
  Högskolan Dalarna, Falun 
  Uppsats 15 hp 
  Sociologi III, SO 2002 HT 2009 
                                                                     Författare: Mari Sjögren och Ann-Christin Gylered 
                                                   Handledare: Lars-Erik Alkvist                                                  
 

    Institutionen för vård och omsorg 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Implementeringsprocessen i målstyrt arbete 
inom offentlig omsorg 

 
En kvalitativ studie som belyser implementeringen av beslut till den praktiska 

verksamheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
The implementation process in objective governed work 

within public care  
 

A case study illustrating the implementation of decisions to the practical 
activities 

 



  2 
 

TACK  
Till alla som medverkat och bidragit till att denna studie har kunnat 
genomföras.  
Främst vill vi tacka vår handledare Lars-Erik Ahlqvist som läst, lyssnat, 
begrundat och kommit med konstruktiva förslag och idéer. Utan din hjälp 
hade vi kört fast.  
Vi vill även rikta ett tack till den undersökta kommunens inblandade parter, 
ingen nämnd och ingen glömd, för att studien fick det material den behövde. 
Vi vill även tacka Samarkand i Ludvika som har upplåtit lokaler och datorer 
under studiens genomförande. Tack till alla där, för era trevliga lokaler och ett 
alltid trevligt bemötande.  
Slutligen vill vi tacka våra familjer som har fått stå ut med en ibland omedvetet 
frånvarande familjemedlem. Stort tack! 
 
Mari Sjögren & Ann-Christin Gylered 



  3 
 

Sammanfattning 

Vår ambition med den här studien har varit att belysa hur rättsäkerheten och kvaliteten 

bibehålls utifrån de beviljade besluten till det når de individer besluten gäller för i de 

praktiska verksamheterna. Vi har studerat vissa insatser inom hemtjänsten. De insatser som 

varit aktuella för studien är de insatser inom hemtjänsten som kräver att det upprättas en 

målstyrd arbetsplan.  

 

Vi har tagit hjälp av teorier som belyser organisationer och teorier som handlar om 

implementering för att kunna ge en förklaring till det framkomna resultatet. Vi har också tagit 

hjälp av viss lagstiftning samt föreskrifter som anger hur och vad som ska göras för att uppnå 

rättsäkerhet och kvalitet i den undersökta verksamheten. 

 

För att öka förståelsen med målstyrt arbete beskrivs även de inblandade parterna i den 

implementeringsprocess vi valt att fokusera på. 

 

Vi har i studien använt oss av enbart textmaterial för att komma fram till ett resultat. Det 

huvudsakliga intresset från vår sida har varit, genom de dokument vi studerat, se om de mål 

som bör finnas för varje individ är implementerat genom hela vägen från beviljat beslut till 

den i verksamheten utformade målstyrda arbetsplanen.  

 

Resultatet vi kom fram till var att det finns brister redan i besluten eftersom det i hälften av de 

studerade fallen saknades ett angivet övergripande mål att arbeta utifrån. Det fanns även stora 

brister i nästa steg när det i den praktiska verksamheten i övervägande del av fallen saknades 

ett mer detaljerat mål för hur det, i de fall de fanns ett övergripande mål, skulle genom 

insatserna säkerställa det beviljade beslutet. Av resultatet kan man dra slutsatsen att det finns 

brister implementeringsprocessen som äventyrar både rättsäkerheten och kvaliteten för de 

som beviljats vissa insatser enligt Socialtjänstlagen. 
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1. Inledning 
Vem vill, vem vågar bli gammal i dagens Sverige? Den frågan kan vara berättigad när 

äldreomsorgen debatteras många gånger flitigt i media. Både tidningar och television har 

under en tid omskrivit eller debatterat den vård och omsorg som våra äldre får. Det har 

handlat om vilken vård och omsorg de äldre får men även om vad de inte får.   
 

I Dagens Nyheter publicerat 080530 kan vi läsa följande rubrik: "Kusliga missförhållanden 

inom svensk äldreomsorg" Regeringsutredaren Thorbjörn Larsson gör följande uttalande i 

DN ”Äldre i Sverige behandlas som kroppar utan integritet, utan själsliv och utan intressen. 

Svensk äldreomsorg påminner om när man förr opererade spädbarn utan bedövning eftersom 

de inte antogs kunna känna smärta. Äldreomsorgen organiseras utifrån fördomar eller 

felaktiga föreställningar om vad åldrande och ålderdom är. Nästan all äldreomsorg är i dag 

uppbyggd som en kollektiv lösning med standardiserat utbud. Men i verkligheten passar 

kollektiva lösningar dåligt för äldre människor. Därför måste vi få en lagstadgad nationell 

värdegrund som handlar om att organisera de äldres vardag till ett gott och värdigt liv och inte 

enbart om vård av sjukdom. Socialtjänstlagen måste också ändras så att den enskilde själv kan 

bestämma över vilka insatser som ska göras.”1

 

  

