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Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka konkurrensutsatthet och etiska dilemman i arbetet för 

enhetschefer inom privat hemtjänst. Materialet inhämtades genom en kvalitativ webbenkät 

(n=16) med öppna svarsalternativ som besvarades utifrån två vinjettfall samt kvalitativa 

semistrukturerade intervjuer (n=4). Studien undersökte konkurrensutsatthet och etiska 

dilemman ur moralfilosofiska perspektiv med fokus på pliktetik och konsekvensetik, där 

självbestämmandeprincipen och rättviseprincipen var ledande i analysarbetet. Resultatet 

påvisade en komplex situation för enhetscheferna. Genom respondenternas svar identifierades 

tre huvudteman med underteman: 1) rättvisa med undertemana likabehandling, behov och 

betalningsförmåga, 2) respekt med undertemana brukarens önskemål och självbestämmande, 

och personalens mångfald, samt 3) marknadslogik med undertemana konkurrens och 

värderingskonflikter. Enhetscheferna upplevde en situation där deras lojalitet mot personal och 

brukare/kunder kunde komma i konflikt med de egna värderingarna kring att vilja hjälpa, 

upplevd rättvisa samt uppfylla krav från den egna verksamheten. Vidare forskning inom 

området behövs för att tydliggöra komplexiteten i enhetschefernas arbete vad gäller 

konkurrensutsatthet.         

Nyckelord: Socialt arbete, ledarskap, etiska dilemman, privat hemtjänst, konkurrensutsatthet. 

 

  



  

 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate market competition and ethical dilemmas in the 

work of unit managers in private home help for older adults. The material was obtained through 

a qualitative web survey with open answer questions based on two vignette cases (n=16) and 

qualitative semi-structured interviews (n=4). The study examined competitive vulnerability and 

ethical dilemmas from moral-philosophical perspectives with a focus on ethics of duty and 

consequence ethics, where principles of self-determination and fairness have been central in the 

analysis. The results revealed a complex reality for the unit managers. Through the responses, 

three main themes with sub-themes emerged: 1) justice, which included the sub-themes of equal 

treatment, needs and ability to pay, 2) respect with the sub-themes user preferences, self-

determination and staff diversity, and 3) market mechanisms with sub-themes competition and 

conflicts of values. The unit managers experienced a situation where their loyalty to staff and 

users can be in conflict with their own values of wanting to help, perceived fairness and meeting 

the demands of the organization. The study showed that further research in the area is needed 

to clarify the complexity of the unit managers' work in the context of competition. 

. 
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1. Inledning 

Enhetschefer inom hemtjänsten har beskrivit sin roll som mycket komplex, då de ska klara att 

följa ledningens direktiv och verksamhetens mål, fylla det ständiga behovet av personal samt 

försöka tillgodose kundens/brukarens behov, integritet och önskemål. Därtill kommer lagar och 

riktlinjer som styr verksamheten inom både privat och offentlig hemtjänst. I en debattartikel i 

Dagens Samhälle 2 oktober 2019 reflekterar krönikören Merit Wager kring hemtjänsten och 

den utsatthet äldre individer i behov av hjälp befinner sig i. Problemet som tas upp gäller 

möjligheten för äldre personer att välja vilka som kommer innanför deras dörr och vilka som 

utför de insatser som beviljats. ”Blir det bra vård idag? Eller vanvård? En sådan otrygghet och 

oro är självklart oerhört stressande” konstaterar Wager.  

I Socialtjänstlagens värdegrund framgår att ”socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att 

äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund)” (5 kap, 4§ 

Socialtjänstlagen; SoL). Socialt arbete grundas på den nationella värdegrunden där ledord som 

respekt, självbestämmande och god kvalité är centrala (nationell värdegrund). Ytterligare 

fastställs i socialstyrelsens värdegrund att omsorgen ska bedrivas med ett etiskt förhållningssätt 

för att stötta individer i deras inflytande och delaktighet (SOFS 2012:3). I 5 kap 5§ (SoL) 

framgår att äldre individer genom självbestämmande ska kunna utforma när, var och hur 

insatser via exempelvis hemtjänst utförs. 

Historiskt sett har offentliga organisationer haft en moralisk bundenhet medan privata 

verksamheter tillåtits att verka utifrån företagslogik. Det har inneburit att utförande personal 

kan uppleva normativa motsättningar mellan moraliska och ekonomiska intressen (Klerk, 

2012). Att vara chef är något som kan anses vara kontextbundet utifrån vilken verksamhet 

chefen verkar inom och vilka egenskaper som efterfrågas (Bråkenhielm, 2012). Under 2000-

talet har frågor kring ledarskap och etik växt avsevärt och är högst relevant att studera för att 

upprätthålla en god och hållbar omsorg (Lemoine, Hartnell & Leroy, 2019). Dagens samhälle 

är konstruerat utifrån värderingar som begränsar individers handlingsutrymme. Många av 

värderingarna som idag formar och påverkar det sociala arbetet har uppkommit i takt med att 

den professionella etiken har utvecklats från tidigare värderingar som inte längre är etiskt 

försvarbara. Att genom kritisk granskning och utveckling förbättra etiska förhållningssätt är en 

viktig del i det sociala arbetet (Wyller, 2017). Etisk reflektion kan göras utifrån olika perspektiv. 

Olika dygder som anses finnas hos en god person kan vara en utgångspunkt för etiskt 
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resonemang men att utgå från olika värden och etiska principer är en möjlighet att närma sig de 

etiska frågorna. Genom att använda sig av olika etiska perspektiv går det att undersöka hur de 

påverkar en individs ställningstagande i olika frågor (Hermerén, 2013). I tidigare intervjuer och 

samtal under utbildningen har vi tagit del av hur enhetschefer inom privat verksamhet har 

problematiserat konkurrensutsättning och etiska dilemman inom äldreomsorgen. Dialogerna 

har väckt vårt intresse för enhetschefens roll samt deras perspektiv på etik och konkurrensens 

inverkan.  

1.1 Disposition 

Uppsatsen innehåller tio avsnitt där det första avsnittet är en inledning som presenterar ämnet 

och ämnesvalet. Avsnitt två beskriver bakgrunden samt uppsatsens relevans för socialt arbete. 

I avsnitt tre finns uppsatsens syfte och frågeställningar. Det fjärde avsnittet omfattar centrala 

begrepp. Uppsatsens femte avsnitt behandlar studiens teori och perspektiv. I avsnitt sex 

redogörs för tidigare forskning. Det sjunde avsnittet behandlar vår förförståelse, metodval, 

urval, intervjuguide, avgränsningar och etik. I avsnitt åtta presenteras studiens resultat. Avsnitt 

nio innehåller analys och diskussion. Det tionde och avslutande avsnittet innehåller 

metodologisk reflektion, slutsatser samt förslag till vidare forskning inom området.  
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2. Bakgrund 

I Sverige finns idag en växande del av äldre i befolkningen och andelen äldre förväntas bli ännu 

större i framtiden (Jönson & Harnett, 2015; Antonson, Eriksson Korjonen & Rosengren, 2012). 

Under slutet av 1900-talet genomgick äldreomsorgen i Sverige en förändring där politiken drev 

frågor om införandet av valfrihet samt marknadisering (Jönsson & Harnett, 2015). 

Marknadiseringen som skett har influerats av och byggs på New Public Management (NPM). 

NPM har till syfte att effektivisera offentlig förvaltning genom att driva verksamheten enligt 

samma principer som ett vinstdrivande företag (Johansson, Dellgran & Höjer, 2015). Då 

kommunerna tar beslut om att låta servicetjänster utföras av privata företag som konkurrerar 

med offentlig verksamhet införs marknadsmekanismer. Marknadisering kan också medföra att 

de offentliga myndigheterna börjar använda sig av företagslogik i sina egna processer men det 

är inte alltid som den förändringen sker.  

År 1990 ändrades kommunallagen vilket innebar att kommunerna kunde använda sig av andra 

utförare och 2009 infördes Lagen om valfrihetssystem (LOV) inom vård och omsorg. Det 

medförde att medborgarna nu i större utsträckning kunde välja utförare av tjänster inom 

äldreomsorgen (Jönsson & Harnett, 2015). Dock finns skillnader mellan olika kommuner när 

det gäller möjligheterna att välja, då LOV är frivillig att tillämpa inom äldreomsorgen (SKL, 

2019b).  

I och med införandet av privata verksamheter inom äldreomsorgen har frågor kring omsorgens 

kvalitet uppkommit. Kritik har framkommit i tidigare studier om att kostnad har prioriterats 

framför kvalitet på omsorgen och att det är vanligare inom områden där kvalitet är svår att mäta 

(Stolt, Blomqvist & Winblad, 2011). Det finns motsägelser inom forskningen kring skillnader 

som framkommer gällande kvaliteten. Syftet med att tillåta privata aktörer inom äldreomsorgen 

var att konkurrensen skulle medföra en ökad kostnadseffektivitet och att det i sin tur skulle leda 

till förbättrad omsorg i relation till de resurser som finns (Jönson & Harnett, 2015). Inom 

äldreomsorgen går det inte att se några klara skillnader mellan privat och offentlig verksamhet 

då det gäller kvalitet. Området anses behöva mer forskning för att klargöra eventuella skillnader 

och analysera konkurrensutsättningens effekter samt tydliggöra kriterier för vad kvalitet 

innebär (Socialstyrelsen, 2012). 

En privat utförare/verksamhet som upphandlas av kommunen, ingår ett kontrakt där 

verksamheten ska förhålla sig till kommunens riktlinjer om exempelvis diskriminering. LOV 
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ger individer i behov av omsorg i hemmet eller i behov av vård och omsorgsboende möjlighet 

att välja utförare för de insatser som beviljats av kommunens biståndshandläggare i enlighet 

med Socialtjänstlagen 4 kap 1§ (SoL) (SKL, 2019a).  

Det finns också begränsningar inom LOV, då det endast är valet av utförare som omfattas av 

valmöjligheten. Innehållet i tjänsten eller vilken individ som utför tjänsterna är inte möjligt för 

brukaren att påverka (Szebehely, 2011). Valfrihetsmöjligheter är enligt undersökningar 

varierande utifrån geografiskt läge, invånarantal samt antal utförare som finns tillgängliga. I 

större städer tenderar valfrihetssystem vara vanligare förekommande (Szebehely, 2011). 

Svensson och Edebalk (SKL, 2010) menar att vid hårdare konkurrens kan individer få andra 

tjänster utförda utöver de beviljade insatserna från biståndshandläggaren.  

Det kan finnas svårigheter för äldre personer att aktivt söka information om de olika utförarna 

av hemtjänst. Det kan också vara svårt för äldre personer att ta till sig informationen även om 

den ges till dem. Vidare är det många som behöver hjälp av någon anhörig att välja och det kan 

bli så att personen väljer samma utförare som sin granne eller kanske bara den utförare som står 

först i listan (Thorslund, 2013). Individer som själva har möjlighet eller har familjer som 

företräder deras intressen tenderar att tillges mer tid. Risken är att tiden omfördelas från mindre 

resursstarka individer till individer som lättare kan manifestera sina behov och önskemål 

(Gavanas 2011). Detta väcker frågor kring jämlikhet och omsorg på lika villkor för äldre 

individer. 

