett sätt att visa 
att enhetscheferna försöker påverka sitt arbete och dess innehåll. Det som är 
viktigt för enhetscheferna och personalen är att utföra ett bra jobb, där såväl 
omvårdnad som sociala aktiviteter för brukarna är centralt. Men som vi ser 
finns svårigheter med detta på grund av de ekonomiska begräsningarna de har 
att förhålla sig till. Man kan därför säga att enhetscheferna både vägleds och 
begränsas av sin ansvarighet genom de krav som de påtalar finns dels sedan 
tidigare och dels nu på deras verksamheter. Ansvarigheten utifrån deras 
professionella perspektiv eller omsorgsideal innebär en ständig konflikt att 
hantera begränsade ekonomiska resurser och krav på ökad handlingsfrihet för 
att skapa en rimlig arbetsmiljö för personalen samtidigt som de vill ”måna om 
brukarna”.  

Sammanfattningsvis menar jag att vi här kan se ett tydligt samspel mellan 
struktur och aktörer. Enhetscheferna och dess personal anpassar sig till de 
strukturella förutsättningarna men det sker under irritation och argumenten 
kring hur BUM och dess ekonomiskt administrativa ideal, får konsekvenser 
för deras egen ansvarighet i verksamheterna. När de pratar eller agerar utgår 
de från de dominerande regler som finns i deras sociala struktur 
(Giddens,1986). Det är den sociala logiken som vägleder dem i deras vardag 
(Barley, 1986) och där den kunskap de har kan ses som virtuell i de sociala 
strukturerna för att veta hur de skall göra (Giddens, 1979). Den sociala 
strukturen lämnar med andra ord minnesspår hos aktören som bidrar till att de 
vet hur de skall göra saker och ting. Den här virtuella kunskapen utnyttjar de 
genom att argumentera med hjälp av såväl sin praktiska som sin diskursiva 
medvetenhet kring effekterna, som de strukturella reglerna har på deras 
verksamhet. De argumenterar utifrån den ansvarighet de har inför de 
dominerande regler (omsorgsideal) som vägleder men också begränsar dem i 
de sociala strukturerna. Men även om de framhåller sin ansvarighet så 
anpassar de sig till de politiska besluten. Detta eftersom de överordnade med 
sina resurser och ekonomiskt administrativa regler bestämmer verk-
samheternas förutsättningar och villkor.   
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Reducering i ersättningsnivåer för de brukare som 
behöver mest insatser 

   
År 2012 kom nya regler eller bestämmelser från den politiska ledningen som 
innebar att utförarna skulle erhålla lägre ersättning för de brukare som har 
insatser över 140 timmar/månad. Enligt enhetscheferna ”utlöste detta ramaskri 
hos alla utförare”. Den här neddragningen gjorde enhetscheferna mycket 
upprörda. Orsaken var att de motiv som nämnden angav för reduktionen inte 
alls var relevanta i deras vardag enligt dem. De uppfattade att nämnden 
menade att hos de brukare, som har så här många timmar, kan personalen vara 
i längre sammanhängande ”sjok” om till exempel tre timmar eller mer varje 
gång. Effektiviteten skulle därmed öka eftersom de då kan reducera gång- och 
restid enligt nämnden. Men så menar enhetscheferna att deras ”verklighet” 
inte alls ser ut. Snarare påtalar de att de här brukarna är de svårast sjuka och 
att man besöker dem upp till 7–8 gånger per dygn, kanske mer emellanåt. 
Samtidigt behövs cirka 10–12 personer för att klara av alla de insatser dessa 
sjuka personer behöver ha under dygnet. Många korta besök av ett flertal 
personer innebär ju inte en ökad effektivitet utan snarare en lägre för att utföra 
olika insatser framhåller de. Dessutom är de här brukarna enligt en av 
enhetscheferna ”de dyraste för oss eftersom de också har dubbelbemanning 
som vi inte får betalt för”. Att inte få ersättning för dubbelbemanningen tycker 
en av enhetscheferna är ”en helt galen idé” och relaterar sig till de privata 
utförarna, där man bara går en person till kunderna. Det tycker hon inte är bra 
för då är man bara ”rädd om sitt jobb och då gör man bara som chefen säger”.  
Hon konstaterar att ”ju fler med dubbelbemanning, ju fler vårdtunga kunder 
desto sämre ekonomi” för hennes enhet.  

Den nya ersättningsnivån innebär en tydlig konflikt för dem. En av 
enhetscheferna uttrycker det så här; ”det är en konflikt för oss att har man svårt 
sjuka och vill ha kvar boendeprincipen så borde detta inte ge lägre ersättning”. 
Även om hon skulle vilja ”jobba smartare kring kunden” så menar hon att hon 
är begränsad eftersom det är ekonomin som styr. Detta får också konsekvenser 
för hennes och personalens handlingsfrihet och kvalitet i utförda insatser. De 
är visserligen lyhörda för kunden och de önskningar denne har men bara inom 
ramen för det biståndsbeslut som finns. Men som en av enhetscheferna säger 
”neddragningen av ersättningar innebär att det får konsekvenser för kvaliteten 
eftersom man får det man har rätt till eller blivit biståndsbedömd till men det 
där lilla extra kan inte ges”.  

Enhetscheferna tror att orsaken bakom beslutet är den ansträngda 
ekonomin och att det är uppenbart att hemtjänsten utifrån de nya kraven skall 
tolkas som att hemtjänsten är för dyr. De menar därför att politikerna själva 
borde framföra det till brukarna och inte låta utförarna ta det beslutet. 
Konsekvensen blir ju menar de att den kvarboendeprincip, som politikerna 
tycker är så viktig, motarbetas. En annan tycker att ”det är ju inte klokt att de 
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som jobbat hela livet och nu behöver hjälp blir kallade för belastning eftersom 
det känns som om de inte vill ha dem kvar”. Enhetscheferna önskar ha en 
tydligare dialog med politikerna eftersom det inte går att rationalisera mer utan 
”nu handlar det om att kapa eller ta bort bitar som de inte kan göra”. Även om 
de tidigare haft dialoger med beställarna så upplever de att ”det sällan blir som 
vi tycker utan beställarna tackar för synpunkterna och säger att nu blir det så 
här och så här”. 

Även controllern på utförarkansliet för fram att det är en konflikt mellan 
verksamheten och ekonomin. Beställarna säger han ”har nog omsorgs-
rationalitet i tankarna när de styr besluten men i verkligheten finns ju inga 
pengar för det”. Konsekvensen blir då att det är pengarna som styr enligt 
honom. En av enhetscheferna håller med honom eftersom hon uppfattar att 
hemtjänsten är ”helt i händerna på ekonomerna och hur ekonomin är”.  