Det har väckt vår nyfikenhet på att studera hur den debatterade vården och omsorgen kommer 

våra individer2

 

 tillgodo? Eftersom vi har lagar, främst Socialtjänstlagen som ska garantera att 

våra individer får den vård och omsorg de är i behov av är det intressant att se hur behov blir 

till en insats och på vilket sätt den i det målstyrda arbetet bibehåller sin rättsäkerhet och 

kvalitet. Vår utbildning, praktik och tidigare yrkesverksamhet har gett oss kunskaper i 

organisationers olika handlingar, som är lagstyrda, på olika nivåer som ska garantera 

rättsäkerhet och kvalitet för våra individer. Den här studien kommer därför att koncentrera sig 

på i ett första skede det grundläggande i den processen nämligen det beslut som tas innan en 

insats kommer äldre tillgodo. Vidare kommer studien att se om det kan garanteras rättsäkerhet 

och kvalitet genom den process som beslutet går igenom tills det når individen i den praktiska 

verksamheten. 

                                                 
1 Dagens Nyheter Stockholm:Bonnierkoncernen. (080530).Tillgänglig på nätet 091229  
http://www.dn.se/opinion/debatt/kusliga-missforhallanden-inom-svensk-aldreomsorg-1.653087  
2 Vi har valt att använda begreppet individ i vår studie, eftersom vi i urvalet inte gjort någon avgränsning av 
ålder för vem som får hemtjänstinsatser. När studien refererar till andra författare förekommer det begrepp som 
äldre, person, brukare och enskild.  

http://www.dn.se/opinion/debatt/kusliga-missforhallanden-inom-svensk-aldreomsorg-1.653087�
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1.1 Bakgrund 

Under 1980 och 1990-talet gjordes i många kommuner en omorganisation som innebar att 

enhetschefers arbetsuppgifter förändrades. Enhetschefer har tidigare i sitt arbete utfört 

biståndsbedömning vilket nu tillföll en ny yrkeskategori, biståndshandläggare.3 Denna 

omorganisation genomfördes även i den kommun vi studerat. Den här omorganisationen 

skulle tillförsäkra individen en objektiv biståndsbedömning utifrån socialtjänstlagen. Den 

delade organisationen har införts i ca 82 % av kommunerna i Sverige. Med en uppdelning 

mellan en organisation menar man en beställare och utförarmodell som infördes i Sverige 

under 1990-talet. Tanken med modellen var att öka förståelsen för vad kommunal service 

kostar och att tillhandahållandet av kommunal service skulle bli enklare. Det skulle även till 

att förbättra det kommunala ledningssystemet. Utvärderingar som gjorts kring den delade 

organisationen, beställar- och utförarmodellen,4 visar att denna har förorsakat en ökad 

formalisering av biståndshandläggningsprocessen. Detta har i sin tur inneburit att 

biståndshandläggarnas administrativa arbete har ökat samt att enhetschefer fått större 

personalgrupper.5

 

  

Vi har båda två genom vår utbildning och genom praktisk erfarenhet kommit i kontakt med 

äldreomsorgen och biståndshandläggning där behovsbedömning är en del i 

biståndshandläggningsprocessen.   

 

Det ämne vi valt för vår uppsats handlar om äldre och om dennes rättsäkerhet och kvalitet vid 

behovsbedömningsprocessen och i det målstyrda arbetet tillgodoses.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Ahrne, G., & Hedström, P. (red.) (1999:87). Organisationer och samhälle. Analytiska perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur. 
4 Benämningen på den organisationsform som infördes och som skiljde på myndighetsutövning och 
verkställighet. 
5 Norman, E. & Schön, P., Biståndshandläggare ett (o)möjligt uppdrag. En översikt av aktuell forskning om 
biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering. Stockholm 2005 Tillgänglig på webben 091229 
http://www.aldrecentrum.se/upload/Rapporter/Rapporter%202005/2005_4_bistandshandlaggare.pdf     
 

http://www.aldrecentrum.se/upload/Rapporter/Rapporter%202005/2005_4_bistandshandlaggare.pdf�
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1.2 Syfte 

Syftet med studien är att se hur socialtjänstlagens intentioner överensstämmer med besluten 

och den praktiska verksamheten. Garanteras rättsäkerheten och kvalitet hela vägen för 

individen i den implementeringsprocess som föregås från beslut till det i verksamheten 

utarbetade målet.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Finns det några tydliga mål i besluten för hemtjänstinsatsen? 

• Är målen i beslutet formulerade utifrån individens behov? 

• Har besluten implementerats i verksamheten genom en målstyrd arbetsplan? 

• Överensstämmer den målstyrda arbetsplanen med det övergripande målet i beslutet? 

 

1.4 Disposition 

 Kapitel ett presenterar förutom inledning även bakgrund, syfte och frågeställning. I 

samma kapitel presenterar vi även de avgränsningar vi gjort och förklarar begrepp som 

vi använder oss av i studien.  

 Kapitel två presenterar val av metod, urvalets tillvägagångssätt samt vilka etiska 

aspekter vi tagit hänsyn och hur vi levt upp till dem.  

 Kapitel tre beskriver aktörernas roller och handlingsutrymme utifrån organisation, 

presenterade lagtexter och föreskrifter.  