2.1 Studiens relevans för socialt arbete 

Det etiska synsättet har blivit allt viktigare för det sociala arbetets utveckling samtidigt som det 

ibland kan stå i motsättning till den marknadslogik som följer på konkurrensutsättning. Detta 

gör att etiska dilemman och konkurrensutsättning är relevanta att studera. Vi vill skapa en 

djupare förståelse för enhetschefers beslutsfattande samt också belysa komplexiteten som 

uppstår i chefsrollen om de egna värderingarna inte överensstämmer med verksamhetens 

värderingar och mål. 
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3. Syfte och frågeställningar 

3.1. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka konkurrensutsatthet och etiska dilemman inom hemtjänsten 

ur enhetschefers perspektiv. 

3.2 Frågeställningar 

1. Hur kan enhetschefers upplevelser av etiska dilemman som uppkommer till följd av 

konkurrensutsatthet förstås utifrån moralfilosofiska teorier? 

2. Upplever enhetscheferna att deras moral påverkas av etiska dilemman och 

konkurrensutsatthet? I sådana fall hur? 

3. Uttrycks några strategier för att hantera etiska dilemman som uppkommer i och med 

konkurrensutsatthet och i så fall vilka? 
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4. Centrala begrepp 

4.1 Enhetschef  

I denna studie riktas fokus mot enhetschefer inom hemtjänsten. Enhetschefen är en chef på 

mellannivå som arbetar med personal, brukar-/kundfrågor och som, inom privata företag, även 

har till uppgift att förhålla sig till och ha insikt i enhetens ekonomi. Inom privata 

hemtjänstföretag förekommer olika benämningar för enhetschefen, såsom verksamhetschef, 

verkställande direktör (som har personalansvar samt klientkontakt), enhetschef samt 

personalansvarig avdelningschef. I den här studien benämns de genomgående enhetschef.  

4.2 Moralfilosofi  

Moralfilosofi och moral är begrepp som ligger nära varandra. Moral kan sägas vara hur vi bör 

handla i en viss situation eller vilka dygder som är eftersträvansvärda, medan moralfilosofi mer 

beskriver teori- och idésystem som innefattar etik och moral (Blennberger, 2005). Oftast 

används dessa begrepp synonymt och i uppsatsen kommer ordet etik huvudsakligen att 

användas och representerar då både innebörden av moral och etik.  

4.3 Rättvisa  

Blennberger (2005) beskriver att begreppet rättvisa handlar om jämn fördelning samt att alla 

ska behandlas lika. Distributiv rättvisa handlar om att resurser delas lika i fråga om 

välfärdsinsatser. I fråga om välfärdsinsatser inom hemtjänst innebär det att alla individer ska 

uppnå jämlikhet i levnadsvillkor. Ytterligare förklaras att insatser beviljas utifrån individuell 

bedömning som utgår från behovet.  

4.4 Behov 

Behov kommer i uppsatsen att tillsammans med begreppet rättvisa behandlas i studiens analys. 

Vad behov innebär kan inte endast tolkas ur ett perspektiv. Behov ska enligt Blennberger (2005) 

ses utifrån beskrivningen “till var och en efter behov”. Behoven delas upp i två olika former av 

behov, absoluta och relativa. Absoluta som handlar om basala behov så som exempelvis mat, 

vätska och bostad. Om de basala behoven inte tillfredsställs kan individen lida direkt skada eller 

förorsakas lidande och i värsta fall kan det vara en fara för individens liv. Relativa behov är 

relaterade till exempelvis en individs sociala miljö, levnadshistoria och personliga preferenser 

(Blennberger, 2005).  
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5. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som använts i studien är etik, etiska normer och etiska principer. 

5.1 Etik och etiska normer  

Inom socialt arbete är det viktigt med en medvetenhet om etik och hur etik påverkar individers 

förhållningsätt. Etik är inget begrepp som låter sig beskrivas i en enda mening men det går att 

ställa fyra grundläggande etiska frågor för att klargöra vad ordet etik omfattar 

(Akademikerförbundet SSR, 2017).  

   

1. Hur bör människans och livets värde uppfattas?   
2. Vad gör en handling eller regel rätt?   
3. Vad är ett gott liv och ett gott samhälle?  
4. Vilken slags person bör jag vara och vilket ansvar har jag i min professionella 

roll? (Akademikerförbundet SSR, 2017, s. 12).  

   

Genom frågorna ges möjlighet att begrunda och relatera till etiska principer. Fråga ett och fyra 

har uppfattats vara de mest relevanta utifrån studiens syfte och frågeställningar. Fråga fyra kan 

kopplas samman med pliktetik om hur en individ i det professionella arbetet kan reflektera över 

sin professionella roll och vilket ansvar den innebär. Banks (2004) menar att etiska normer kan 

variera beroende på professionell yrkesgrupp och accepteras vanligen av gruppens medlemmar. 

Etiska principer inom en professionell yrkesgrupp kan skilja sig mot de etiska normer som 

individen har privat. Blennberger (2005) uppger att pliktetik är ett sätt att förhålla sig till etiska 

frågor samt att pliktetik även kan benämnas som deontologisk etik eller regeletik. En handling 

kan anses vara rätt eller fel i förhållande till aktuell norm oavsett vilken effekt handlingen har. 

Blennbergers (2016) beskrivning kan jämföras med fråga två i ovanstående punktlista där 

professionellas etiska synsätt på normer påverkar handlingen och bedömningen på om 

handlingen är rätt eller fel. Pliktetik kan påverka professionellas förhållningssätt till rådande 

normer. 

Principer som exempelvis rättvisa eller självbestämmande kan ligga till grund för 

ställningstagandet vid pliktetiska reflektioner (Blennberger, 2016). De normer som råder i 

samhället kan ses som ett socialt kontrakt mellan människor och det finns en kollektiv förväntan 

att alla individer ska hålla sig till de normer som finns. Etiska normer kan baseras på frågor om 

exempelvis ärlighet, jämlikhet, likabehandling, social rättvisa, värdighet, solidaritet och 

självbestämmande (Akademikerförbundet SSR, 2017).   
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Det finns två övergripande regler då det gäller pliktetik. Dessa har utvecklats under 1700-talet 

av Immanuel Kant och kallas det kategoriska imperativet. Den första regeln som ligger till 

grund för en etisk bedömning handlar om personrespekt. Detta betyder att alla individer ska 

behandlas utifrån att de har ett värde i sig dvs. att den som berörs av handlingen inte ska vara 

ett medel för att uppnå något utan att den individen har ett eget värde. Regel nummer två 

beskriver att handlingsregeln ska vara allmänt erkänd vilket betyder att man bör handla på det 

sätt som man själv önskar att andra också skulle göra (Akademikerförbundet SSR, 2017). 

Konsekvensetik kan vara ett alternativ till pliktetik då det inte alltid är självklart vad plikten 

innebär i en viss situation. Konsekvensetik handlar i huvudsak om att en handling får sitt värde 

genom att den ger goda konsekvenser som exempelvis livskvalitet eller välbefinnande. Valet 

av handling bör då vara den som ger bäst konsekvenser för de som berörs. Handlingsnormer 

kan således grundas och få stöd i både plikt- och konsekvensetik (Akademikerförbundet SSR, 

2017).  

5.2 Etiska principer  

Många av de normer som ligger till grund för etiskt förhållningssätt ligger också till grund för 

de etiska principer som beskrivs nedan. 

Etiska principer representerar de värden som respektive princip värnar om. Principerna kan 

användas för att identifiera olika etiska problem men de innehåller inte lösningar till problemen. 

De etiska principerna kan i vissa fall också stå i konflikt med varandra. Inom vården finns fyra 

grundprinciper som ska vara vägledande för personalen vid svåra beslut. Dessa är 

självbestämmandeprincipen som också omnämns som autonomiprincipen, rättviseprincipen, 

godhetsprincipen samt icke skada principen även kallad skademinimeringsprincipen 

(Vårdriktlinjer, 2019; Hermerén, 2013). Det finns ett antal olika etiska principer men då de ofta 

är besläktade med varandra går det att bryta ner dem till dessa fyra etiska principer som anses 

vara välkända (Hermerén, 2013).  

Självbestämmande har olika dimensioner beroende på vilken aspekt av begreppet som 

beaktas. Självbestämmandeprincipen innebär att varje individ ska, så länge det inte påverkar 

andra människors självbestämmande, ha rätt att fatta beslut om sitt eget liv. 

Självbestämmandeprincipen är komplex då det inte bara handlar om att kunna välja utan också 

om att ha rätt information samt att personen har möjlighet att aktivt söka efter de alternativ som 
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är möjliga att välja på. En djupare förståelse av självbestämmande ligger i att individen även 

har insikt i konsekvenserna av valen i fråga om sig själv och andra (Hermerén, 2013). 

Socialtjänstlagens portalparagraf lyfter självbestämmande vilket stämmer väl överens med 

innehållet i principen för självbestämmande (Pettersson, 2013). 

Med rättviseprincipen avses att alla ska behandlas lika samt att bedömningar ska vara rättvisa 

och lika för olika personer i samma typ av situation (Hermerén, 2013). Rättvisan representeras 

av att lika behandlas lika. Ingen ska särbehandlas och det är inte tillåtet att diskriminera någon. 

I Diskrimineringslagen anges sju diskrimineringsgrunder i relation till så kallad direkt 

diskriminering. Med detta avses:  

att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller 

skulle ha behandlats i en jämförbar situation, om missgynnandet har samband med kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslag 4§, 2008).  

Med godhets(maximerings)principen menas att göra gott för andra, eliminera det som är 

skadligt samt förebygga skada. Skademinimeringsprincipen innebär att vi inte ska skada andra 

människor eller orsaka lidande för andra (Hermerén, 2013). Inom äldreomsorgen svarar inte 

resurserna mot behoven och organisationens olika mål är inte alltid förenliga. Hemtjänstens 

personal utför sitt arbete i en annan människas hem som därigenom också blir en arbetsplats. 

Frågan som uppstår är om personalen får bestämma eftersom det är deras arbetsplats eller om 

det är den som bor där som har rätt att bestämma över sitt hem (Thorslund, 2013). När äldre 

mottar tjänster i hemmet finns risk att deras tidigare privata hem omvandlas till en liten 

institution. Hemmet formas då inte enbart av individens egna önskemål utan också av 

hemtjänstpersonalens utrustning och arbetskultur så som exempelvis attityder, krav och idéer 

gällande arbetsplatsen. Omvandlingen medför att den äldre individen mer och mer tappar 

kontrollen över sitt hem (Grenier & Guberman, 2009).  