Två av enhetscheferna säger att de egentligen inte är emot beställar-
utförarmodellen utan den har varit bra eftersom ”den skapat ordning och reda” 
och ”den har vässat dem”.  Men eftersom enhetscheferna uppfattar att de inte 
har samma villkor som de privata utförarna menar de att politikerna ”borde 
sätta upp ramarna och spelreglerna tydligare eftersom vi har tappat 
marknadsandelar till de privata”. Controllern säger också att ”nu är det 
konkurrens och då är viktigt att se vilka marknadsandelar vi och de alternativa 
utförarna har”. Konkurrensen har medfört att hemtjänsten tappar timmar mot 
de privata utförarna, vilket har bidragit till att hemtjänsten måste bli 
effektivare. Det är mot den bakgrunden man skall förstå den osäkerhet som 
enhetscheferna uttrycker kring hur de privata utförarna gör när de rapporterar 
in utförd tid. De har enligt rykten hört att det skulle finnas en större 
överensstämmelse mellan utförd tid och beviljad tid hos de privata utförarna. 
Enligt ryktet är det inte den ordinarie personalen eller vikarierna som 
rapporterar in tid utan ”någon på kontoret” och då frågar sig en av enhets-
cheferna; ”hur rättssäkert är det eftersom det går ju att fejka hur mycket som 
helst genom att man kan göra justeringar”. I hemtjänsten är det alltid den 
ordinarie personalen och vikarierna som rapporterar in den utförda tiden. Men 
det förekommer att efterjusteringar måste göras även hos dem.  

De privata utförarna utgör idag cirka 50 procent av det totala antalet 
utförare och det framgår tydligt att konkurrensen påverkar hemtjänsten. 
Enhetscheferna tycker därför att politikerna borde vara tydligare med 
spelreglerna eftersom de har skilda villkor för sina verksamheter. De privata 
utförarna kan välja i vilket geografiskt område de vill etablera sig i till skillnad 
från hemtjänsten som utgör ett icke-vals alternativ. Enligt en enhetschef 
innebär det ”att om inte de alternativa vill ha kunder så måste vi ändå ta hand 
om dem”. Ytterligare en problematik för hemtjänsten är att de inte kan erbjuda 
hushållsnära tjänster, som att tvätta fönster eller klippa gräs, vilket de privata 
kan. Hemtjänsten har också krav på sig att till exempel erbjuda personalen 
heltidstjänster och servera mat som helst skall vara såväl ekologisk som 
närproducerad. Enhetscheferna uppfattar också att deras möjligheter att göra 
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reklam är reducerat jämfört med de privata. Samtidigt säger en enhetschef att 
”de inte kan lägga skattemedel på att marknadsföra sig, det skall tillbaka till 
verksamheten”. Det viktigaste kvalitetsarbetet blir därför den reklam de 
erhåller genom mun-mot-mun metoden. Genom den metoden påstår en av 
dem att ”det kommer fram vad de gör bra”.   

Enligt controllern ”har egenregin snart nått smärtgränsen” och ”vi står vid 
branten men måste påverka utfallet”. I klartext betyder det att de måste bli 
effektivare och utföra mer av den beviljade biståndstiden. Den lägre ersätt-
ningen för de brukare som har insatser över 140 timmar/månad har bidragit 
till att hemtjänsten startar år 2012 med ett underskott på 7 miljoner. För att 
hela hemtjänsten skall få ihop sin ekonomi bör de ”ligga på 78–79 procents 
debiterbar tid hos brukarna” enligt controllern. Av varje timma blir det cirka 
10 minuter över för det som kallas för kringtid. Den tiden skall räcka till  
kompetensutveckling, arbetsplatsträffar, förflyttningstid mm. En av enhets-
cheferna uttrycker en oro för utvecklingen framöver. Hon säger att ”om det 
skruvas åt för hårt, ges stramare tyglar och man slimmar ännu mer för att skapa 
effektivitet, mer styrning mot vissa saker, som jag upplever strider mot min 
egen värdegrund och egna mål, ja då måste jag överväga om jag skall sluta”.    

Samspelet mellan struktur och aktör samt uttryck för spänningar 
mellan dem   
Även här kan vi se att det uppstår konflikter för enhetscheferna och deras 
personal genom reduceringar i ersättningsnivåerna. De är ordentligt upprörda 
eftersom den bild som nämnden har av ”deras verklighet” och hur de arbetar 
är helt fel, enligt dem. Till de svårt sjuka brukarna går det ett stort antal 
personer många gånger per dygn, vilket inte alls innebär någon reduktion av 
effektiviteten, snarare tvärtom. Återigen kan vi ses att enhetscheferna vägleds 
av sin ansvarighet eftersom de fortsätter att argumentera för konsekvenserna 
av effekterna av neddragningen för dem och personalen men också för 
brukarna. Den här gruppen är den dyraste för dem eftersom de inte heller får 
ersättning för den dubbelbemanning, som krävs. Neddragningen kommer att 
få konsekvens för brukarna, enligt dem, eftersom de inte kan ”göra det där 
lilla extra”. Ersättningsnivån kommer därför att bidra till att kvaliteten kan 
försämras. De framhåller att de visserligen skulle vilja ”jobba smartare kring 
kunden” men det upplever att detta inte går eftersom det är ekonomin som styr 
och därmed utgör en begränsande faktor kring arbetets utförande. De menar 
att de motarbetas av nämnden att upprätthålla den kvarboendeprincip som 
kommunen framhåller som viktig. En av enhetscheferna påtalar upprörd att 
”det är ju inte klokt att de som jobbat hela livet och nu behöver hjälp blir 
kallade för belastning eftersom det känns som om de inte vill ha dem kvar”.  

Lösningen på det här problemet, enligt enhetscheferna, är att mer dialog 
behövs med nämnden kring vad de faktiskt skall utföra inom hemtjänsten. De 
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ställer med andra ord krav på den politiska ledningen, att lyssna på dem och 
försöka förstå deras verklighet. Men det är inte bara en dialog kring er-
sättningsnivån och vad den får för konsekvenser för brukarna, som de vill ha. 
De vill också tala med nämnden om att de och de privata konkurrenterna inte 
har samma villkor för sina verksamheter. Orsaken är att de privata till exempel 
får utföra hushållsnära tjänster men också välja var de vill etablera sig 
geografiskt. Inget av detta gäller för hemtjänsten, varför de privata därmed har 
konkurrensfördelar enligt dem. De ifrågasätter också hur rättssäkert in-
rapporteringen av tid sker hos de privata utförarna. Med andra ord ifrågasätter 
det rapporteringssystemets legitimitet.  