 Kapitel fyra redovisar tidigare forskning som vi bedömt har relevans för studien. 

 Kapitel fem anger de teorier vi använt som analysverktyg.  

 Kapitel sex redovisar resultatet.  

 Kapitel sju redovisar analysen.  

 Kapitel åtta innehåller en diskussion där vi lagt in våra egna kommentarer samt ger 

förslag på vidare forskning. 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har i vår studie valt att avgränsa oss till att studera vissa hemtjänstinsatser för individer i 

ordinärt boende6

                                                 
6 Individer som bor i eget boende. 

 i en mindre kommun i Sverige. För att underlätta insamlandet av data så 

avgränsade vi vårt undersökningsområde geografiskt men även så att alla individer går under 

en och samma enhetschef. Vi har en medvetenhet om att vi bör begränsa oss i studien till 
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individer med hemtjänstinsatser eftersom lagen rymmer många olika insatser och att det är 

många olika kategorier av individer som får sina insatser via Socialtjänstlagen. Vi har 

medvetet valt bort att studera beslut som enbart omfattar matdistribution, trygghetslarm eller 

städ. Då man i den valda kommunen inte upprättar målstyrda arbetsplaner för individer med 

enbart ovanstående insatser.  

 

1.6 Begreppsförklaringar 

Nedanstående underrubriker förklarar vissa begrepp som vi använt oss av i studien och som är 

relevanta inom det undersökta området. 

 

1.6.1 Målstyrt arbete 

De övergripande målen i Socialtjänstlagen är alltför allmänt hållna för att kunna användas 

som mål för genomförande och uppföljning av individuellt behovsprövade insatser. Målen 

måste därför brytas ner till konkreta mål som klart och tydligt anger vad som är önskvärt att 

uppnå med den insats som beviljats den enskilde. En insats kan bestå av flera mål för den 

enskilde. Det är viktigt att målen är realistiska och motsvarar den enskildes behov och 

förutsättningar både i nutid och i en framtid. Ibland krävs det att planeringen sker stegvis i 

korta etapper. Det gäller framförallt inom äldreomsorgen där sjukdom och andra 

omständigheter snabbt kan kräva nya lösningar. I vissa situationer kan det vara av vikt att 

ange konkreta delmål för en förändring på lång sikt. Tydliga delmål för olika insatser kan 

bidra till en gynnsam utveckling för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder. 

I all verksamhet är det viktigt att målen formuleras tillsammans med den enskilde och i termer 

som gör att målen kan följas upp.7

 

  

1.6.2 Målstyrd arbetsplan 

Målstyrd arbetsplan är ett dokument där det bör framgå hur de beslutade insatserna praktiskt 

ska genomföras för individen. Det övergripande målet som finns i beslutet ska brytas ner i 

detalj eller delmål och beskrivas i en målstyrd arbetsplan. Vid planens upprättande förutsätts 

att den enskilde medverkar samt att upprättandet av den målstyrda arbetsplanen utformas i 

den verksamhet där insatsen praktiskt ska genomföras. Målen som anges i planen ska vara 

                                                 
7 Socialstyrelsen Handläggning och Dokumentation inom Socialtjänsten Västerås: Edita Västra Aros 2008 
Tillgänglig på nätet 091229 http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8579/2008-101-
1_20081011.pdf  

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8579/2008-101-1_20081011.pdf�
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8579/2008-101-1_20081011.pdf�
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individuellt utformade samt bygga vidare på de mål som i beslutet fastställts för individ. 

Målen ska utformas så det är möjligt att genomföra en uppföljning.  

 

Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både den 

enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Målstyrd 

arbetsplan kan benämnas olika exempelvis genomförandeplan eller dylikt beroende på 

kommun. I den kommun studien har genomförts i används benämningen målstyrd arbetsplan.8

 

 

1.6.3 Behov 

Behov är ett svårdefinierbart begrepp då det inte bara innehåller de faktiska behoven utan 

även värderingar av vad ett behov är. Socialtjänstlagen ger heller inget svar på frågan vad ett 

behov är mer än att det är individens behov som är avgörande för insatsen. Förarbeten och 

kommentarer till lagtexten ger heller ingen information begreppet behov.9

 

 I studien har vi en 

medvetenhet om att det är ett oklart begrepp men vi fokuserar på funktionsnedsättningar som 

anges i texten och som explicit borde frambringa ett behov.  

1.6.4 Rättsäkerhet 

Rättsäkerhet, juridisk rättvisa är en rättsordning som anger att den enskilde medborgaren har 

ett visst mått av frihet och skydd mot övergrepp från andra medborgare eller från samhället 

självt. Den enskilde är tillförsäkrad juridisk trygghet för sin person och egendom och 

rättsreglerna skall tillämpas på ett förutsägbart och effektivt sätt. 10 Begreppet rättsäkerhet är 

för rättstaten väldigt centralt, men en definition i lagtext saknas. I förvaltningslagen summeras 

begreppet rättsäkerhet som opartiskhet, omsorgsfull handläggning, enhetlig bedömning samt 

att myndigheten möjliggör för den enskilde att ta till vara sin rätt. 11 I Socialstyrelsens 

rapport12

                                                 
8 Ibid. s. 169 

 delar man på begreppet rättsäkerhet i formell rättsäkerhet, som syftar på att beslut 

skall fattas efter ett bestämt mönster, samt materiell rättsäkerhet, som syftar på själva 

innehållet i beslutet. 