I uppsatsen kommer fokus att läggas på rättviseprincipen samt självbestämmandeprincipen då 

de ter sig som de mest relevanta av de nämnda principerna vad gäller beslutsfattandet inom 

äldreomsorgen. Självbestämmandeprincipen och rättviseprincipen kan också i vissa fall skapa 

en etisk konflikt och således ett dilemma att ta ställning till vilket är en intressant aspekt att 

studera.  
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6. Tidigare forskning 

Chefsarbetet innebär en formell auktoritetsutövning men det finns också ramar för 

utformningen av chefspositionen. I yrkesrollen finns vanligen relationer till både över- och 

underordnade. I chefens ansvar ingår att, inom sitt ansvarsområde, fatta och genomföra beslut 

(Brytting, 2012). Formellt ansvar tilldelas chefsrollen medan etiska förhållningsätt utvecklas 

utifrån lagar, riktlinjer och värdegrund men också genom personliga etiska värderingar.  

Hur en chef bör agera och vara som ledare finns beskrivet i litteraturen men det finns inte 

mycket forskning om vad en chef egentligen gör. Det kan vara svårt att uppfylla de regler och 

formella krav som styr verksamheten och ibland kan chefsrollen kollidera med den egna 

övertygelsen (Brytting, 2012). Trots tidigare deskriptiv ledarskapsforskning menar Flanigan 

(2008) att det är svårt att ge rekommendationer om hur en chef bör göra i situationer där etiska 

dilemman uppstår och att moralfilosofisk ansats i forskning om ledarskapsetik är av vikt för att 

ta reda på hur en ledare ska agera.   

Tidigare studier har enligt Brown, Treviño & Harrison (2005) fokuserat mycket på hur chefer 

bör agera och mindre på hur de etiska dimensionerna av ledarskapet påverkar arbetet. Chefer 

har en nyckelroll i etisk vägledning för anställda och formar därigenom aspekter inom arbetet 

såsom ärlighet, rättvisa samt bemötande gentemot andra individer. Studien tydliggör ett behov 

av att studera komplexiteten i chefsrollen samt öka förståelsen för hur etiska dimensioner 

påverkar ledarskap, personal och brukare. 

Det finns forskning som har visat att de etiska konflikterna är oundvikliga och ständigt 

återkommande inom äldreomsorgen, samt att chefer inom äldreomsorgen har ett komplext 

etiskt ansvar då det gäller personalens arbetsmiljö i relation till den äldre personens behov samt 

anhörigas önskemål och krav (Jonasson, Sandman & Bremer, 2019). Genom kvalitativa 

textanalyser baserade på två examinationer i ledarskapsutbildning har Jonasson et al. (2019) 

påvisat att dilemman lätt uppstår i gränslandet mellan omsorgstagarens autonomi, 

omvårdnadsbehov och personalens bedömning av situationen. Vidare visade denna studie att 

etiska konflikter uppkommer genom att anhöriga också har önskemål och ställer krav på vad 

de anser att den äldre personen behöver, samt att enhetschefer upplever att de saknar stöd, 

resurser och vägledning för att hantera dessa dilemman. 
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Sjukvårdspersonal och socialarbetare är yrkesgrupper som båda möter etiska dilemman i sin 

yrkesroll och därav blir forskningen inom hälso- och sjukvård om etik och ledarskap relevant 

även i studier för socialt arbete. 

Etiska utmaningar uppstår i alla yrkesroller som utför omvårdnad och service till äldre 

individer. Slettebø, Skaar, Brodtkorb och Skisland (2018) belyser i en kvalitativ studie 

utmaningen för chefer att kombinera god service och kvalité inom äldreomsorgen samtidigt 

som de ska förhålla sig till ekonomiska resurser. Konflikten blir en inre konflikt mellan det 

formella ledaskapet, god kvalitet i omsorgen samt ekonomi. Chefer inom äldreomsorgen 

behöver skapa en balans mellan begränsade resurser och etiska ställningstaganden. 

En annan kvalitativ studie utgår från tolv gruppmöten på en inköpsenhet inom hälso- och 

sjukvård (Tønnesen, Ursin och Støre Brinchmann, 2017). Gruppen bestod av sjuksköterskor, 

fysioterapeuter och socialarbetare. I studien framkom att det är viktigt för chefer inom 

omsorgen att hitta en balans mellan lojalitet och professionens autonomi. Vem ska de vara lojala 

emot och vad är egentligen deras ansvar? Motsättningar finns mellan distans och närhet till 

vårdtagarna samt mellan individualitet och samhällsnytta. Det kan skapas en förvirring både på 

individ- och organisationsnivå då olika motstridiga förväntningar kan uppkomma genom 

värdekonflikter. Höglund och Falkenström (2018) har intervjuat tretton chefer inom sjukvården 

och resultatet i studien visar att chefer prioriterar ekonomi framför etik samt att etisk diskussion 

inte ingår i deras vardagliga arbete. Ekonomin prioriteras på grund av marknadiseringen och 

cheferna saknade möjligheter till etiska diskussioner i sitt arbete. Slutsatsen i studien var att 

etiska analyser och överväganden måste integreras i chefers och politikers arbete på samma sätt 

som exempelvis budget- och förändringsarbete. Utrymme för etiska dialoger behövs skapas för 

att öka den etiska kompetensen på chefsnivå. För att öka statusen på de etiska frågorna bör 

fokuset på marknadsprinciper minskas.  

Möjligheten att välja mellan olika utförare ger en högre grad av självbestämmande. Eftersom 

inte alla kommuner har infört LOV påverkar det möjligheten för brukarna i vissa kommuner att 

få den utökade service privata utförare kan tillhandahålla. Antonsson, Eriksson, Korjonen och 

Rosengren (2012) visar i en kvalitativ studie att det finns både likheter och skillnader mellan 

privat och offentlig verksamhet vad gäller kvalitetsförbättringar. Att öppna upp för privata 

aktörer har medfört att äldre personer får större valmöjlighet och klassas som kunder. Första 

linjens chefer ställde sig positiva till LOV då det ger möjlighet att välja mellan privata och 
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offentliga aktörer. Dock skiljer sig förutsättningarna åt mellan offentlig och privat verksamhet. 

Cheferna betonade att privata utförare hade utökat sin service gällande städning, inköp, 

snöskottning och trädgårdsarbete för att bättre kunna möta kundernas önskemål. Offentlig 

verksamhet hade inte samma möjligheter till utökad service. Respondenterna upplevde att 

möjligheterna att välja utförare har ökat kvaliteten för äldre personer och det har blivit viktigt 

att ge omvårdnad av hög kvalitet. Kraven på kvalitetsutveckling har ökat så väl inom privat 

som offentlig verksamhet. 

Även chefer inom offentliga verksamheter kan påverkas av att konkurrensutsättning införs. 

Intervjuer med chefer inom 24 offentliga vårdcentraler visade att förändringen upplevdes som 

snabb och grundad i ett finansiellt incitament samt att prioriteringskonflikter uppstod mellan 

patientgrupper gällande behov, krav samt olika nivåer av bemyndigande (Maun, Nilsson, 

Furåker och Thorn, 2013). Resultatet påvisar att det fanns både positiva och negativa upplevda 

effekter av förändringen. Negativa effekter som identifierades vid införandet av 

konkurrensutsättning är stress, osäkerhet, ökad känsla av konkurrens samt neddragningar av 

personal, medan positiva effekter som nämndes var ökad möjlighet till vårdkontakt. 

Delar av denna tidigare forskning kommer att användas i diskussionsavsnittet, där vi gör en 

analys av vårt empiriska material. Sammanfattningsvis kan konstateras att etiska dilemman för 

enhetschefer inom privat hemtjänst verkar vara ett tämligen outforskat område. Däremot finns 

betydligt fler studier som riktar sig mot sjuksköterskor och sjukvårdens etiska konflikter samt 

ledarskapsforskning som försöker beskriva hur chefer ska agera vid etiska konflikter. Vidare 

finns det en del forskning om konkurrensutsatthet och privatiseringens inverkan på 

äldreomsorgen men ingen forskning har hittats om huruvida enhetschefers beslut vid etiska 

dilemman kan påverkas av konkurrensutsattheten.  
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7. Metod 

I metodavsnittet nedan redogörs för författarnas förförståelse samt studiens metod, 

genomförande och metodologiska överväganden.  

7.1 Förförståelse 

Vi som genomför studien har erfarenhet av att arbeta i socialt arbete genom 

biståndshandläggning inom offentlig verksamhet. I vårt arbete har vi många gånger mött etiska 

dilemman i form av att regler och riktlinjer har kolliderat med brukares önskemål samt i vissa 

fall även med våra egna värderingar. Vi har även mött krav från såväl brukare som anhöriga 

där det uppkommit etiska konflikter genom att kraven både kunnat ses som orimliga men ändå 

förståeliga.  

7.2 Undersökningsdesign och metodval 

Studien är en kvalitativ tvärsnittsstudie. Den bygger på vinjetter som besvaras genom en 

webbenkät med öppna frågor samt semistrukturerade intervjuer. Att använda sig av 

vinjettstudie grundade sig att vinjetter är en intressant metod för att väcka eftertanke och 

reflektion kring ett konkret fall. Webbenkäten med vinjettfall skapades för att spara tid för 

enhetschefer som redan har en hög arbetsbelastning och därigenom inte ansåg det möjligt att 

vara med på en intervju. Genom att använda en webbenkät förväntades tillräckligt med 

information inkomma för att undersöka och förstå respondenternas perspektiv kring 

konkurrensutsatthet och etiska dilemman. Vinjettfallen gav även en möjlighet för respondenten 

att ta ställning till en given situation istället för att bara besvara frågor. Webbformulär var 

således ett sätt att nå ut till fler respondenter. Emellertid finns en risk att skriftliga svar blir 

kortfattade vilket medförde att webbenkäterna kompletterades med intervjuer för att ge 

ytterligare djup i materialet och för att få möjlighet att utveckla de svar som gavs. 

En vinjett är en kort berättelse (fallbeskrivning) som beskriver en viss situation och den 

presenteras oftast skriftligt. Fallbeskrivningen syftar till att forma en val- eller 

bedömningssituation för respondenten. De fall som beskrivs behöver ligga nära ett verkligt 

scenario för att kännas relevanta för respondenten. Intentionen med vinjettmetoden är att kunna 

analysera de val och bedömningar som respondenten gör i given situation. Det finns fyra 

grundkriterier för skapandet av en vinjett. Dessa är att den ska vara lättläst, trovärdig, logisk 
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och inte utformas för komplext så att respondenten riskerar att tappa bort sig (Jergeby, 1999). 

Vinjettmetoden kan användas vid såväl kvantitativa som kvalitativa studier. Vid en kvalitativ 

ansats används öppna frågor och studien blir således mer explorativ. Syftet är då att kunna 

fördjupa analysen av de frågor som ställs (Jergeby, 1999). En kvalitativ forskningsansats 

kännetecknas av att forskaren avser att studera respondenternas upplevelser och perspektiv. 