Min tolkning är att vi åter kan se ett samspel mellan struktur och aktör.  
Enhetschefernas fortsätter i sitt prat att driva frågor som har med det praktiska 
dagliga arbetet att göra (Giddens, 1986). De upplever att det behövs såväl mer 
resurser som en översyn av de regelverk de har att utgå från. De vill att den 
politiska ledningen skall lyssna på dem eftersom de inte förstår hemtjänstens 
praktik. Den ansvarighet och de ”moraliska koder” (Macintosh & Scapens, 
1990) som vägleder dem bidrar till att de uppfattar att de har rättigheten att 
kritisera och ifrågasätta den politiska ledningen bild av deras ”verklighet”.  De 
har därmed förväntningar på att beställarna skall lyssna på dem och möta dem 
i diskussioner kring verksamhetens strukturella villkor. Såväl de ekonomiska 
restriktionerna som de regelverk som enhetscheferna har att följa förknippas 
med den politiska ledningen, eftersom den kontrollerar resurserna men har 
även beslutanderätt över verksamhetens omfattning.  Men även om de 
ifrågasätter hur nämnden ser på deras verksamhet måste de förhålla sig till 
detta; det är så här det kommunala regelverket fungerar. Att ha rättigheter att 
agera betyder också skyldigheter att agera i enlighet med de normativa 
reglerna (Englund, 2005; Giddens, 1979). De utnyttjar visserligen såväl sin 
diskursiva som sin praktiska medvetenhet i argumentationen men de 
ifrågasätter inte den dominerande makt (Giddens, 1979, 1986), som nämnden 
har och som bygger på nämndens auktoritet. 

Brukarenkäten – ett mät- och kontrollinstrument för 
nämnden 
Den tredje händelsen som kan karaktäriseras som kritisk berör den årliga 
brukarenkät som genomförs av nämnden. Enkäten är en mycket viktig del i 
uppföljningen av hur nöjda/missnöjda brukarna är med de insatser utförarna 
genomför hos dem. Kunderna klagar konstant på kontinuiteten enligt strategen 
på beställarkansliet varför nämnden tycker det är viktigt att utvärdera den. 
Men enkäten används också för kontroll och utvärdering av enhetschefernas 
eget arbete. Att enhetscheferna kontrolleras från högsta ledningens sida menar 
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en av dem är helt i sin ordning ”eftersom det ju är skattemedel som används 
och då är det viktigt att det inte slösas eller de används på felaktigt sätt”.  
  I enkäten får brukarna svara på en mängd frågor som har med kontinuitet att 
göra och därmed kvaliteten på de vård- och omsorgsinsatser som utförs. 
Kontinuitet handlar om både person-, omsorgs-, och tidskontinuitet (Social-
styrelsen, 1994:13). Personkontinuitet syftar på de relationer personalen har 
med brukarna och där de skall känna sig trygga och trivas med den personal 
som kommer hem till dem. En viktig kvalitetsfråga är därför att skapa tillit i 
de möten som sker mellan brukare och personal. När det gäller omsorgs-
kontinuitet handlar det om personalens gemensamma värderingar och normer, 
vilka är styrande i deras dagliga arbete. Det kan handla om känslor, engage-
mang eller olika iakttagelser och handlingar som utförs enligt de förväntade 
normerna eller de moraliska koderna (Macintosh & Scapens, 1990). Tids-
kontinuiteten avser att brukarna skall få tjänsterna utförda enligt behov och 
önskemål och på tid som är överenskommet.   

Vid mina samtal med enhetscheferna framkommer det att de är kritiska till 
enkäten49. Bland annat framhåller en av dem att hon anser att frågorna är 
alldeles för generella men också svårförståeliga. Till exempel frågar hon sig 
vad en kund kan svara på följande fråga: ”Känner du till att du har en 
genomförandeplan? 50 Det vore väl mer intressant att fråga kunden om denne 
har haft en bra dag eller fråga om han/hon är nöjd med sin dag och om de 
själva kan styra den eller om det är hemtjänsten som styr den”. Hennes frågor 
menar hon har relevans för det salutogena förhållningssätt som skall prägla 
insatserna enligt nämndens anvisningar. Men inget av detta finns med i 
enkäten enligt henne. Att mäta kvalitet och kundnöjdhet, hävdar hon, det gör 
man genom att ”prata med kunderna och fråga om deras upplevelser”. Hon 
talar också om att om en kund klagar på kontinuiteten så ringer hon upp denne 
direkt och försöker hitta en lösning som gör kunden nöjd. Hon och hennes 
personal talar ofta om hur de skall ”överträffa kundernas förväntningar”. 

Men en annan av enhetscheferna poängterar att man inte kan sträcka sig 
hur långt som helst för att tillgodose kundernas önskemål, särskilt om de fram-
håller att det är valfrihet som gäller. Då talar hon om för kunderna att det är 
upp till dem själva att välja snarare än att hon ”gör precis som de vill”. Samma 
enhetschef menar också att hon kan uppleva att brukaren kan ha ”för hög 
kvalitet”. Med det menar hon att en viss kund skall ha hjälp vid en exakt 
tidpunkt på morgonen eller kvällen. Det går inte alltid att ordna, vilket gör att 
hon måste ha samtal med biståndshandläggaren. Enligt henne föreligger ”det 
ofta missförstånd om vad kunderna faktiskt kan få”. Men inom ett annat 
geografiskt område finns inte samma förväntning hos brukarna att komma på 
                                                 
49. På beställarkansliet är de medvetna om enkätens bristfällighet varför en ny skall 
introduceras under år 2014. 
50. I en gästblogg på SKL får enhetscheferna medhåll av bloggaren (en geriatriker) att 
genomförandeplanen utgår från utförarens perspektiv snarare än de behov som den sjuke har 
(Sveriges Landsting & Kommuner, 2013d). 
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en exakt tid. Där är brukarna nöjda om de vet att personalen kommer på 
förmiddagen eller eftermiddagen säger en annan enhetschef.   

Enhetscheferna påtalar också att i enkäten finns inga mätningar av de 
aktiviteter, som de har i sina olika enheter och som kunderna uppskattar. Det 
kan handla om aktiviteter, som till exempel luciafirande, resor eller mid-
sommarfester. I enkäten finns inte heller de träffar med, som de har med 
kunder i så kallade mötesforum, och där de arbetar med förebyggande åt-
gärder. De tycker därför att enkäten borde mäta sådan som de redan gör i sina 
verksamheter för brukarna. Men de saknar även frågor kring ytterligare 
aspekter som de tycker att enkäten borde mäta. Så till exempel mäts inte att 
”de tar emot kunder med kort varsel, som har stora behov eller att de snabbt 
kan göra omställningar samtidigt som de aldrig säger nej till någon kund”. Inte 
heller mäts det samhällsansvar som de tar enligt controllern. Enligt honom 
genererar detta inte mer pengar utan ”vi får samma peng för det”.  

Enhetscheferna är medvetna om att det finns klagomål på att för många 
personer kommer hem till brukarna. De förklarar att orsaken till klagomålen  
är att den kontaktperson, som skall finnas enligt genomförandeplanen, kan 
vara sjuk eller ledig och då måste en annan person gå till brukaren. Men det 
är också relaterat till att en brukare kan behöva många korta besök under 
dygnet, vilket bidrar till att det kommer många personer till dem. Tidigare 
använde de sig av mycket vikarier, som utförde insatserna hos brukarna. Men 
eftersom brukarna saknade tillit till dem medförde det att vikarierna inte fick 
stanna hela den beviljade tiden. Att skapa tillit förutsätter tidskontinuitet, men 
eftersom det saknades innebar det att den utförda tiden reducerades och bidrog 
till att enheten fick lägre intäkter. För att förbättra kontinuiteten har enhets-
cheferna därför börjat arbeta med att ”skapa team kring kunden”. Teamet 
tilldelas ett antal kundtimmar, som grupp. Enligt enhetscheferna skall 
kunderna då förstå att det kommer flera till dem och inte en specifik 
kontaktperson. Det blir då viktigt menar en enhetschef ”hur de talar om detta 
till kunderna”. Med andra ord blir kommunikationen med brukarna kring 
teamarbetet viktig för att få effekt på klagomålen. Men skapandet av team är 
också ett sätt att anpassa kund- och personaltimmarna så att de bättre kan 
balansera varandra. Att ha en budget i balans är fortfarande viktigt för enhets-
cheferna. 