9 Thorslund, M., & Wånell, S-E. (red.) (2006). Åldrandet och äldreomsorgen. Danmark: Narayana Press. 
10 Nationalencyklopedin Malmö 2009 Sökord: Rättsäkerhet, Tillgänglig på Högskolan Dalarnas intranät 091215 
http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/sok/r%C3%A4tts%C3%A4kerhet?type=NE  
11  Norman, E. & Schön, P., Biståndshandläggare ett (o)möjligt uppdrag. En översikt av aktuell forskning om 
biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering. Stockholm 2005 Tillgänglig på webben 091229 
http://www.aldrecentrum.se/upload/Rapporter/Rapporter%202005/2005_4_bistandshandlaggare.pdf     
12 Socialstyrelsen (2000). Äldreuppdraget. Från beslut till praktik i hemtjänsten. Stockholm: KopieCenter. 

http://www.ne.se.www.bibproxy.du.se/sok/r%C3%A4tts%C3%A4kerhet?type=NE�
http://www.aldrecentrum.se/upload/Rapporter/Rapporter%202005/2005_4_bistandshandlaggare.pdf�
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2. Metod 
I detta kapitel har vi valt att redogöra för vårt val av metod, urval, hur insamlandet av 

materialet har gått till samt hur vi övervägt etiska aspekter. 

 

2.1 Val av metod 

För studiens genomförande har metodvalet fallit på kvalitativ textanalys. Vid genomförandet 

av en textanalys kan man välja på två metoder, kvantitativ textanalys och kvalitativ 

textanalys. Kvantitativ textanalys kräver mer material och att man där utgår ifrån att frekvent 

räkna ord i texten. Då vi är intresserade av innebörden av det skrivna ordet samt även det 

oskrivna ordet d.v.s. det som uttrycks i texten samt vad som inte uttrycks i texten har vi för 

studien valt en kvalitativ textanalys. Där man istället för att räkna ord ställer frågor till texten. 

När man väljer kvalitativ textanalys är man intresserad av att ta fram det väsentliga innehållet 

i textens delar, helhet och den kontext i vilken den ingår.13

 

  

Utifrån de typer av frågor som ställs till texten finns det två metoder. En metod som handlar 

om att systematisera. Vid en sådan analys är man intresserad av att ta fram tankestrukturer, 

fånga ståndpunkter eller att klassificera. Den andra metoden och som vi valt för denna studie 

handlar om att kritiskt granska och vars syfte är att klargöra hur en given argumentation lever 

upp till bestämda normer, rationella eller moraliska. Den här metoden är även användbar när 

man vill lyfta fram konflikter eller maktstrukturer.  

 

De dokument som använts i studien är personakter och målstyrda arbetsplaner14 vilka finns i 

kommunala organisationer. När vi studerat dessa akter samt målstyrda arbetsplaner har vi 

använt oss utav frågeformulär15

 

 för att på ett smidigt sätt sammanställa materialet. Genom 

användande av dokument som material stärks validiteten då vi som läsare inte kan påverka det 

skrivna ordet. Det finns dock fyra kriterier att ta hänsyn till när man väljer att använda sig av 

dokument för att de ska nå upp till den kvalitet som krävs för att få användas i vetenskapligt 

syfte.  

 

                                                 
13 Esaiasson, P., Gilljam, M., Oscarsson, H., & Wängnerud, L. (2007:237ff). Metodpraktikan. Konsten att 
studera samhälle, individ och marknad. Vällingby: Elanders Gotab 
14  Bilaga 1. 
15  Bilaga 2 och 3 
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1. Autenticitet vilket handlar om äktheten hos dokumentet. Vårt material är både 

signerat och dokumenterat av dem som producerat materialet.  

2. Trovärdighet handlar om huruvida det finns förvrängningar eller felaktigheter. 

Vi har gjort bedömningen att det inte finns några förvrängningar eller felaktigheter i 

materialet. 

3. Representativitet vilket handlar om hur typiskt materialet är. Studiens material 

är producerat utifrån fastställda föreskrifter och gällande lagar vilket gör att de är 

typiska för sin sort av dokument. 

4. Meningsfullhet handlar om materialets tydlighet och begriplighet. De som 

producerat materialet har ingen vinning att medvetet vara otydlig eller obegriplig.16

 

  

För kvalitativ textanalys finns några metodspecifika beslut att ta. Besluten gäller framförallt 

behovet av tolkning av innebörden i texten samt begreppet argumentation och 

argumentationens premisser. Där argumentation består av ett argument, en tes och 

argumentationens premisser är ett påstående som stödjer eller undergräver tesen. 17

 

 Tesen i 

vår studie är att den målstyrda arbetsplanen skall bygga på och ge en mer detaljering av 

beslutet, vilket förutsätter en implementering. För att nå upp till de allmänna krav som alla 

metoder kräver finns krav på argumentation och krav på tydliga kriterier för slutsatsdragning. 