Detta görs vanligen med intervjuer som fångar upp informationen genom antingen riktade eller 

öppna frågor inom ett specifikt ämne (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer 

kännetecknas av att intervjun utförs med frågor som är kopplade till avsett tema. Följdfrågor 

kan göras för att tydliggöra och utveckla tidigare svar under intervjun (Bryman, 2011). 

Webbenkäter är enligt Bryman (2011) ett enkelt sätt att nå ut till ett stort antal respondenter 

över ett stort geografiskt område. Andra fördelar som nämns är snabba svar, möjlighet att 

utforma enkäter efter önskemål samt att respondenter tenderar att svara på fler av frågorna. 

7.3 Urval 

Eftersom avsikten var att studera en specifik yrkesroll användes ett bekvämlighetsurval vilket 

också var ett bra sätt att nå ut till respondenter under den begränsade tid som studien pågick. 

Ett bekvämlighetsurval kännetecknas av att valda respondenter uppfyller vissa kriterier för att 

delta i en studie till exempel specifika roller (Davies, 2010) Vid urvalet tillämpades ett antal 

inkluderingskriterier. Respondenterna skulle: 

• arbeta eller tidigare ha arbetat inom privat hemtjänst i kommuner som valt att tillämpa 

LOV,  

• finnas i mellersta eller norra Sverige, samt  

• arbeta eller tidigare ha arbetat som enhetschef eller på en liknande position i företaget.  

Inbjudan att delta i webbenkäten skickades ut till sextioåtta (68) respondenter i kommunerna 

Stockholm, Västerås, Enköping, Örebro, Falun, Gävle, Sundsvall och Umeå. Antal svar som 

skickades in av respondenterna var sexton (16). Svarsfrekvensen för webbenkäterna var 23,5 

%. För de semistrukturerade intervjuerna kontaktades tio (10) stycken enhetschefer som 

tillfrågades om att delta i en intervju. Fyra (4) av de tillfrågade valde slutligen att delta i en 

intervju. Två av intervjuerna genomfördes av båda författarna tillsammans genom att en 

författare utförde själva intervjun medan den andra skötte den tekniska utrustningen och i vissa 

fall även ställde någon kompletterande fråga. De andra två intervjuerna genomfördes separat 
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av författarna. Samtliga intervjuer utfördes på respektive respondents arbetsplats vilket valdes 

av respondenterna själva. 

7.4 Webbenkät och intervjuguide 

I studien användes en webbenkät samt en intervjuguide som stöd till de semistrukturerade 

intervjuerna. Webbenkäten utformades med bakgrundsfrågor om huruvida respondenten hade 

arbetet både inom offentlig sektor och privat sektor, hur många år de arbetat som enhetschef 

samt vilka yrkesroller de haft inom socialt arbete. Därefter kom två vinjettfall (se bilaga 4) med 

tillhörande frågor samt avslutande frågor. Frågorna i vinjetten gällande fall och avslutande 

frågor utformades som öppna frågor för att fånga upp respondenternas perspektiv och 

reflektioner (se bilaga 5).  

I vinjetterna beskrevs två olika dilemman som en enhetschef inom privat hemtjänst kan ställas 

inför. Det första dilemmat avser en kund som vill ha något extra för att välja ett visst privat 

hemtjänstbolag istället för att vända sig till någon annan utförare som kanske var beredd att 

tillmötesgå kraven. Denna vinjett handlar om rättvisa, egna värderingar och konkurrensens 

eventuella påverkan i sammanhanget. Det andra vinjettfallet beskriver ett dilemma där en kund 

vägrar ta emot personal med annan etnisk bakgrund och kräver av enhetschefen att hen ska 

ombesörja detta för annars byter kunden utförare. Detta dilemma involverar enhetschefens 

skyldighet mot personalen men också respekt inför kunders önskemål och upplevelser. 

Respondenterna ombads att reflektera över dessa dilemman och hur hen skulle ha agerat i de 

beskrivna situationerna. 

Syftet med vinjettfallen var att få respondenterna att reflektera över situationen utifrån 

perspektiv på konkurrensutsatthet och etiska dilemman. Vinjettfallen skapades för att efterfölja 

varandra i kronologisk ordning för att underlätta för respondenterna. Ordningsföljden syftade 

till att skapa ett flyt i frågorna och öppna upp för respondenterna att reflektera över hur de 

initialt skulle agera för en potentiell brukare/kund samt hur tankegången skulle vara för en redan 

befintlig kund som ställer specifika krav på utföraren.  

Intervjuguiden utgick från samma vinjetter och innehöll samma frågor som webbenkäten men 

kompletterades med ytterligare några frågor (se bilaga 6). Frågorna som lades till gällde 

utbildning, hur verksamheten var uppbyggd, om chefen kände stöd från ledningen i sina beslut 
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samt hur respondenten skulle ha agerat om en individ med annan kulturell och språklig 

bakgrund begärt specifik personal.  

Vinjettfallen har granskats och diskuterats med handledaren samt ytterligare en lärare. Efter 

handledarens granskning fältförankrades fallen och frågorna hos en enhetschef som tidigare 

varit verksam inom privat hemtjänst. Efter granskningen av enhetschefen korrigerades fallen 

och frågorna för att bättre reflektera situationen på den privata marknaden. Förändringarna 

granskades och godkändes slutligen av handledaren innan webbenkäten skickades ut och 

intervjuerna genomfördes. 

7.5 Databearbetning och analys 

Enkäterna har lästs och materialet från dem har bearbetats gemensamt av båda författarna och 

materialet samanställdes samt strukturerades i ett Exceldokument. Författarna transkriberade 

var för sig den intervju de själva genomfört och transkriberade även den intervju som respektive 

författare hade huvudansvar för även om de genomfördes gemensamt. Det transkriberade 

materialet har sedan lästs igenom och bearbetats av båda författarna tillsammans. Valet av 

tematisk analys grundades i möjligheten att kunna studera materialet och därigenom låta 

materialet tala för sig självt.  

Tematisk analys är ett sätt att analysera kvalitativa data. Vanligen söks efter återkommande 

teman och underteman i inhämtat material. I den här studien har den tematiska analysen skett 

genom en metod som heter framework.  

Framework avser att strukturera inhämtat material genom att skapa en överskådlig tabell med 

teman och underteman. Tabellens teman och underteman utformas genom att läsa materialet 

upprepade gånger för att hitta repetitioner och mönster i svaren som inhämtats (Bryman, 2011). 

Genom att läsa igenom enkäter och transkriberingar av intervjuerna upprepade gånger har 

teman och underteman identifierats. Materialet har bearbetats genom noggrann genomgång och 

kodning där materialet har sammanställts i ett Exceldokument. I bearbetningen av materialet 

har ingen skillnad gjorts mellan enkätsvaren och de transkriberade intervjuerna. Dock har 

materialet särskilts genom att vid citat refererat till enkätsvar och intervjuer med E respektive I 

samt ett löpnummer. Till grund för analysarbetet har de anvisningar för tematisk analys följts 

som anges i Bryman (2011). Dessa innebär att i bearbetningen uppge var informationen är 

hämtad, att respondentens egna språk skulle kvarstå i så stor utsträckning som möjligt, att 
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använda begränsad mängd data samt reducera och komprimera materialet (Ibid.). De citat som 

finns under avsnittet resultat i denna studie är återgivna precis som respondenten uttryckt eller 

skrivit svaren utan att språket förändrats eller korrigerats. 

7.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Styrkor och svagheter med en kvalitativ studie kan diskuteras utifrån begreppet tillförlitlighet. 

Tillförlitlighet består sammantaget av de fyra delkriterierna överförbarhet, pålitlighet, 

konfirmation samt trovärdighet. Bryman (2011) beskriver att överförbarhet handlar om fylliga 

beskrivningar av en viss kultur och hur dessa beskrivningar skapar en bas som sedan kan föras 

över till en annan grupp eller omgivning. Pålitlighet innebär att forskaren på ett adekvat vis 

granskar sin egen forskning samt redogör tydligt för hela forskningsprocessen. Ytterligare ska 

forskningen granskas av yrkeskamrater som kan bedöma kvaliteten på studien samt dess 

resultat och slutsatser. Konfirmation innebär att forskaren ska ha tillförsikt till sin egen 

objektivitet för ämnet samt uppge erfarenheter eller kunskaper som kan ha påverkat 

objektiviteten. Trovärdighet handlar om hur andra uppfattar och godtar studiens resultat. 

Grunden till trovärdigheten ligger i ett korrekt utförande samt att forskaren presenterar och 

undersöker resultatens giltighet hos berörda individer (Bryman, 2011). 

Pålitlighet har eftersträvats genom en noggrann beskrivning av tillvägagångssättet och 

forskningsprocessen. För att uppnå överförbarhet har material inhämtats från olika kommuner 

i olika delar av Sverige. Viss bias kan anses finnas då respondenter som har svarat på enkäten 

har uppgett sig vara både ägare av företaget och samtidigt innehar rollen som enhetschef. Vi 

tror att det kan påverka hur man uppfattar situationen och hur respondenten reflekterar över 

verksamheten och egna värderingar. Studien har inte för avsikt att skapa ett generaliserbart 

resultat. Studien syftar till att tydliggöra en bild av den verklighet enhetschefer befinner sig i 

utifrån respondenternas egna redogörelser och tankar. Respondenter från både stora och små 

kommuner ingår i studien. Pålitlighet grundar sig i att författarna diskuterat och reflekterat över 

studiens innehåll, arbetet har granskats av handledare samt att fältförankring skett av utvalda 

delar. I studien avses att ha en hög grad av transparens, tydlighet i arbetssätt samt att författarna 

kritiskt granskat genomförandet och tagit upp faktorer som kan ha påverkat materialet samt 

resultatet. Det innefattar även författarnas egen objektivitet i fråga om tidigare erfarenheter och 

kunskap. Kriteriet konfirmation har försökt att uppnås genom att frågorna har utformats som 

öppna frågor. Öppna frågor valdes för att författarnas tidigare erfarenhet inte skulle påverka 
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respondenternas svar. För att uppnå trovärdighet har studien granskats och kommenterats av 

studiekamrater gällande studiens innehåll och resultat. Yrkesverksamma har även erbjudits att 

ta del av studien och fått möjlighet att lämna synpunkter.    

7.7 Etik 

Sohlberg och Sohlberg (2019) skriver att en god forskningssed är av stor vikt för att bibehålla 

forskningens status. Bryman (2011) uppger att forskare fortfarande bryter mot etiska 

föreskrifter på en mer allomfattande nivå trots en idag vidare kunskap och att det därför är 

viktigt att inte förbise informationen om forskningsetik.  

Högskolan Dalarnas blankett för etisk egengranskning av projekt som involverar människor 

hanterar frågor kring etiska principer. Blanketten behandlar frågor gällande respondentens 

möjlighet till frivilligt deltagande, samtycke om deltagande, fysiska eller psykiska ingrepp, 

känsliga personuppgifter som etnicitet, religion, hantering av biologiskt material som kan 

kopplas till levande eller avliden individ samt personuppgifter gällande brott mot lag etc. (se 

bilaga 1). Slutsatsen av resultatet från blanketten var att ingen ansökan till Forskningsetiska 

nämnden (FEN) behövde göras.  