Brukarenkäten är ett av flera utvärderings- och kontrollinstrument som 
beställaren har för att mäta om effektmål uppnås. Ett annat kontrollinstrument 
är de skriftliga beskrivningar, som alla utförare måste skicka in till nämnden. 
De skall där ge en beskrivning av hur de har uppfyllt de mål som nämnden har 
angett i såväl certifierings- som tilläggsbestämmelserna. Enhetscheferna 
själva utvärderas med hjälp av ett balanserat styrkort, där såväl nöjdhet hos 
brukarna men också hur nöjda personalen är med cheferna, ingår som mätetal. 

Återigen måste vi fråga oss hur samspelet ser ut mellan regler och resurser 
för att förstå de reaktioner enhetscheferna och controllern ger uttryck för. 
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Samspelet mellan struktur och aktör samt uttryck för spänningar 
mellan dem  
Den här årliga brukarenkäten utgör ett av den politiska ledningens kontroll-
instrument för att mäta kvaliteten i form av kontinuiteten i utförarnas insatser 
hos brukarna. Det är den politiska ledningen som med hjälp av olika frågor i 
enkäten bestämmer vad som är viktigt att mäta. Om inte utfallet sammanfaller 
med förväntad effektuppfyllelse kan beställarnämnden avisera nya åtgärder 
för att målen skall nås. Effektmål för hemtjänsten och äldreboende har satts 
till ”att den upplevda känslan av trygghet och bra bemötande som äldre och 
personer med funktionshinder får i sitt boende skall vara minst 95 procent 
2011”.  

Informationen i enkäten sammanställs genom ”siffror” (procenttal), som 
antas representera den verklighet eller praktik, som hemtjänsten och dess 
personal befinner sig i. Frågeställningarna i enkäten kan man säga utgår från 
det ekonomiskt administrativa idealet eller den hieratiska strukturens 
informationsbehov, snarare än från de värdeskapande processer, som sker i 
omsorgsarbetet med brukarna. Det ekonomiskt administrativa idealet 
möjliggör därför att den politiska ledningen kan styra på distans eftersom 
informationen från enkäten, ses som en objektiv representation av utförarnas 
verklighet. Men som vi ser protesterar enhetscheferna mot denna verklighet. 
Enligt dem framgår det inte av enkätfrågorna hur de arbetar i sina verk-
samheter och med vad för sina brukare. Enkäten ger inte en rättvisande bild 
av hur det fungerar i deras praktik. En av enhetscheferna påtalar också att ”de 
inte gör vad som helst” för att tillgodose kundernas valfrihet. Det finns med 
andra ord en gräns för vad personalen skall gå med på när en kund har 
klagomål på dem menar hon. Även om de normativa reglerna uppfattas som 
moraliska koder (Macintosh & Scapens, 1990) för vad som är rätt eller riktigt 
att göra i olika situationer behöver det inte innebära att det alltid föreligger 
konsensus kring att ett agerande ses som lämpligt (Giddens, 1979). Det vi ser 
här är det som Giddens (1986) kallar för regulativa regler. Innebörden av det 
är att ”hålla en bestämd sorts handling inom vissa etablerade gränser” 
(Parkatti, 2007; Macintosh 1994; Giddens, 1979, 1986), vilket möjliggör att 
man både kan bryta mot eller missförstå regler utan att detta handlande kan 
ses som oacceptabelt. Orsaken till detta är att det rutinmässiga handlandet 
styrs av sociala regler snarare än att de är rationellt grundade (Burns & 
Scapens, 2000; Barley & Tolbert, 1997). Med andra ord handlar det här om 
individernas tolkningar av vad som kan anses rätt eller riktigt, legitimt eller ej 
utifrån den specifika situationen som gäller för varje enhet och dess personal. 
Det är med andra ord kontexten eller den situation som aktörerna befinner sig 
i som avgör vad som måste göras (Ahrens & Chapman 2002; Schatzki, 2005).    

Den avbildning beställarenheten har av enheternas arbetsprocesser och vad 
de gör är således missvisande enligt dem. Enhetscheferna försöker därför peka 
på vilka tillgångar de själva har i sina verksamheter och som de menar borde 
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komma fram i utvärderingen. Att inneha tillgångar i form av resurser av olika 
slag innebär att man kan utöva makt i en interaktion (Giddens, 1979). De med 
mindre makt kan med hjälp av resurser därmed utöva kontroll över de med 
mer makt. En konsekvens av detta är att i en specifik situation finns alltid 
möjligheten för en aktör att agera annorlunda  genom att göra val. Men då en 
aktör befinner sig i ett socialt sammanhang är hon beroende av andra aktörers 
handlingar för att uppnås önskat utfall (ibid., 1976). Genom sin kunskap om 
de lokala förhållandena och information om verksamheten försöker enhets-
cheferna och controllern argumentera för sin verklighet eftersom de känner att 
deras omsorgsideal är hotat. Men även om de påtalar vilka resurser de har är 
de beroende av andra aktörer, nämligen nämnden, där enhetscheferna försöker 
att få nämnden att förstå deras verklighet och behov av mer tid och 
handlingsutrymme. De är med andra ord beroende av den makt som finns i 
den hierarkiska strukturen, den auktoritativa makten, och där sanktioner kan 
utdömas om inte budgeten är i balans.  

Sammanfattningsvis visar ovanstående beskrivning att enhetscheferna inte 
är passiva i relation till de strukturella villkor de har att handla efter. De gör 
kontinuerligt strategiska val inom ramen för de begränsningar som de 
ekonomiskt administrativa reglerna föreskriver. De försöker använda den 
autonomi som de har och påtala att den bild nämnden har av deras verksam-
heter inte alls är i överensstämmelse med deras egna uppfattningar. Enhets-
cheferna och controllern lyfter fram sina enskilda intentioner och skäl kring 
varför de gör som de gör, vilket betyder att de dominerande reglerna inte 
innebär samma sak för alla enhetschefer. Även om man ser sig som ingående 
i en grupp som förväntas agera på ett visst sätt behöver det inte betyda att det 
råder konsensus kring att detta agerande är lämpligt (Giddens, 1986). Orsaken 
till detta är att det är den specifika situationen som aktören tolkar och befinner 
sig i som avgör vad som kan anses som rätt och riktigt att göra snarare än att 
handlandet är rationellt grundat (Barley & Tolbert, 1997). 