Vi har redan argumenterat för valet av metod och för att uppnå kravet för slutsatsdragning har 

vi anammat tekniken för användandet av variabler. Inte variabler i den bemärkelsen att 

studien ska finna orsak -verkan och därmed beroende – oberoende. Istället ska variabeln ses 

som frågan, frågan som ska ställas till texten och svaren som ges utgör variabelvärden.  

Den övergripande frågeställning som studien avser att besvara om rättsäkerhet och kvalitet 

kan garanteras för individer med vissa hemtjänstinsatser måste preciseras i frågor till texten 

och som ska generera lösningen till problemet. De preciserade frågorna vi kan exempelvis 

ställa är om texten är relevant, hållbar eller konsistent.  

 

För att presentera vårt resultat har vi valt att använda oss utav tabeller med färgade ytor 

istället för bokstäver eller ord som beskriver vad det står för. Färg har vi valt då detta ger 

minst rörigt intryck av tabellerna. De färgade ytorna ska i sin tur göra det lätt för läsaren att se 

                                                 
16 Bryman, A. (2006). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB 
17 Bergström, G., & Boréus, K. (red.) (2005:107ff). Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig 
text och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. 
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om det till exempel finns ett samband mellan de ansökta, beviljade och utförda insatserna. 

Diagram och tabeller med siffror som ex. skulle besvara hur många som får en insats eller hur 

många som får de insatser de ansökt kändes för oss inte som en relevant presentation då man 

skulle missa så mycket information i implementeringsprocessen. Valet av presentationsform 

av resultatet har inte varit det lättaste, men vi anser att vi hittat det sätt som presenterar så 

mycket information som möjligt för att ge en helhetsbild av resultatet och 

implementeringsprocessen. 

 

Nästa beslut man måste ta handlar om hur vi ska förhålla oss till de svar som ges. Man kan 

välja att förhålla sig på olika sätt. För studien har vi valt ett öppet förhållningssätt där svaren 

på frågorna hittas i texten. Nu när vi valt ett öppet förhållningssätt har vi en medvetenhet om 

att det krävs att man behåller fokus på studiens problem för att inte hamna i irrelevanta spår. 

Vi är också medvetna om risken att bara se det som står i texten och inte se vad som fattas. 

 

2.2 Urval 

Vi valde att genomföra studien i en kommun av medelstor storlek. I den utvalda kommunen 

har ett klusterurval18

 

 gjorts där vi valt från olika delar av kommun till en stadsdel. Valet har 

gjorts för att den kommun som studien genomförts i är till ytan geografiskt stor och praktiska 

verksamheter finns spritt. Dessa val har gjorts för att studien skulle bli geografiskt och 

praktiskt genomförbar. En praktisk aspekt till valet av kommun var att vi inför studien fick 

information om att det kunde uppstå problem med att få tillgång till materialet, då detta är 

sekretessbelagt. Det innebär att det blir mycket merarbete i redan ansträngda kommuner för 

att kunna lämna ut materialet eftersom materialet måste anonymiseras innan utlämnande. Det 

hade kunnat äventyra hela studien om vi i ett första skede fått ett jakande svar på förfrågan 

från kommuner för att sedan riskera ett stort bortfall p.g.a. att de inte har resurser att utföra 

arbetet med anonymisering. Valet föll därför på en kommun som tydligt visat ett intresse för 

en sådan här studie.  

I den undersökta kommunen fick vi själva ta del av materialet och anonymisera det innan 

utlämnande. Från den praktiska verksamheten fick vi del av uppgifterna i de målstyrda 

arbetsplanerna ute i grupplokalerna för respektive hemtjänst genom att vi överförde 

materialets uppgifter på ett anonymt ark. Tilläggas kan att vi har sedan tidigare praktiker och 

                                                 
18 Ett klusterurval är ett urval ifrån en stor population i flera steg i vårt fall alla Sveriges kommuner till en 
kommun och i den kommunen en stadsdel. (Bryman, 2006:107) 
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yrkesliv undertecknat sekretesshandlingar inom kommunen som även gällde för detta arbete 

vilket underlättade att få del av uppgifter inför studien.  