Bryman (2011) listar fyra etiska principer som en forskare behöver ta hänsyn till. 

Informationskravet, samtyckeskravet, kravet gällande konfidentialitet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär enligt Bryman (2011) att respondenten informeras om studiens 

syfte, individens frivillighet att delta samt hur studien kommer att genomföras.  

Respondenterna kontaktades först via e-post och adressen hämtades från valda kommuners 

webbplatser. I e-posten till respondenterna informerades om bakgrunden till studien, studiens 

syfte samt tillvägagångssätt i form av att respondenten erbjöds att delta i en webbenkät eller en 

intervju. Det bifogades även ett informationsbrev (se bilaga 2 och 3) där det fanns ytterligare 

information om att det var frivilligt att delta i studien och att deltagandet när som helst kunde 

avslutas utan vidare konsekvenser. Ytterligare informerades respondenterna om GDPR samt 

hur det insamlade materialet skulle komma att behandlas. Författarna har beaktat GDPR vid 

insamlingen av material via webbenkäten genom att respondenterna var helt anonyma samt att 

enkäten skickades in via ett webbformulär. Vid intervjutillfällena informerades respondenten 

även muntligen om studiens syfte och frivillighet att delta i studien.  
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Bryman (2011) redogör för samtyckeskravet gällande att respondenten själv har makt över att 

bestämma om sitt deltagande som respondent. För att uppfylla kravet om samtycke valdes att i 

webbenkäten börja med en obligatorisk fråga om samtycke till medverkan. Om inte frågan 

angående samtycke besvarades med att klicka i ett ja fanns ingen möjlighet för respondenten 

att komma vidare och fylla i enkäten. Vid intervjutillfällena inhämtades ett muntligt samtycke 

av respondenten istället för ett skriftligt samtycke. Presentationen av deltagare i intervjun samt 

inhämtandet av samtycket skedde innan inspelningen började. Detta för att säkerställa att inga 

personuppgifter skulle lagras vare sig skriftligt eller som inspelat material.  

Kravet på konfidentialitet uppfylls om insamlat material behandlas på ett säkert vis så obehöriga 

individer ej kan nå uppgifterna (Bryman, 2011). För att uppfylla kraven valdes att inte samla in 

information som kunde kopplas direkt till respondenterna. så som företagsnamn, individens 

namn eller andra uppgifter som kunde röja personens identitet. Anonymisering gjordes av 

eventuella uppgifter respondenter lämnade för att inte riskera att information inhämtades som 

kunde riskera anonymitet. Citat i studien är inte kopplade till individens namn utan benämns 

exempelvis som “E 1”. Vissa personuppgifter samlades dock in såsom nuvarande och tidigare 

yrke samt antal år inom det sociala arbetet då den informationen kan vara viktig för studien 

samt ge substans åt insamlat material i fråga om erfarenhet och kunskap. Dessa uppgifter 

redovisas endast på gruppnivå. Vid intervjutillfällena valdes även utbildning som en relevant 

uppgift att inhämta då det finns möjlighet att utbildning kan påverka hur en respondent 

resonerar och reflekterar. Intervjuerna spelades in på en diktafon och transkriberades sedan till 

text inför bearbetning och analys av materialet. En diktafon lånades från Högskolan Dalarna 

med anledning av att det var en inspelningsform som inte var kopplad till internet och som 

därigenom inte riskerade intrång utifrån. Insamlat material valdes att sparas i dator eller i 

pappersform. På datorn skyddades materialet genom lösenordskyddad mapp och i pappersform 

hölls dokumenten inlåsta. Vid studiens slut kommer allt pappersmaterial att förstöras genom 

bränning och dokumenten på datorn kommer att raderas.  

Sista kravet som Bryman (2011) beskriver är nyttjandekravet vilket innebär att insamlad data 

endast används för avsett ändamål och inget annat. För att uppfylla kravet informerades 

respondenterna om syftet och hur materialet var tänkt att användas. För att säkerställa kravet 

att inte uppgifterna senare används i någon form kommer materialet att förstöras. 

Respondenterna har informerats om att examensarbetet kommer att redovisas muntligt på 

Högskolans FoU marknad samt publiceras i Högskolan Dalarna databas DiVA.    
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8. Resultat 

I detta avsnitt presenteras studiens resultat. Avsnittet börjar med en kort presentation av studiens 

respondenter som innefattar antal arbetade år inom vård och omsorg samt antal år som personen 

hade arbetat som enhetschef inom offentlig samt privat sektor. Resultaten presenteras i tre olika 

teman med tillhörande underteman.   

8.1 Respondenterna  

Respondenterna i webbenkäten hade arbetat som enhetschef mellan 2 och 20 år. De hade varit 

yrkesverksamma inom offentlig verksamhet mellan 2 och 17 år, förutom två respondenter som 

enbart hade arbetat inom privat verksamhet. Svarande hade arbetat inom privat verksamhet 

mellan 1 och 22 år. Respondenternas tidigare erfarenheter av socialt arbete eller omvårdnad var 

blandade och i enkätsvaren framgick att de tidigare haft yrkesroller som sjuksköterska, 

undersköterska, vårdbiträde, regionchef, personlig assistent, samordnare, teamchef, 

administratör samt biträdande verksamhetschef inom vård och omsorgssektorn. 

Respondenterna i intervjuerna hade arbetat som enhetschefer mellan 6 månader och 9 år. 

Arbetstiden inom offentlig verksamhet uppgick till mellan 7 och 24 år och inom privat 

verksamhet mellan 6 månader och 8 år. Vissa av respondenterna uppgav i intervjuerna att de 

tidigare haft yrkesroller som undersköterska, vårdbiträde, skötare, habiliterings assistent, 

personlig assistent samt biståndshandläggare. Tidigare yrken hade även innefattat chefsroller 

inom verksamhet som styrs av Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, 

socialpsykiatri samt psykiatri inom landstinget.   

8.2 Teman  

Tre teman identifierades i materialet. Det första temat var rättvisa med underteman 

likabehandling, behov och betalningsförmåga. Det andra temat var respekt med underteman 

brukarens önskemål och självbestämmande samt personalens mångfald. Det tredje och sista 

temat var marknadslogik med underteman konkurrens och värderingskonflikter. Se Figur 1 för 

en översikt av teman och underteman i resultaten.  

 

  



  

21 

 

Figur 1. 

 

8.3 Tema rättvisa 

Rättvisetemat behandlar frågor om likabehandling, dvs rättvisa mellan olika kunder, kunders 

behov och upplevda behov samt kundernas olika förutsättningar för att kunna betala för 

serviceinsatser och andra tjänster. Det berör också enhetschefernas egna värderingar och hur 

rättvisa ändå kan vara förhandlingsbar beroende på situation.  

8.3.1 Likabehandling 

I vinjetten har ett etiskt dilemma presenterats genom att kundens anhöriga begärde att företaget 

skulle tillhandahålla gratis extratjänst i form av ytterligare en fönsterputsning per år utöver det 

tillfälle som företaget redan erbjuder. Majoriteten av respondenterna tog ställning för att de inte 

skulle bevilja kravet från kunder eller deras anhöriga. Enkätsvaren påvisade att rättvisa 

gentemot kunderna var viktig och att alla skulle behandlas lika. Detta illustreras i citatet ”Vi 

kan inte kan utföra ‘gratisuppdrag’ hos en del och inte hos en del. För mig är det en 

’rättvisefråga’” (E 4). Citatet påvisar även att respondenten utgår från sin egen syn på vad som 

är rättvist och lika behandling av kunder. 

I intervjuerna framkom också vikten av rättvis behandling av kunder. Respondenterna uttryckte 

att det inte ska vara möjligt för någon att få mer än någon annan på grund av att man ställer 

krav på verksamheten och försöker förhandla sig till något extra. En av respondenterna uttryckte 

i intervjun: ”Ja, jag skulle ju, jag skulle nog vara ganska tuff där tror jag. Jag tycker att är det 

det här som gäller då är det bara det man får. Det går liksom inte att hålla på att deala” (I 1). 
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Det framkom dock att det fanns delade meningar mellan respondenterna i hur eventuella kunder 

och deras önskemål/krav skulle bemötas. En del av respondenterna uppgav att de skulle 

tillmötesgå kraven eller att de på olika vis skulle modifiera insatsen så att den motsvarade 

kundens önskemål “Sen är det ju klart att om hon väljer att få en fönsterputs i stället för en städ 

på sin tid... alltså att strunta i och torka golven då å istället putsa fönstren... då skulle vi ju kunna 

göra det” (I 2).   

Resultatet påvisar att rättvis behandling av alla kunder handlar om att företaget inte ska ge 

fördelar till ett fåtal individer utan att alla ska behandlas lika. Emellertid tas även flexibilitet 

upp som ett sätt att anpassa insatser för att tillmötesgå kunder/brukare på ett smidigt sätt inom 

ramen för biståndsbeslutet. I och med det skapas ett bra anseende och företaget bli attraktivt för 

nya kunder och behåller sina befintliga kunder.   

8.3.2 Behov  

Respondenterna tog upp två olika former av behov. Det första var de behov som ansågs mötas 

av biståndsbedömda insatser. Det andra var kundens uttryckta behov gällande innehållet i 

insatserna samt vilken personal som utför insatserna. I svaren från respondenterna framkom 

inte något tydligt fokus på de behov som ligger utanför ramarna för beviljade insatser. En 

respondent uppgav att “Vi försöker att tillgodose kundens önskningar om när och hur kunden 

önskar sina insatser utförda. Samtidigt som vi måste hålla oss inom ramarna över vad som finns 

i beslutet” (E 8).  

Vissa behov hos kunden ansågs vara viktiga att tillmötesgå, i synnerhet när det fanns goda skäl 

till önskemålet. Skäl som angavs var situationer såsom intimhygien eller om individen varit 

utsatt för våld som kan påverka individens känsla av trygghet. Detta illustreras i ett av 

enkätsvaren “De tillfällen då vi kan erbjuda kvinnlig hjälp är vid personlig hygien och om man 

på något sätt varit utsatt av en man i sitt liv och inte kan motta hjälp från någon man alls. I dessa 

fall kan vi erbjuda endast kvinnor inte annars” (E 3).  

Flera av respondenterna uttryckte att de privata utförarna är mer flexibla än den kommunala 

verksamheten och har större möjligheter att anpassa insatserna utifrån kundernas önskemål.  

Sen tror jag ju att kommunen är mer att de tittar i telefonen ‘det står att det är det här du ska ha 

hjälp med, vill du inte ha hjälp med då går jag’. Aaa. Och vi är väl mer liksom att... har vi planerat 

in en halvtimme och nån vill ha hjälp med nån ting... ja byta gardiner eller nånting när man 
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städar... då gör vi ju det.. alltså vad är problemet? [skrattar lite]... Alltså vem ska dom annars be? 