De anger genom pratet och genom exempel på olika aktiviteter såväl skäl 
för sitt agerande som på vilka normativa förutsättningar detta agerande vilar.  
De utnyttjar igen såväl sitt diskursiva som praktiska medvetande (Giddens, 
1979, 1986) eftersom de argumenterar utifrån den kunnighet som deras 
erfarenheter i vardagslivet gett dem. De kan därför lyfta fram skälen till varför 
de gör som de gör och motivera sitt beteende men även peka på vad som är 
eftersträvansvärt i deras verksamheter.  

Att vara ansvarig innebär att ha rättigheter men också skyldigheter i de 
interaktioner som gäller mellan struktur och aktör. Men eftersom enhets-
cheferna är beroende av överordnade för att erhålla resurser anpassar de sig 
till den politiska makten. Att ha en formell överordnad position skall ses som 
en resurs som bidrar till att överordnade kan påverka sina underordnade 
utifrån denna position.  I hemtjänsten betyder det att såväl enhetschefer som 
controllern vägleds och reproducerar de överordnades krav. Den politiska 
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ledningen kan man därför säga såväl vägleder som begränsar enhetschefernas 
handlingsmöjligheter i deras situerade kontext.    

I nästa kapitel har jag en avslutande diskussion samt redovisar de slutsatser 
jag har kommit fram till i min studie. 
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Avslutande diskussion och slutsatser 

Syftet med min studie har varit att förstå ”agency” eller aktörskapet mer i 
detalj och hur det framträder vid kritiska händelser. Bakgrunden till detta syfte 
är att det idag finns ett ökat intresse inom forskningen för praktiken och hur 
man skall få en ökad förståelse kring hur verksamhetsstyrning går till.  

För att förstå aktörskapet har jag använt mig av Giddens struktureringsteori 
(1976, 1979, 1986), som är ett försök att visa hur människor aktivt bidrar till 
reproduktionen av struktur och sociala system. Sociala system skall förstås 
som de (re)producerade relationer som finns mellan aktörer eller grupper av 
aktörer, där relationerna ses som sociala aktiviteter.  En viktig utgångspunkt i 
Giddens teori är att det finns en dualitet mellan aktör och struktur; strukturer 
påverka aktörer men aktörer påverkar också strukturer. Struktur och handling 
är således ömsesidigt beroende av varandra och kommer till uttryck genom att 
aktörerna använder sig av regler och resurser i sitt vardagliga arbete. Regler 
skall inte ses som formaliserade recept utan de utgör snarare exempel på 
meningsskapande rutiner i det sociala livet (Giddens, 1986). Men strukturen 
visar sig inte förrän aktören agerar eller handlar eftersom hon då använder sig 
av strukturen som ett rättesnöre för sitt handlande. De strukturella reglerna 
kan därför ses som normerande för hur en aktör förväntas både tänka och 
handla. Reglerna kan därmed fungera som ”moraliska koder” (Macintosh & 
Scapens, 1990) eftersom de bidrar till att vissa beteenden kan ses som legitima 
medan de som inte är det kan utsättas för sanktioner. Vi kan därför tala om att 
enskilda aktörer har rättigheter och skyldigheter, som innebär att de kan ställa 
krav på andra aktörer men att de också själva skall agera i enlighet med dessa 
normer (Englund, 2005; Giddens, 1979, l986; Parkatti, 2007). Den sociala 
strukturen, där reglerna tillämpas, kan därför ses som en social logik, som 
vägleder aktörerna i deras vardagsliv (Barley, 1986).  

I den sociala strukturen uppstår det ett mer eller mindre rutinartade 
handlandet, som styrs av de sociala reglerna snarare än att det kan betraktas 
som att reglerna är rationellt grundande (Barley & Tolbert, 1997; Burns & 
Scapens, 2000). Handlandet kan dock inte ses som helt frivilligt eller helt 
determinerat (Johnson, 2001) utan strukturen påverkar hur aktörerna avsiktligt 
eller oavsiktligt handlar (Giddens, 1979, 1986). Aktörer är både kunniga och 
har en förmåga att påverka den sociala utvecklingen och de olika situationer 
de ställs inför (ibid.). Anledningen är att de har en medvetenhet som gör att de 
kan reflektera över vad de gör och varför de gör som de gör om de blir 
tillfrågade. En konsekvens av detta är att de kan handla annorlunda snarare än 
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vara tvingade eller styrda (ibid.). Aktörerna har med andra ord en intention 
bakom sina handlingar snarare än att de är slumpmässiga. De ”ta-för-givet” 
antaganden som det sociala livets kontinuerliga (re)produktionen bidrar med, 
kan ses som olika former av tolkningsscheman för att skapa mening i 
aktörernas handlande (Giddens 1979, 1986). Men dessa ”ta-för-givet” 
antaganden måste hela tiden demonstreras och emellanåt också kämpas för i 
de interaktioner som aktörerna är inblandade i. En aktör kan därmed inte helt 
frigöra sig från de regulativa och normerande aspekterna av reglerna och 
rutinerna. Det råder nämligen inte en absolut frihet att agera samtidigt som 
aktörerna dock kan göra val (Bjurström, 2007).   

Det sammanhang som jag har studerat för att mer i detalj förstå aktörskapet 
är hemtjänsten. De strukturella villkoren för hemtjänstens verksamhet bygger 
på ett ekonomiskt administrativt ideal (BUM). Detta ideal utgår från den 
hierarkiska strukturen och styrsystem som budgetar, ansvarsförhållanden och 
olika kvantitativa mått för att mäta att tilldelade resurser används på ett 
kostnadseffektivt sätt. Det här idealet påverkar därmed det konkreta vardags-
arbetets former och rutiner (Hasselbladh, 2008) i hemtjänsten. Idealet bygger 
på en logik som både är intentionell och inriktad mot en viss uppsättning mål 
och handlingssätt (ibid.). Men i hemtjänsten finns också ett ideal som är såväl 
intentionellt som mål- och handlingsinriktat. Jag har kallat detta ideal för ett 
omsorgsideal. Idealet handlar om processer i vardagsarbetet med brukarna, 
och som bygger på vedertagen kunskap, rutiner och handlande i dessa 
processer. Arbetsprocesserna bidrar till att brukarna kan bo kvar hemma, 
känna sig trygga och säkra med den personal som kommer hem till dem. I 
hemtjänsten finns således etablerade normer och rutiner för hur 
arbetsprocesser skall utföras, mätas och bedömas i den sociala strukturen. 