 

Vi valde beslut med tillhörande utredning från tiden slutet av 2008. Valet gjordes utifrån att 

de målstyrda arbetsplanerna som finns i den praktiska verksamheten skulle ha blivit 

upprättade. Detta för att minimera risken för bortfall av material. De beslut som fanns att 

tillgå efter de klusterurval och begränsningar vi gjort var till antalet ≈ 60 st. Utifrån 

klusterurvalet gjorde vi ett systematiskt urval19 av vart 5:e beslut. Vid ett systematiskt urval 

som är en variant av det obundna slumpmässiga urvalet görs urvalet direkt från urvalsramen 

utan att använda någon slumptalstabell. Vid urvalet fick vi fram 12 beslut med tillhörande 

utredning vilket vi anser räcker för den metod vi valt och för den ambition vi har att resultatet 

gäller för den undersökta populationen och att det inte är generaliserbart på andra 

populationer eller andra kommuner. Ej heller andra delar av den undersökta kommunen.20

 

 

2.3 Etiska aspekter 

Informationskravet är uppfyllt då respondenterna fått ingående information om 

undersökningen, både muntligt och skriftligt, dess syfte och att det är frivilligt att delta. Inför 

studien kontaktades områdesansvarig chef via e-mail som resulterade i ett personligt besök 

där en redogörelse för studien lades fram. I den praktiska verksamheten kontaktades berörd 

enhetschef via ett personligt möte på dennes kontor för att sedan bekräftas via e-mail senare 

samma dag.  

 

Samtyckeskravet innebär att forskaren alltid ska ha ett samtycke från uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare. Dessa personer ska inte befinna sig i beroendeställning till forskaren 

och ska inte heller utsättas för otillbörliga påtryckningar för att deltaga. Samtycke för studien 

inhämtades vid det personliga besöket. Det har inte inhämtats samtycke från de deltagare som 

berörs av beslutet och målstyrda arbetsplaner eftersom de inte aktivt deltar i studien och de 

dokument vi hanterat har anonymiserats genom borttagning av datum, namn, personnummer, 

adress, telefonnummer, kön, anhöriga, och behandlande kliniker. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att all information om respondenterna som lämnas ska 

behandlas på ett sådant sätt att de ej kan identifieras när man läser studien. Genom den 

                                                 
19 Bryman, A. (2006:104-105) 
20 Bryman, A. (2006) 
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tidigare angivna anonymiseringen uppfylls kravet för deltagare i studien. När vi väljer att inte 

ange vilken kommun studien har genomförts i så hålls även de deltagande cheferna anonyma 

och kravet stärks. 

 

Nyttjandekravet innebär att informationen som respondenterna lämnar får endast användas till 

forskning och inte till kommersiellt eller annat icke- vetenskapligt bruk.21

 

  

2.4 Metodreflektion 

Vi är medvetna om att det i materialet kan framkomma uppgifter som hänvisar till hur 

individer upplever eller ska uppleva vissa mål. Med vårt val av metod kan vi ej tillfredställa 

det eller få något resultat kring detta, då hade det krävts en kvalitativ intervju. Vår avsikt med 

studien är inte heller att generalisera det framtagna resultatet på någon annan kommun. Det är 

inte möjligt att med den metod vi valt ha de avsikterna. 

 

 

                                                 
21 Bryman, A. (2006:440-441) 
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3. Beskrivning av områdets aktörer 
Eftersom vi anser att det är relevant för vår studie att ge en ökad förståelse för hur ett beslut 

blir implementerat i de olika faserna kommer vi att göra en kortare beskrivning på dem 

inblandades, biståndshandläggare och enhetschefer, roll och handlingsutrymme i 

implementeringen utifrån vad vi anser relevant litteratur. 

 

3.1 Biståndshandläggarens roll och handlingsutrymme 

Litteraturen gör en spegling av att biståndshandläggare är en yrkeskår som har ett relativt stort 

handlingsutrymme beroende på hur de förhåller sig till sina relationer. Den mellanposition 

som biståndshandläggare har gör att de från flera håll utsätts för krav och förväntningar. Både 

inifrån den egna organisationen och utifrån det omgivande samhället.22 Deras 

handlingsutrymme beror på vilken avvägning de gör i sitt arbete. De ska följa regelverket, 

vara lojala mot sin egen organisation och för den uppställda mål och riktlinjer samt även ta 

hänsyn till klientens behov och önskemål.23 Biståndshandläggarens yrkesroll beskrivs som 

väldigt komplex. De befinner sig i situation där flera aktörers viljor ska tillfredställas. 

Ledningens mål ska fullföljas och de äldres behov ska tillgodoses utifrån de resurser som 

finns.24

 

 Biståndshandläggarens roll i implementeringsprocessen är att överföra den väsentliga 

informationen i beslutet så att innehållet utförs enligt de intentioner som ligger till grund för 

beslutet. 

Vid akuta insatser görs en beställning direkt till arbetslaget en beställning som är en 

komprimerad form av biståndsbeslutet, person och adressuppgifter, anledningen till 

omsorgsbehovet och information om hälsotillstånd. Vid icke akuta behov skickas en 

beställning till enhetschefen på de beslutade insatserna som lämnar över till baspersonalen, 

Undersköterskor eller vårdbiträden. Biståndshandläggaren skall också skriftligt delge beslutet 

till den som beslutet gäller för.25

 

  

 