(I 2).  

8.3.3 Betalningsförmåga  

I ett antal enkäter framkom att respondenterna hänvisade till att kunden kunde köpa tjänsten då 

anpassningar inte var möjliga. I en av enkäterna svarade en respondent ”Önskar man mer 

fönsterputs kan man köpa det genom hushållsnära tjänster med rut-avdrag” (E 8), vilket påvisar 

att hushållsnära tjänster presenterades med möjlighet att köpa tjänsten med stöd av Rengöring, 

Underhåll och Tvätt (RUT). 

Intervjupersonerna talade mer lösningsfokuserat om hushållsnära tjänster samt att de 

tillhandahöll hushållsnära tjänster inom företaget för de kunder som önskar köpa tjänsten. Dock 

refererades inte tjänster med RUT-avdrag som ett alternativ till kostnadsfria servicetjänster. 

Ja alltså vi har ju också hushållsnära tjänster men eftersom hemtjänsten är så stor och man måste 

‘duscc dussc’ [hackande rörelse upp och ner med handen som illustrerar att det är från insats till 

insats] på en gång... så tar inte vi åt oss hushållsnära åt sådana som inte är beviljade hemtjänst (I 

2).    

En intervjuperson kopplade samman etiska frågor med ekonomiska möjligheter och gav som 

exempel att om en kund har god betalningsförmåga kan de få hem varm färdiglagad mat. Detta 

sker genom kostnadsfri hemkörning men bara om de har råd att betala för maten vilket hen 

ansåg att många äldre personer kan ha svårt att ha råd med. 

Någonstans finns det etiska framförallt i det ekonomiska. Det är ju det som verkligen kan vara 

ett dilemma. Vissa har det otroligt bra och andra äter knappt mat för att de inte har råd att få mat. 

Vi har ju det här att de får mat utkört. Att de får ut mat. Vi kan köra ut mat åt dom.  De som har 

det bra ställt får ut maten medan de som inte har den ekonomin som inte får maten utkörd till 

exempel. Utkörningen är gratis men de betalar för maten. Vi kör ut den. Det är ju också en del. 

Mycket handlar om det ekonomiska tycker jag personligen (I 1).   

Intervjupersonen uttryckte i citatet att ett etiskt problem skapas på grund av ekonomiska 

skillnader. Deras kunder har inte samma ekonomiska möjligheter vilket kan försämra 

livskvalitén för kunderna och är enligt respondenten ett fel i samhället. Trots att vissa 

kostnadsfria extratjänster via den privata hemtjänsten erbjuds skapas ändå orättvisor mellan 

kunder/brukare som har behov av hjälp. Det hjälper inte att hemtjänsten är subventionerad då 

det ändå kan bli skillnad på vilka insatserna kan bli om en person har mer eller mindre god 

ekonomi samt olika förutsättningar för att kunna betala.  
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8.4 Tema respekt 

Under temat respekt framkom underteman brukarens önskemål och självbestämmande samt 

personalens mångfald och hur det påverkar verksamheten. Påverkan sker exempelvis då kunder 

motsätter sig att ha personal med annan etnisk tillhörighet än de själva vilket kan skapa ett etiskt 

dilemma för enhetscheferna både gällande personalens situation och kundens upplevelse och 

önskemål.  

8.4.1 Brukarens önskemål och självbestämmande 

Ett antal av respondenterna svarade i enkäterna att kundens önskemål skulle tas tillvara och 

respekteras. Arbetet ska värna om kundens rätt till självbestämmande, trygghet och 

välbefinnande.   

Även om det är svårt att uppfylla så får man utgå från vårdtagarens perspektiv. Om de känner 

sig mest trygga med endast svensk personal så har vi full förståelse för det - deras trygghet och 

välbefinnande skall i möjligaste mån vara i fokus! (E 5).  

Några respondenter ansåg att kravet om svensk personal kändes fel för dem personligen men 

var ändå villiga att tillmötesgå kundens önskemål. En respondent uppgav “Känns fel men måste 

lyssna på kunders önskemål” (E 6).  

Intervjupersonernas inställning överensstämde med inställningen hos de respondenter som 

besvarat enkäten. Det vill säga de ansåg att kundens uttryckta behov och självbestämmande ska 

respekteras och i största möjliga mån efterföljas. Det är viktigt att hänsyn tas till hur kunden 

vill ha det. En intervjuperson uttryckte sig kring kundens självbestämmande enligt följande 

citat.   

Självbestämmande… Alltså när man är äldre, sjuk, sårbar så måste man få bestämma över sitt 

liv men man får inte vara rasistisk. Vill man däremot inte ha någon mörk person ska man 

slippa det. Se det ur kundens perspektiv (I 3).  

8.4.2 Personalens mångfald  

Respondenterna uttryckte att etnisk mångfald är vanligt bland personal inom både offentlig och 

privat hemtjänst. Att hitta personal som har god kunskap gällande arbetet med människor 

beskrevs som ett problem samt att det är viktigt att värna om den personal som finns och inte 

utsätta dem för obehagliga eller diskriminerande situationer. Enhetscheferna uttryckte att de 

alltid backade upp och skyddade sin personal samtidigt som de försökte skapa en så bra 

situation som möjligt för kunden. 
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Respondenter i enkäten uppgav att det är viktigt som chef att bemöta personalen på ett bra sätt 

och ta hand om sin personal. Viktigt var också att se till personalens kunskaper och personalens 

förmåga att ta hand om kunden “Vi ska kunna möta varandra utifrån ett välkomnande 

perspektiv, utifrån att alla utför sitt arbete väl med kundens bästa för ögat" (E 3). En respondent 

i enkätsvaren tog upp frågan om diskriminering gällande krav från vissa kunder “Absolut, jag 

anser inte att man ska vika sig för den typen av krav, då bidrar man som arbetsgivare till 

diskriminering” (E 9). Respondenten likställde krav som tas upp i vinjetterna med 

diskriminering från brukaren och att tillmötesgå kravet gör att verksamheten stödjer 

diskriminering av enskilda individer eller grupper. 

En intervjuperson tog upp människors likhet inför lagen samt att alla individer ska behandlas 

lika oavsett etnicitet, ursprung, kön eller religion, det vill säga att ingen ska särskiljas på grund 

av exempelvis kön eller etnicitet “Alla är vi lika på jobbet och lika inför lag. Spelar ingen roll 

om vi är man eller kvinna, muslim eller kristen” (I 4). En annan intervjuperson tog upp att som 

brukare ska man kunna få tycka om sin personal och lära känna dem. Det är önskvärt med ett 

systematiskt arbetssätt för att begränsa antalet personer som kommer hem till brukaren. Om 

verksamheten lyckas med det möjliggörs för kund och personal att skapa en mer bestående 

relation. Respondenten uppgav att “Man ska få tycka om sin personal” (I 3). Respondenten 

menar att om antalet personal begränsas finns möjlighet att personliga band skapas vilket är av 

godo för såväl personal som kunder. 

Fler respondenter uttryckte också att de tyckte att det var viktigt att skydda och ta ställning för 

sin personal. En chef måste stötta sina anställda till om det ska bli ett bra arbetsklimat.  

“Sen om det är kunder som är uttalat rasistiska och så... då tänker man ju också för personalens 

skull... man vill ju inte utsätta... alltså personalen för att gå hem till nån som är dum och kallar 

dom för saker och så” (I 2).  

8.5 Tema marknadslogik  

Under temat marknadslogik kommer underteman konkurrens samt värderingskonflikter att 

presenteras. Temat konkurrens kommer att fokusera på enhetschefernas upplevelse av 

effekterna som konkurrens inom verksamheterna har samt upplevda känslor gällande 

verksamhetens och de egna värderingarna. Temat värderingskonflikter kommer att behandla 

respondenternas uttryck om hur konflikterna skulle behandlas eller har behandlats i de fall 

värderingskonflikter har uppstått.  
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8.5.1 Konkurrens  

I enkätsvaren framkommer att det finns olika tankar kring upplevelser av konkurrensens 

påverkan på verksamheten och arbetssätt samt hur förhållningssättet mot nya kunder bör vara. 

En respondent uttrycker i enkäten att det finns behov av att locka till sig kunder för att kunna 

konkurrera på den privata marknaden och att konkurrensen många gånger är hård vilket medför 

att verksamheten ibland går med på krav från kunder för att få dem eller behålla dem.  

LOV påverkar enormt mycket då varje förlorad kund är förlorad inkomst. Som privat utförare 

måste vi värna om våra kunder. Om en kund enbart begär gratis fönsterputsning vid sommar så 

ordnar vi det (E 10).  

En respondent svarade i enkäten att behovet att marknadsföra verksamheten påverkar 

upplevelsen på sådant vis att det blir ett tydligt försäljningsfokus och skapar en känsla av att 

vara en försäljare mer än en chef “Självklart är jag beroende av att knyta till mig nya kunder...Ja. 

Känner sig som en försäljare ibland” (E5). En annan respondent styrker ovanstående citat med 

att också uttrycka känslan av att vara en försäljare och vidareutvecklar med att vård idag går att 

sälja vilket påverkat verksamheten “Vård har blivit en säljbar produkt” (E6). Citatet 

exemplifierar även omsorgen som en produkt som kan säljas vilket förstärker 

konkurrensuttrycket i och med att öppna upp för ökad privatisering av hemtjänsten. I ett annat 

enkätsvar framkom att det tvärtom är oetiskt att sälja vård och att extratjänster inte ska behöva 

förekomma som ett konkurrensmedel för att vinna mark på den privata marknaden ”Vi ska vara 

professionella utförare. Konkurrens på samma villkor. Inget ‘raggande’av nya kunder. Kvalitén 

ska avgöra” (E 4).  

Under intervjuerna framkom också att det råder konkurrens mellan de olika utförarna samt att 

vissa enhetschefer ansåg att konkurrensutsättningen är problematisk eftersom företaget behöver 

överleva. I en av intervjuerna uttryckte respondenten “Allt ska vara flexibelt. Man slåss 

verkligen på en marknad där det finns för många utförare och för få kunder. Det blir viktigast 

att få nöjda kunder” (I 3). Dock framkom även vid en intervju att det, trots 

konkurrensutsattheten, inte ska vara möjligt för kunden att förhandla om insatser samt att 

kunden har möjlighet att välja kommunal utförare om de inte är nöjda med den omsorg som 

ges.  

Det går liksom inte att hålla på att deala. Är det så, så ja då får man ta kommunalt. För att 

någonstans så handlar det om att vi jobbar ju mycket med entreprenörskap. Alltså som privata 

utförare vi måste se till att få in rätt pengar, vi måste se till att ha rätt personal (I 1).  
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Vidare visade svaren från respondenterna att upplevelsen av konkurrensutsatthet skilde sig 

mellan olika kommuner beroende på hur omfattande privatiseringen var samt hur uppdragen 

fördelades mellan utförare. Endast en respondent uppgav att de hade så många kunder och en 

ständig tillströmning av kunder som medförde att deras enda problem var att rekrytera personal 

så att de kunde ta hand om alla kunder. 