I min studie har jag antagit att det finns en spänning mellan de här två 
idealen och att denna spänning skulle kunna vara särskilt tydligt vid kritiska 
händelser. Orsaken är att enhetschefer och personal då ställs inför nya ramar 
och regler, som kan komma i konflikt med deras egna dominerande normer 
och regler. I forskning framhålls att införandet av nya eller förändrade styr- 
eller informationssystem underlättas om de kan rymmas inom ramen för redan 
existerande sätt att tänka och handla och de maktstrukturer som finns (Burns 
& Scapens, 2000; Kraus, 2007; Lindvall, 2011). Ett antagande jag gjort är 
därför att den här spänningen skulle kunna utlösa ett motstånd hos aktörerna 
eftersom strukturen såväl vägleder som begränsar aktörens handlingar. 
Giddens (1986) menar att aktörerna bygger upp en praktisk medvetenhet 
genom vardagens rutinisering, vilken bidrar till att skapa ontologisk trygghet 
i vardagslivet. När störningar i form av kritiska händelser uppstår rubbas 
denna trygghet, vilket medför att aktörerna försöker påverka en förändring 
(genom regler och resurser) så att de kan realisera sina önskningar och mål 
och därmed återigen skapa trygghet i sitt vardagsliv.    
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Sammanfattningsvis har det varit möjligt för mig att förstå aktörskapet på 
individnivå, genom att undersöka hur samspelet mellan aktör och struktur ser 
ut vid spänningar som jag antagit uppstår vid de kritiska händelserna samt hur 
dessa spänningar tar sig uttryck. I det följande redovisar jag mina slutsatser 
utifrån denna analys samt ger förslag på fortsatt forskning.  

Samspelet mellan struktur och aktör samt uttryck för 
spänningar mellan dessa vid kritiska händelser  
 
I hemtjänsten påverkas enhetscheferna och dess personal mer eller mindre 
kontinuerligt av den politiska ledningens krav och regler, som gör att deras 
ansvarighet, sedd som ontologisk trygghet, rubbas. De försöker därför 
protestera och förhandla kring gällande regler men också använda sig av de 
resurser de har tillgång till. Trots att enhetscheferna, genom sin praktiska och 
diskursiva medvetenhet, argumentera för konsekvenserna för dem själva och 
brukarna av krav på budget i balans, låga ersättningsnivåer och reducerade 
ersättningar men även en felaktig bild av deras verksamheter, är de mer eller 
mindre beroende av sina överordnande. De val de gör är att visa på motmakt 
eller uppvisa motstånd. En viktig utgångspunkt för dem är deras ansvarighet, 
som bygger på ett omsorgsideal.  Ansvarigheten är relaterad till att de vill ta 
ansvar för resurser och  olika aktiviteter som sker i deras verksamheter för att 
ge brukarna en bra kvalitativ omsorg samtidig som de vill värna om en bra 
arbetsmiljö för personalen i deras interaktioner med brukarna. Men som vi sett 
känner sig enhetscheferna mer eller mindre tvingade att följa de direktiv eller 
ramar som kommer från nämnden trots att detta begränsar deras handlings-
utrymme. Maktens dialektik tar sig uttryck genom att de använder den 
medvetenhet de har kring hur de gör i verksamheterna men också varför de 
gör som de gör. Man skulle därför kunna säga att de i relationerna till den 
politiska nämnden försöker (re)producera enheternas egna sätt att tänka och 
handla i verksamhetens arbetsprocesser.  De kan med andra ord såväl ange 
motiv för som önskemål för sin verksamhet men också med vem de 
identifierar sig. Särskilt tydlig blir detta i relation till deras konkurrenter – det 
finns här en situation av ”vi-och dom” förhållande, eftersom de upplever att 
de privata och deras egna enheter inte konkurrerar på lika villkor. Genom 
identifiering med konkurrenterna skapar de en självbild som de också utnyttjar 
i sin förhandlingsposition med den politiska nämnden. Men de utnyttjar också 
den kunskap och information de har om sin lokala verksamhet och dess 
vardagsliv. Att ha information om den egna verksamheten, som inte andra har, 
utgör en viktig resurs vid maktspel och kamp om vems regler som skall 
definiera den sociala praktiken.  
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Genom enhetschefernas prat om och kring sitt arbete och den arbets-
situation de har och de aktiviteter som utförs där ger de uttryck för det samspel 
som förekommer. I varje kritisk situation är det mycket tydligt att de gör val 
eller agerar utifrån sin ansvarighet, som i sin tur bygger på vad de förknippar 
med dessa regler. De kan ange såväl skäl för dem men också ge normativa 
motiv till varför det förhåller sig så. De försvarar med andra ord sitt eget 
(omsorgs)ideal eftersom det är det ekonomiskt administrativa idealet som 
dominerar och som gör att deras handlingsfrihet reduceras i arbetet. Några 
uttryck för detta är bland annat: ersättningsnivåerna tvingar oss in i det här 
effektivitetstänkandet och hindrar oss från att arbeta i mötesforum och team; 
vi måste hitta lösningar för att få ekonomin att gå ihop; jag blir direkt 
uppmärksammad om jag drar över min budget med tio procent; går inte 
personalen ut efter en kvart blir man alldeles stel och tänker på pengarna; vi 
är piskade att klara ekonomin” etc.  

Men även om enhetscheferna är kritiska och genom prat visar sin 
upprördhet över sakernas tillstånd är det inte själva beställar-utförarmodellen 
med dess ekonomiskt administrativa ideal som de protesterar mot. De menar 
att modellen i sig är bra men de protesterar mot den logik den här modellen 
utgår från, nämligen den kontinuerliga övervakningen av deras arbete och att 
hålla dem ansvariga för utförda prestationer. Det är snarare så att de genom 
den ansvarighet de känner för sin verksamhet själva vill bestämma hur den 
skall bedrivas, de utgår med andra ord från sin professionella självständighet. 
Denna självständighet innebär att det är verksamheten och krav från 
personalen och brukarna som är ett vägledande ideal för dem; det ideal som 
jag i studien kallat omsorgsidealet.   

Detta framkommer i deras uttalanden, där de talar om att de börjar närma 
sig en gräns vad gäller de ekonomiska restriktioner de har att följa, särskilt 
som det skall sparas in på de allra svårast sjuka. Effekten av restriktionerna 
blir att enhetscheferna och deras personal kommer att ha mindre kapacitet eller 
handlingsutrymme att göra ”ett gott kvalitetsarbete” i de omsorger och 
serviceinsatser, som brukarna har rätt till enligt Socialtjänstlagen (SoL 
2001:453). Det vi ser är att handlingsutrymmet kontinuerligt har krympt för 
chefer och personal samtidigt som enhetschefernas själva måste ta ansvar för 
att hitta lösningar för att hantera det minskade utrymmet. Enhetscheferna 
förväntas att kontinuerligt se över och förbättra sina egna och personalens 
prestationer. Det som då händer är att glädjen och meningen med arbetet i 
hemtjänsten har gått förlorat, vilket framgår av följande uttalande ”det är 
viktigt att min personal känner stolthet i sitt arbete” men också utifrån vad en 
enhetschef framhåller ”om det skruvas åt för hårt, ges stramare tyglar och man 
slimmar ännu mer för att skapa effektivitet, mer styrning mot vissa saker, som 
jag upplever strider mot min egen värdegrund och egna mål, ja då måste jag 
överväga om jag skall sluta”.    