                                                 
22 Dunér, A., & Nordström, M. (2005). Biståndshandläggningens villkor och dilemman - inom äldre- och 
handikappomsorgen. Lund: Studentlitteratur 
23 Pierre, J., & Rothstein, B. (red.) (2003). Välfärdsstat i otakt. Om politikens oväntade, oavsiktliga och oönskade 
effekter. Lund: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB. 
24 Norman, E. & Schön, P., Biståndshandläggare ett (o)möjligt uppdrag. En översikt av aktuell forskning om 
biståndshandläggarnas yrkesroll och organisering. Stockholm 2005 Tillgänglig på webben 091229 
http://www.aldrecentrum.se/upload/Rapporter/Rapporter%202005/2005_4_bistandshandlaggare.pdf     
25 Förvaltningslagen (1986:223) Tillgänglig på nätet 091229 http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19860223.htm  

http://www.aldrecentrum.se/upload/Rapporter/Rapporter%202005/2005_4_bistandshandlaggare.pdf�
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19860223.htm�
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3.2 Enhetschefens roll och handlingsutrymme 

Enhetschefen handlingsutrymme och roll har förändrats i och med den nya organisationen, 

beställar- och utförarmodellen enligt litteraturen. Enhetschefens handlingsutrymme har 

begränsats till att ha makt och ansvar till personal och verksamhet.26 Deras roll är också 

väldigt otydlig eftersom litteraturen beskriver en roll som både chef och ledare. Att vara chef 

innebär en roll som innefattar kontroll, att vara ledare innebär att vara en som coachar 

arbetslaget framåt.27

 

 Enhetschefens handlingsutrymme begränsas även av de resurser hon har 

till sitt förfogande i form av budget och personal. Deras funktion i implementeringsprocessen 

är att utifrån beslutet verkställa insatserna för individen med hjälp av de resurser som finns 

tillgängliga, samt ansvara för att en målstyrd arbetsplan blir upprättad. 

3.3 Socialtjänstlagen 

Socialtjänstlagen28

 

 är den lag som alla inblandade i denna studie har att förhålla sig och som 

anger de villkor som de inblandade har att arbeta utefter. Socialtjänstlagen är en ramlag som 

anger de övergripande mål och grundläggande värderingar som skall vara vägledande i 

socialtjänstens alla verksamheter. Socialtjänstlagen anger i 1 kap. 1§ att socialtjänsten skall på 

demokratins och solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor, aktiva deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten skall så långt det 

är möjligt frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser utan att frånta deras 

egenansvar för sig själv och för andra. Verksamheten som bedrivs ska bygga på respekt för 

individers egen självbestämmanderätt och integritet. 

I 3 kap. anges det vilka uppgifter socialnämnden har att förhålla sig till. 1§ innebär bland 

annat att till socialnämndens uppgifter hör att tillse goda levnadsförhållanden, svara för 

omsorg och service, stöd och vård samt bistånd till familjer och enskilda som behöver det. 3§ 

anger att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter 

inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. I 5§ anges 

det att socialnämndens insatser för den enskilde skall utarbetas och verkställas tillsammans 

med individen och vid behov i samverkan med andra i organisationer eller föreningar. 

 

                                                 
26 Eliasson, R. (red.) (1996:174). Omsorgens skiftningar. Begreppet, vardagen, politiken, forskningen. Lund: 
Studentlitteratur. 
27 Wolmesjö, M. (2005). Ledningsfunktion i omvandling. Om förändringar av yrkesrollen för första linjens 
chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. Lund: Lunds universitet, Socialhögskolan. 
28 Erman, M. (2006). Socialtjänstlagen. En vägledning. Stockholm: Elanders Gotab AB 
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I 4 kap. 1§ anges det rätten till bistånd. Den här bestämmelsen innebär att den som inte själv 

kan försörja sig eller klara sin livsföring i det dagliga livet ska få de prövade och 

tillgodosedda av socialnämnden. Individen som söker bistånd ska genom biståndet försäkras 

en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformad så att det stärker individens möjligheter att 

leva ett självständigt liv.  

 

För målgruppen äldre finns i socialtjänstlagen ett särskilt kapitel som anger att socialnämnden 

skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga 

förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra, och att 

socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall ge dem som 

behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 

 

I 11 kap. som innebär handläggning av ärenden står det att socialnämnden skall utan dröjsmål 

inleda utredning. Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om 

stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentationen skall utvisa beslut 

och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse.  I 

11kap. anges således att dokumentationen är ett arbetsinstrument att användas av 

socialtjänstens personal för handläggning och genomförande av beslut och individuell 

planering. Dokumentationen gör det möjligt att följa upp och utvärdera insatserna.  

Kommunen vi valt att studera använder sig utav målstyrd arbetsplan som ett verktyg i 

dokumentationen. 

 

3.4 Från beslut till praktisk verksamhet 

Det förutsätts att en implementeringsprocess bör ske när ett beslut skall utföras, vår avsikt är 

att studera detta utifrån de tagna besluten och de målstyrda arbetsplanerna. Socialstyrelsen har 

i sin författningssamling utformat allmänna råd och föreskrifter att förhålla sig till i den 

process som föregås från beslut till praktisk verksamhet.29

 

  

I 2 kap. 1§ ges begreppsförklaringar där de förklarar insatser som ett individuellt 

behovsprövat stöd eller individuellt behovsprövat vård och behandling enligt 

                                                 
29 SOFS 2006:11 Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS. tillgänglig på webben 
091118  
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2006-11 
 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2006-11�
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Socialtjänstlagen. De förklarar även begreppet ledningssystem, ett system för att fastställa 

grundprinciper för ledning av verksamheten och för att ställa upp mål samt för att uppnå dessa 

mål.  