Respondenterna framförde att många privata hemtjänstföretag genom åren har försvunnit från 

marknaden. En orsak till detta uppgavs vara svårigheter att uppfylla de krav privata 

omsorgsföretag enligt avtalen måste uppfylla. Samtidigt var det svårt att få en ekonomisk 

hållbarhet i verksamheten och ändå kunna leverera omsorg av god kvalité för kunden. 

Kommunen genomför kontroller för att kolla så att företagen sköter sig. Här är det inte många 

privata utförare kvar. Från början var vi sexton företag och nu är vi bara fem.. ehhm jag tror det 

mycket handlar om att dom inte kunde uppfylla kraven som ställs och att kvalitén inte var bra så 

kunder inte valde dom eller att de inte uppfyllde kraven och förlorade avtalen med kommunen 

(I 1).  

8.5.2 Värderingskonflikter  

När det gäller värderingskonflikter gav respondenterna en samlad bild av att det var viktigare 

att vara lojal mot sina egna värderingar än att vara lojal mot verksamhetens värderingar. 

Respondenterna uttryckte att de ansåg det svårt att arbeta i en organisation vars värderingar 

skiljde sig för mycket från deras egna.  En respondent sa “Jag har varit i den situationen och 

valde att vara lojal mot mina egna värderingar. Förhoppningsvis kan man hitta en 

arbetssituation som kan kombinera båda” (E 7). Flera respondenter uppgav också att de 

undersökte verksamhetens uttalade värdegrund innan de tog anställning, men att det ibland ändå 

blev konflikter genom att värdegrunden endast fanns på papper men inte genomsyrade 

organisationen. Dock kunde de tänka sig att arbeta i en verksamhet som var beredd att göra 

förändringar i arbetssätt och värdegrund.  

Flertalet respondenter uttryckte också att de var beredda att avsluta sin anställning om 

värderingskonflikterna blir för stora “Om arbetsgivarens krav inte stämmer överens med sina 

egna värderingar bör man byta arbetsgivare” (E 11). Det framkom också att det påverkar den 

egna arbetsinsatsen och det egna välmåendet om verksamheters värderingar och de egna 

värderingarna låg alltför långt ifrån varandra. En av intervjupersoner uppgav att hen måste må 

bra för att kunna göra ett bra jobb samt att också de egna värderingarna behöver överensstämma 

med företagets värderingar för att allt ska fungera bra.   
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Alltså jag skulle nog gå på mina egna värderingar där tror jag, för att jag känner att jag har nog 

svårt att jobba och göra ett bra jobb om inte företagets och mina värderingar stämmer överens. 

Då skulle jag nog inte heller tacka ja till ett jobb heller. För att jag ska kunna må bra och för att 

jag ska kunna göra ett bra jobb så måste allting stämma överens (I 1).   

Det ges en tydlig bild av hur svårt det kan vara att vilja arbeta för att hjälpa människor men 

samtidigt vara styrd av de regler, lagar och riktlinjer som ramar in verksamheten. I synnerhet 

när det gäller att ta hänsyn till människors rätt till självbestämmande, rättvisa mellan kunder 

och även personalens välmående. De egna värderingarna har en hög prioritet hos 

enhetscheferna och det verkar som att många är beredda att byta arbetsgivare eller arbetsområde 

om de känner att det inte finns rätt värderingar inom organisationen och i synnerhet om inte 

värderingarna är förändringsbara. Några respondenter uppgav att det ibland finns kvar väldigt 

gamla värdegrunder vilka kräver att aktivt arbete för att förändras.  
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9. Diskussion 

Baserat på kvalitativa webbenkäter och intervjuer syftade den här studien till att undersöka 

etiska dilemman till följd av konkurrensutsatthet inom hemtjänsten ur enhetschefers perspektiv. 

I det här avsnittet kommer studiens resultat att relateras till tidigare forskning och de teoretiska 

utgångspunkterna.  

9.1 Rättvisa 

Resultaten visar att de flesta enhetschefer ansåg att rättvisa och likabehandling är mycket 

viktigt. Några få respondenter svarade att de i vissa situationer kunde modifiera insatsen och 

således tillmötesgå kundens önskemål, vilket tyder på att det fanns olika sätt att se på rättvisa. 

Dock går det att relatera rättvisa till rättviseprincipen som enligt Hermerén (2013) innebär att 

individer i samma eller liknande situationer ska ges samma typ av behandling.  

Det som framkom i respondenternas svar är att rättvisa i verkligheten är komplex och att 

rättviseprincipen inte var direkt tillämpningsbar i alla situationer samt att det fanns många 

faktorer som påverkade bedömningar och handlingar. I vissa fall användes den beviljade tiden 

till annat än den var ämnad för, exempelvis att byta ut en städning mot fönsterputsning. Det 

framkom att många enhetschefer både ville värna om rättvisefrågor och likabehandling 

samtidigt som de ville tillhandahålla god service till förmån för kunderna men också för att göra 

företaget attraktivt för nya och befintliga kunder. Det skapade många gånger ett etiskt dilemma 

för enhetscheferna där de måste ta ställning till de situationer som uppstår. Det tenderade ibland 

att bli en komplicerad situation att följa biståndsbesluten och samtidigt ta hänsyn till sina egna 

värderingar samt företagets möjligheter att överleva i den konkurrens som råder. 

Respondenterna uttryckte att de fattade sina beslut utifrån sina egna värderingar om rättvisa och 

likabehandling men samtidigt uttryckte de att deras uppgift var att följa det som angavs i 

biståndsbesluten. Extratjänster kan skapa orättvisa förhållanden och respondenter enade att 

rättvisa är att behandla alla kunder lika. Etiska dilemman kan uppstå mellan viljan att ge god 

service och samtidigt hålla sig till de behovsbedömda insatserna. Respondenternas syn på vad 

rättvisa är skiljer sig från Blennbergers (2005) syn på generaliserade bedömningar om insatser 

och vad rättvisa för individer innebär. Generalisering gällande bedömning samt utförandet av 

insatser kan skapa ojämna förutsättningar då en individs behov inte kan jämföra med en annan 

individs behov (Ibid.). Det finns således olika möjligheter att tolka rättviseprincipen genom att 
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utgå från det individuella behovet eller utifrån tanken om att alla ska få exakt lika behandling. 

Respondenterna uttryckte rättvisa som att alla kunder får insatser utifrån individuell 

behovsbedömning. Vidare beskrev respondenter att om någon kostnadsfri service erbjuds ska 

samma erbjudande ges till samtliga kunder. Den rättvisa som då avses är rättvisa mellan kunder 

inom samma verksamhet. Det kan dock inte betraktas som en generell rättvisa för samhällets 

äldre medborgare. Möjligheterna att få serviceinsatser eller kostnadsfria insatser skiljer sig 

mellan olika privata utförare men också mellan privat och offentlig verksamhet. Antonsson, 

Eriksson Korjonen och Rosengren (2012) menar att eftersom alla kommuner inte infört LOV 

påverkar det möjligheterna för brukare att få tillgång till den service som privata utförare 

tillhandhåller.  

Behov kan tolkas på olika vis och kan ses som de behov som ingår i en behovsbedömning men 

det kan också vara andra mänskliga behov eller upplevda behov som ligger utanför de beviljade 

insatserna. Enhetschefer i studien uttryckte att de gärna vill tillgodose de behov som kunderna 

uttrycker men att de är styrda av de insatser som beviljats samt vad verksamheten har möjlighet 

att leverera. Möjligheter för brukarna att ta del av insatser som önskas handlar om vad som 

bedömts skäligt. Om inte behovet har bedömts som skäligt krävs att individen har ekonomiska 

möjligheter att köpa tjänsterna. Då många äldre personer kan ha en begränsad ekonomi finns 

risk att orättvisa förhållanden uppstår även om individen har rätt till 

självbestämmande. Samtliga respondenter menade att privata utförare har större möjlighet än 

offentlig verksamhet att vara flexibla och agera mer lösningsfokuserat angående kundernas 

önskemål framförallt då det gäller hushållsnära tjänster. Det respondenterna uttryckte stöds av 

det Antonsson, Eriksson Korjonen och Rosengren (2012) visar i sin studie där de beskriver att 

privata utförare hade utökat sin service gällande hushållsnära tjänster för att bättre kunna möta 

kundernas önskemål.  

Det verkar vara en flytande gräns mellan rättvisa, behovsbedömning och önskan om att 

tillgodose behov. Ibland är rättvisan absolut och ibland har den en mer flexibel framtoning då 

enhetscheferna kan besluta att göra små förändringar i insatsernas innehåll för att tillmötesgå 

kundernas vilja. Det som står klart är att någon generell rättvisa för äldre personer i behov av 

hemtjänst inte finns då det är många olika faktorer som påverkar möjligheten till olika utförare 

och insatser. Självbestämmandet är också bara ett självbestämmande ur det perspektivet att det 

är en önskan som ibland är möjlig att uppfylla inom ramen för beslut och verksamhetens 

utformning. 
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9.2 Respekt 

Enligt socialtjänstens värdegrund har äldre individer rätt till självbestämmande för att få sina 

behov tillgodosedda (SOFS 2012:3). Många av respondenterna uppger att de är noga med att 

hålla sig till de beslut som biståndshandläggarna tagit men att de samtidigt vill tillmötesgå 

kundens önskemål och respektera individens rätt till självbestämmande. Självbestämmande 

beskrivs av Hermerén (2013) som en individs möjlighet att bestämma över sitt eget liv såvida 

det inte inkräktar på andra människors självbestämmande eller välfärd.  

Dock har även enhetscheferna ansvar för sin personal och fler respondenter uppgav att de i alla 

situationer skulle försvara sin personal om de upplevde att någon brukare uppträdde respektlöst 

mot personalen. Det blir således nödvändigt för personal och brukare att visa ömsesidig respekt 

mot varandra. Respondenterna uppgav också att det kan skapas etiska dilemman mellan 

personens rätt till självbestämmande, krav från anhöriga samt den egna verksamhetens 

värdegrund och utformning. Detta stämmer väl överens med Jonsson, Sandman och Bremer 

(2019) som in sin forskning belyste enhetschefers komplexa etiska ansvar samt de etiska 

konflikter som kan uppstå i gränslandet mellan omsorgstagarnas rätt till självbestämmande, 

anhörigas krav och personalens arbetsmiljö. I flertalet enkäter och intervjuer kopplade 

enhetscheferna samman självbestämmande med möjligheten att få besök av den personal som 

brukaren önskar vilket kan bli ett problem och även ett etiskt dilemma. Den finns i dag en etisk 

mångfald inom hemtjänsten och enhetscheferna var måna om att inte utsätta personalen för 

diskriminerande eller kränkande behandling.  