Denna utveckling ligger i linje med det som Hasselbladh (2008) varnat för; 
att New Public Management (NPM), med sitt fokus på marknadslösningar, 
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ekonomisk styrning och valfrihet för medborgaren, utsätter de anställda för 
komplexa och heltäckande normerings- och kontrollaktiviteter, ”vars fokus är 
den egna prestationen” (ibid. s 192). Dessa aktiviteter innebär att individens 
frihet att själv ge sitt arbete mening och innehåll och villkora det kraftigt 
reduceras. Detta framkommer också tydligt i flera kritiska tidningsartiklar (se 
till exempel Jansson, Nitz & Wedin, 2013; Tottmar, 2011; Zaremba, 2013). 

De slutsatser jag kommit fram till utifrån min studie och i relation till min 
forskningsfråga: hur ser samspelet mellan aktör och struktur ut vid verk-
samhetsstyrningen, är som följer. Aktörskapet har betydelse vid förändringar 
eftersom aktörerna genom strategiskt handlande kan göra olika val och 
därmed handla annorlunda och påverka den förändring som avses. Men det 
råder ingen absolut frihet att göra som man vill utan aktörerna, i mitt fall 
enhetscheferna och controllern, är beroende av sina överordnade för att erhålla 
resurser för verksamheten. De ger med andra ord nämnden och politiker 
tolkningsföreträde vad gäller tillämpat regelverk. De anpassar sig till de 
strukturella reglerna om än under protest och irritation samtidigt som de i sina 
utsagor hela tiden argumenterar utifrån sin ansvarighet vid de olika spänningar 
som uppstått. De kämpar för att påverka strukturen så att de kan få ett ökat 
handlingsutrymme för sig och sin personal. Det försöker få kontroll över 
verksamhetens vardagliga arbete eftersom de upplever att de utifrån sin 
professionalitet har såväl förmåga som kompetens att leda och utveckla 
verksamheten. Att utföra ett bra arbete i hemtjänsten förutsätter tid, kontinuitet 
och handlingsutrymme (Szebehely, 2006). Men för att dessa förutsättningar 
skall bli verklighet krävs en kontinuerlig maktkamp i vardagen om vem eller 
vilka som skall få definiera vilka regler och resurser, som skall gälla för en 
verksamhet (Lounsbury, 2008). Eller annorlunda uttryckt, en kamp mellan 
regimer kring olika ideal om förutsättningarna för handling i en samhällelig 
domän som hemtjänsten.  

Förslag till fortsatt forskning 
Som framgått av tidigare avsnitt föreslår jag att Socialtjänstlagen (SoL) skulle 
kunna utgöra en alternativ styrningsregim inom hemtjänsten. Orsaken är att 
jag tolkar det som framkommit i enhetschefers och controllerns utsagor att de 
vill ta större hänsyn till brukarnas perspektiv i sitt arbete. Men också att de vill 
ge personalens arbete mening så att de kan känna stolthet över det och behålla 
sin professionella självständighet. Det omsorgsideal de förespråkar menar jag 
är tydligt kopplat till SoL. 

En närmare granskning av vad SoL (2001:453) innebär ger följande 
beskrivning. Samhällets socialtjänst skall bygga på demokrati och 
solidaritetens grund för att främja människornas ekonomiska och sociala 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet 
(ibid., 1§). Den sociala situationen skall inriktas på att frigöra och utveckla 
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enskildas och gruppers egna resurser samtidigt som verksamheten skall visa 
respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Vidare står det 
att insatser inom socialtjänsten skall vara av god kvalitet och det skall finnas 
personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Kvaliteten i verksamheten 
skall systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras (3§). Från januari 
2011 tillkom två nya bestämmelser i lagen; dels en nationell lag om 
värdegrund för äldre, som skall ge dem ett värdigare liv dels att hemtjänsten 
skall underlätta vardagen för de äldre. Bestämmelserna framhåller att alla 
personer som får äldreomsorg ska leva ett värdigt liv och känna välbefinnande 
(5 §). Arbetet i äldreomsorgen och omsorgsarbetet skall genomsyras av en 
värdegrund, där viktiga aspekter är privat och kroppslig integritet, själv-
bestämmande, individanpassning och delaktighet och att insatser är av god 
kvalitet. Men värdegrunden pekar också på att den äldre, så långt möjligt skall 
få välja när och hur stöd och hjälp eller annan lättåtkomlig service skall ges. 
Syftet är att underlätta för äldre personer att ha inflytande över innehållet och 
utformningen av hemtjänstinsatserna. Ytterligare en förändring, som kom i 
samband med värdegarantin är att kommunen ges befogenhet att lämna 
kompensation till en enskild person om kommunen inte klarat av att ge ett 
beslut i tid eller inte gett det bistånd, som garanterats. Här tydliggör man för 
brukare och övrig medborgare att det är individens behov som skall 
respekteras och att hemtjänsten därmed har en ”social funktion” att fylla.  

Men för att ovanstående intentioner skall vara genomförbara måste man 
förändra arbetssättet inom hemtjänsten och utgå från vad brukaren vill ha och 
när han/hon vill ha detta. SoL är mycket tydlig med att det är brukaren som 
skall sättas i centrum och att det är utförandeprocessen som bör vara 
utgångspunkt. Utförandeprocessen kan ses som horisontell, vilket betyder att 
man bör se den som en helhet eller som ett system. Att utgå från ett systemiskt 
synsätt svarar väl mot vad Brandt & Stigendal (2012), Seddon & O´Donovan 
(2010) och Seddon (2010) menar att man bör arbeta med när det gäller service- 
och tjänsteverksamhet. Seddon (2010) framhåller att det fokus, som idag finns 
på resursstyrning och kostnadsminskningar snarare bidrar till höjda kostnader, 
hög personalomsättning och låg arbetsmoral än tvärtom. Eftersom behov 
behandlas som ”produktion”(jfr maskinmetaforen) ger det upphov till en 
mängd falska behov eftersom man inte lyckas lösa kundens problem eller göra 
det på rätt sätt. Kunderna kommer då att klaga och ställa ytterligare krav, som 
innebär dubbelarbete och efterjusteringar. Orsaken till detta är att man 
separerat ”tänkandet” och ”görandet” vid beslutfattandet. En lösning på detta 
är att förstå vad efterfrågan innebär sett utifrån kundernas perspektiv – vad 
frågar de efter och/eller vilka behov/problem vill de ha uppfyllda och/eller ha 
hjälp att lösa? Detta ligger i linje med SoL:s utgångspunkt – att det är brukaren 
och dennes behov, som skall vara utgångspunkt för hemtjänstens arbete. Men 
då måste man också förbättra det arbetsflöde, som uppstår från det att 
efterfrågan uppstått till dess man tillfredsställt den.  
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Det är personalen som bäst förstår hur kundernas efterfrågan kan analyseras 
och anpassas till det arbetsflöde som krävs för att uppfylla variation och 
flexibilitet. De som arbetar med systemet anses vara de som är bäst lämpade 
att se vilka möjligheter till lärande och utveckling som finns i arbetsflödet 
(Seddon, 2010). En konsekvens av detta är att beslutsfattandet bör vara 
integrerat i själva arbetet. Om det här systemiska tänkandet skall bli möjligt 
krävs också att ledningen ändrar sitt fokus från att leda hemtjänstens personal 
till att styra själva systemet. I ett sådant tänkande bör ledningen arbeta med att 
skapa förutsättningar för att förbättra prestationer och kundnöjdhet (ibid.). 
Som en följd av detta kommer andra mått och mätetal att behöva utvecklas, 
vilket hemtjänstpersonalen tydligt påpekade vid mina intervjuer. Dessa 
mätetal kan bidra till att hjälpa chefer och hemtjänstpersonal att bättre förstå 
och förbättra sina prestationer utifrån den variation, som finns i brukarnas 
efterfrågan. Fortfarande måste dock budgetmål finnas kvar men fokus skall 
vara på det operativa arbetet som utförs inom hemtjänsten.  

Att se SoL som en alternativ styrningsregim menar jag är möjligt eftersom 
den bygger på värderingar kring hur äldre skall ha ett värdig och tryggt liv. 
Men också att de skall få vara med och ha ett bestämmande inflytande på hur 
och när olika omsorger och insatser skall ges. Omsorgerna och servicen skall 
vara av hög kvalitet och utföras på ett kostnadseffektivt sätt vilket jag menar 
är möjligt om organisationen och medarbetarna utvecklas parallellt utifrån ett 
systemiskt synsätt. Kvalitetsaspekter i processerna är viktigt framgår det i 
SoL. Kopplar vi detta till hemtjänsten, är det viktigt att förstå och styra 
organisationen som ett system, så att arbetsflödet inom enheterna kan möta 
brukarnas efterfrågan. Det är också viktigt att det är personalen inom 
hemtjänsten som skall svara för mätningar och förbättringar av arbetsflödet. 
De utsagor jag tagit upp i min studie visar att det är sådana intentioner, som 
enhetscheferna och dess personal har med sitt arbete, men som är 
problematiska att uppnå med nuvarande ekonomiskt administrativa ideal. Ett 
sådant ideal sätter fokus på effektivitet och produktivitet och budget i balans, 
eller med andra fokus på resursanvändning snarare än kundfokus och 
arbetsflöden (Bergman & Klefsjö, 2012). 

Sammanfattningsvis illustrerar jag mitt resonemang kring de olika 
styridealen, ett ekonomiskt administrativt ideal och ett omsorgsideal i tabell 
4. Tabellen har jag hämtat från Seddon (2010, s. 15). Han jämför command-
and-control perspektivet med systemperspektivet utifrån ett antal kriterier. Jag 
har behållit command-and-control perspektivet, som jag uppfattar ligger i linje 
med kommunens styrningsregim och det jag kallat för ekonomiskt 
administrativa styridealet. Men jag har lagt till Socialtjänstlagen (SoL) till 
systemperspektivet. Detta eftersom lagen väl svarar mot det systemiska 
perspektiv som Seddon och andra förordar för den typ av offentlig verksamhet 
jag studerat (se till exempel Bejerot, 2011; Brandt & Stigendal, 2012; 
Hofstede, 1978). Jag har tagit med utsagor från mitt empiriska material för att 
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visa på det motstånd som finns mot nuvarande styrningsregim. Alla utsagorna 
finns med i mitt empiriska material i bilaga 1. 

Framtida studier av SoL, som en alternativ styrningsregim, bör fokusera 
på, att tillsammans med berörd personal i hemtjänsten, arbeta fram en plan för 
hur ett systemiskt perspektiv kan tillämpas i verksamheten. Det handlar då om 
att till exempel undersöka vad det är som ”skapar värde” och ger kvalitet för 
kunderna/brukarna mer konkret. Men också att utveckla chefs- och ledarrollen 
mot att stödja arbetsprocesserna så att medarbetarna kan ges ökat inflytande 
och en ökad kompetensbas i sitt arbete.  

Tabell 4. Command-and-control perspektiv kontra systemperspektiv/SoL 
perspektiv samt olika utsagor från aktörer i den kommunala 
hemtjänsten. 
Källa: Modifierad variant av Seddon, 2010, s. 15. 

 Command-
and-control 
perspektivet 

Utsagor från 
enhetschefer, 
exempel på 
motstånd 

Systemperspektivet/SoL 

Perspektiv Hierarkisk 
toppstyrning   

Hur kommer det här 
kunden och 
medarbetaren till godo. 

Utifrån och in (d.v.s. 
kundstyrt, min. anm.), 
system 

Utformning Funktionell 
indelning 

Det är kunden som skall 
vara i fokus. 

 

Efterfrågan, värde och flöde 

Beslutsfattande Separerat från 
arbetet 

Vi jobbar med att 
kunden skall ha rätt 
beslut. 

Integrerat med arbetet 

Mätetal Produktion, 
mål, 
standarder 

Om jag inte håller 
budgeten blir jag 
uppmärksammad och 
får frågor.  

Varför mäts inte de 
olika aktiviteter vi har 
för kunderna t.ex. 
utflykter, fester? 

Varför mäter man inte 
utifrån det salutogena 
synsättet, som 
förespråkas i 
anvisningarna?  

Förmåga, variation i relation 
till syfte (dvs. 
normalvariation min.anm.)   
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 Command-
and-control 
perspektivet 

Utsagor från 
enhetschefer, 
exempel på 
motstånd 

Systemperspektivet/SoL 

Inställning till 
kunder 

Kontraktsmäs
sigt 

Hur kan detta gynna 
kunderna?  

Vi vill överträffa 
kundernas 
förväntningar.  

Vi jobbar mycket med 
kundnöjdhet. 

Vad är viktigt för kunderna  

Ledningens 
uppgift 

Planera och 
kontrollera 
människor och 
budgetar 

Politikerna och 
tjänstemännen menar 
att hemtjänsten är för 
dyr … men istället för 
att säga det till 
kunderna… får vi 
genomföra besluten. 

Det behövs mer dialog 
med beställarna. 

Förändringsagent, det vill 
säga förändra systemet 

Grundsyn Kontroll  Vi brottas med att få 
kundtimmar och 
personaltimmar i 
balans. 

Det är penningen som 
styr. 

Ekonomin är 
överordnat allt annat. 

Ersättningsnivåerna 
hindrar oss att jobba i 
mötesforum. 

Lärande 

Förändring Re-aktiv Vi följs upp via 
brukarenkäter och 
personalenkäter. 

Anpassningar, integrerad i 
systemet  
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 Command-
and-control 
perspektivet 

Utsagor från 
enhetschefer, 
exempel på 
motstånd 

Systemperspektivet/SoL 

Motivation Utifrån 
(bonus, 
tävlingar)  

Det är väldigt svårt att 
skicka folk på 
utbildning, vi har för 
låg ersättning.  

Jag kan bara göra lite 
punktinsatser för delar 
av gruppen. 

Inneboende (personlig 
utveckling) 
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