Enligt självbestämmandeprincipen ska alla individer ha rätt att fatta beslut om sitt eget liv 

såvida det inte innebär att det på något vis påverkar andra människors möjlighet till sitt 

självbestämmande. Det innebär också att individen ska kunna ha tillgång till rätt information 

och förstå konsekvenserna i de val denne gör (Hermerén, 2013) Självbestämmandeprincipen är 

inte helt tillämpningsbar för personer som har insatser från hemtjänsten.  Dels för att insatserna 

föregås av en behovsbedömning där det inte är säkert att individen som behöver hjälp och 

biståndshandläggaren har samma uppfattning om vilka behov som föreligger, dels för att 

insatserna styrs av politiska beslut. Enhetschefer hamnar någonstans mitt i alla dessa olika 

beslut och viljor. De uppger att självbestämmandet är en viktig del av en människas liv och att 

det ska respekteras samtidigt som de också säger att det kan vara omöjligt att möta de krav som 
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kunderna ställer. Det blir ett etiskt dilemma gällande att tillmötesgå kundens önskningar och 

rätten till självbestämmande i förhållande till de ramar som styr verksamheten.  

9.3 Marknadslogik 

Vad gäller det marknadslogiska undertemat konkurrens hade respondenterna olika 

infallsvinklar och åsikter huruvida vård är en produkt som kan eller bör säljas. Vissa 

enhetschefer uppgav att verksamhetens behov av att sälja vård och knyta an kunder medförde 

att ekonomi prioriterades före etiska diskussioner. Etiken hamnar i bakgrunden till förmån för 

ekonomistyrning, vilket också styrks av Höglund och Falkenströms (2018) studie som påvisar 

att marknadiseringen medförde att enhetschefer förväntas prioritera ekonomi före etik. 

Som enhetschef kan etiska dilemman också uppstå genom en inre konflikt mellan de egna 

värderingar samt verksamhetens värderingar och krav. Respondenterna gav en bild av att de 

egna värderingarna var viktigare än verksamhetens värderingar samtidigt som andra svar visade 

att enhetschefer i privat hemtjänst i många fall var beredda att prioritera verksamhetens mål och 

ekonomiska vinstintresse för att verksamheten skulle kunna fortleva. Enhetschefernas 

upplevelse kan relateras till Brytting (2012) som menar att de formella kraven inom 

verksamheterna kan medföra att chefens roll kolliderar med individens personliga övertygelser. 

Om marknadslogiken genomsyrar hela verksamheten så påverkas även kunden som mottar stöd 

och hjälp. Enhetschefer uppgav att om verksamhetens värderingar frångick de egna 

värderingarna skulle deras val vara att avsluta anställningen. Höglund och Falkenström (2018) 

uppgav att då marknadslogik styr en verksamhet finns ett ökat fokus på ekonomi och de etiska 

frågorna får stå tillbaka. Att verksamheterna inte ger tillräckligt med utrymme för etiska frågor 

kan ses som en tänkbar orsak för en enhetschef att välja att avsluta sin anställning.  

Konkurrens kan leda till bättre omsorg där personalen ges möjlighet att skapa guldkant i 

vardagen för kunden och där god kvalitet borgar för att nya kunder väljer företaget som utförare. 

Emellertid kan konkurrensen också medföra en negativ påverkan då verksamheten formas 

utifrån det faktum att företaget behöver gå med vinst för att överleva. Det kan i värsta fall 

medföra brister i utförandet av omsorgen eller att de krav som ställs på verksamheten inte 

uppfylls.  Enhetscheferna uppgav att det kändes positivt att kunna påverka utförandet av tjänster 

men upplevde även en negativ påverkan då ekonomiskt fokus kunde skapade en stressfull miljö 

där de egna värderingarna inte kunde efterlevas. Detta stämmer väl överens med Slettebø et.al 
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(2018) som beskriver att enhetschefer har en stor utmaning i att kombinera god service och 

kvalitet samtidigt som verksamheterna har begränsade resurser.  

Det kan konstateras att oavsett enhetschefernas värderingar och etiska ställningstaganden har 

ekonomi och begränsade resurser en stor påverkan på privata omsorgsföretag.  Möjligheten till 

att bedriva verksamheten enligt värdegrund och enligt enhetschefens egna värderingar var 

begränsad då det alltid finns en ekonomisk aspekt som styr vilka resurser som finns.  
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10. Metodologiska reflektioner och slutsatser 

I detta avsnitt kommer en redogörelse för reflektioner kring metodologiska styrkor och 

svagheter i studien. Avsnittet avslutas med slutsatser samt en reflektion kring behov av framtida 

forskning. 

Då avsikten var att redogöra för enhetschefers perspektiv var en kvalitativ studie ett självklart 

val. Bryman (2011) anger att en kvalitativ studie lämpar sig bäst då avsikten är att studera ord 

och dess innebörd. 

Valet av webbenkäter som insamlingsmetod för data valdes då det gav möjlighet till att nå ut 

och få svar från fler enhetschefer i olika kommuner. Dock blev svarsfrekvensen relativt låg 

vilket kan ses som en svaghet i studien även om antalet svar ändå kan anses som tillräckligt för 

att kunna arbeta med materialet. Fler svar från webbenkäten hade emellertid kunnat skapa en 

bredare och mer omfattande bild av verkligheten. Bryman (2011) anger att risken med enkäter 

är att svarsfrekvensen blir låg då respondenterna kan välja att bortse från att svara på enkäten.  

I och med att vissa av respondenterna meddelade att de inte hade möjlighet att medverka på 

grund av hög arbetsbelastning tror vi att även det var en bidragande orsak till den låga 

svarsfrekvensen. Vidare inkom svar som att verksamheten hade upphört eller att den var under 

avveckling vilket innebär att det som avsågs att undersökas existerar i en mycket föränderlig 

värld samt att det inte var helt tydligt vilka verksamheter som är aktuella eller inte i 

kommunernas adresslistor på internet. Det skapar en osäkerhet gällande hur många av de 

utskickade webbenkäterna som nådde en aktiv verksamhet eller inte, det vill säga faktiskt 

utgjorde ett bortfall. Svarsfrekvensen är dock inte särskilt viktig i en kvalitativ studie, eftersom 

det är variationen i svaren och ordens innebörd som har betydelse för analysen och resultatet.  

En styrka med studien är kombinationen av webbenkäter och semistrukturerade intervjuer vid 

insamling av material. Enkäterna underlättade bearbetningen av materialet genom att de korta 

svaren tydliggjorde teman och underteman. Mönster och upprepningar framgick tydligt i 

uppställningen av tabellen. Intervjuerna gav möjlighet till fördjupad information och möjlighet 

att utveckla analysen ytterligare. Intervjuerna bekräftade till stor del det material som inhämtats 

från webbenkäterna men gav även möjlighet till fler frågor samt följdfrågor och möjligheten att 

vidareutveckla svar som inte var helt tydliga. Ytterligare en styrka är fältförankringen av 

vinjetterna innan de presenterades för respondenterna då det borgade för att vinjettfallen var 
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representativa för verksamheten. I efterhand kan dock konstateras att vissa frågor i 

webbenkäten skulle ha behövt förtydligats samt skrivits ännu mer som öppna frågor. Det 

uppstod tyvärr en del ja och nej svar trots att instruktionen i webbenkäten var att respondenten 

skulle utveckla eller motivera sitt svar.   

Ytterligare en svaghet är den begränsade tid som studien pågått och som påverkat möjligheten 

att på djupet studera och analysera materialet från webbenkäter och intervjuer. Oundvikligen 

ger tidsperspektivet även en påverkan på utformningen av studien, en begränsning i att söka 

empirisk forskningsbakgrund samt även på själva skrivprocessen. Studiens transparens är en 

styrka vilket redogörs för under avsnittet tillförlitlighet och äkthet samt även under etikavsnittet 

där författarna redovisar hur arbetet utformats och genomförts. 

Det material som inhämtats genom webbenkäter och intervjuer kan förmodligen tolkas på olika 

vis men kan ändå ge en vägledning i vilka upplevelser enhetscheferna har kring 

konkurrensutsatthet samt vardagliga etiska dilemman inom privat hemtjänst.  

10.1 Slutsatser 

Studiens resultat påvisar att arbetet som enhetschef inom privat hemtjänst är ett komplext 

arbete. Etiska dilemman uppstår då olika värden ställs mot varandra och många av besluten som 

tas grundas i enhetschefernas egna värderingar om rätt och fel. Vidare påverkar enhetschefernas 

egna värderingar i viss mån bedömning och beslut såsom exempelvis att avsluta sin anställning 

om verksamhetens faktiska värderingar frångår de egna värderingarna för mycket.  Det är också 

uppenbart att det inte alltid är möjligt för enhetscheferna att fatta de beslut som de själva tycker 

är rätt då de har så många olika saker att förhålla sig till. De ska ta hänsyn till personal, kunder, 

behovsbedömningar, verksamhetens överlevnad samt förhålla sig till olika politiska beslut, 

lagar och riktlinjer. Ur ett vidare perspektiv kan det konstateras att konkurrensen påverkar 

möjligheter och innehållet i privata verksamheter vilket kan både vara positivt och negativt.  

Enhetschefer upplevelser av etiska dilemman till följd av konkurrensutsatthet kan förstås ur ett 

moralfilosofiskt perspektiv. Enhetscheferna i studien uttryckte svårigheter att kombinera 

konkurrensens effekter i form av begränsade ekonomiska resurser och hård konkurrens mellan 

olika företag med möjligheterna att tillgodose självbestämmande och rättvisa för kunderna. 

Upplevelsen var att enhetschefernas moral påverkades av både etiska dilemman och 

konkurrensutsatthet. Enhetschefer uttryckte att det alltid fanns ekonomiska begränsningar som 
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påverkade hur mycket verksamheten kunde göra för kunden. Ytterligare framkom att 

ekonomiska resurser relaterat till konkurrensen medförde att enhetscheferna kunde vara mer 

restriktiva med flexibiliteten i utförandet av insatser samt ofta behövde fokusera på ekonomisk 

bärighet i verksamheten. Rättviseprincipen användes som en grundtanke för att alla kunder 

skulle få lika hjälp men även ibland även som en form av ursäkt för att inte ge vissa kunder mer 

hjälp än andra även om förutsättningarna och behoven var olika för kunderna. Ett sätt att hantera 

de etiska dilemman som kunde uppstå när enhetschefernas egna värderingarna inte 

överensstämde med verksamhetens värderingar var att de avslutade sin anställning. 

Enhetscheferna uttryckte att det var möjligt att ha ett visst överseende gällande mål och 

värderingar så länge företaget arbetade med sin värdegrund och gjorde förbättringar men att de 

inte kunde utföra ett gott arbete om de inte delade verksamhetens värderingar. De egna 

värderingarna och den egna etiska kompassen värderades således högt hos respondenterna. 

Studien påvisar att det finns begränsad forskning idag rörande hur enhetschefer hanterar etiska 

dilemman som uppkommer till följd av konkurrensutsatthet. Vidare forskning i ämnet 

rekommenderas för att skapa en tydligare bild av hur etiska dilemman till följd av 

konkurrensutsatthet påverkar enhetschefer inom privat hemtjänst. 
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