 

I 3 kap. anges grunderna för det systematiska kvalitetsarbetet.  1-3§ i samma kapitel anger var 

i de olika lagarna man hittar de övergripande målen och värderingar som ligger till grund för 

det systematiska kvalitetsarbetet, i vilka lagar man hittar bestämmelser rörande kvalitet och 

kvalitetsarbete inom socialtjänsten samt att det är nämndens uppgift att inrätta ett 

ledningssystem för kvalitetsarbetet. Ledningssystemet ska säkerställa bland annat att 

uppföljningsbara mål utifrån Socialtjänstlagen fastställs, att ansvarsfördelningen i 

kvalitetsarbetet fastställs och att enskilda, grupper och personalen ges möjlighet till 

delaktighet i att säkra och utveckla kvaliteten.  

 

4 kap. anger vilka områden som omfattas för att säkerställa kvalitet. Det anges hur 

ledningssystemet ska säkerställa att det finns rutiner som tydliggör samarbetet mellan både 

externa och interna aktörer och som tillhandahåller insatser för den enskilde. 

Ledningssystemet ska även säkerställa att det finns rutiner för handläggning och 

dokumentation, dokumentation som berör genomförandet av en beslutad insats, samt hur 

uppgifter om beslutad insats skall lämnas mellan biståndshandläggare och enhetschef. Det ska 

även finnas rutiner för arbetet med hur uppföljning och utvärdering om beslutad insats görs. 

Till ledningssystemets uppgift hör även att säkerställa att det finns rutiner för att kontrollera 

tillgången av personalresurser för att utföra socialtjänstens uppgifter, att personalen har den 

kompetens som krävs för uppgifterna och ges förutsättningar för kompetensutveckling.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
30 Socialstyrelsen God kvalitet i socialtjänsten - om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, 
LVM och LSS. Västerås: Edita Västra Aros 2008 Tillgänglig på webben 091229 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8580/2008-101-2_20081012.pdf  
 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8580/2008-101-2_20081012.pdf�
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4. Tidigare forskning 
Vi har i vår empiri insamling upptäckt en del forskning angående hur rättsäkerheten och 

kvaliteten efterföljs i de dokument och handlingar som föregås från beslut till praktisk 

verksamhet.  

 

4.1 Nödvändigheten och konsekvenser av omorganiseringen i kommunal omsorg 

Vi har funnit en avhandling skriven av Blomberg31

 

 som vi bedömer har relevans för 

förståelsen av den omorganisering som föranleddes på 90-talet. Blomberg har i sin avhandling 

studerat hur omorganiseringen genomförts i ett antal kommuner och vilka konsekvenser det 

får för det praktiska arbetet. Avhandlingen resulterade i tre identifierade diskurser eller 

problematiseringar som rör nödvändighen av och förtjänsten med den omorganiseringen, 

beställar- och utförarorganisationen, som skedde i många kommuner under 1990-talet och 

vars syfte var att skilja myndighetsutövning från tillhandahållande av tjänster.  

De identifierade diskurserna som ligger till grund för förändringen i organisationer är för det 

första den marknadsorienterade kursen som innebär en ökad kontrollfunktion och ett sätt för 

att kunna samordna insatser. Blomberg skriver ” Att frikoppla myndighetsutövningen och 

administrationen från det praktiska arbetet förefaller vara en funktionell nödvändighet 

relaterad till de tekniska krav på samordning och kontroll som uppstod, både inom 

förvaltningen och/eller mellan olika organisationer såsom privata eller kommunala vårdbolag, 

när verksamheten skulle konkurrensutsättas.”32

 

 Nödvändigheten uppstod när andra aktörer 

kom in på verksamhetsområdet.  Genom att renodla beställarfunktionen gjordes det ett aktivt 

försök att åstadkomma den precisering av hjälpinsatser och formalisering av ärenden som en 

samordning av verksamheten under marknadsliknande förhållanden kräver.  

Vidare identifierar Blomberg betydelsen av rättsäkerhet. Genom att man uppfyller 

rättsäkerhetskravet så uppnår man även effekt på de genom Socialstyrelsen utformade 

allmänna råd beträffande kvalité och kvalitetssystem inom omsorgerna om äldre och 

funktionshindrade.  I de allmänna råden sägs det att ett effektivt kvalitetssystem ska 

                                                 
31 Blomberg, S. Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala omsorgen Lund universitet 
2004Tillgänglig på nätet 091229 
 http://www.lub.lu.se/luft/diss/soc_478/soc_478.pdf  
32  Ibid. s.95 

http://www.lub.lu.se/luft/diss/soc_478/soc_478.pdf�
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bl.a.omfattas av ”mål och dokumenterade rutiner för hur kvalitén i verksamheten styrs, säkras 

och utvecklas mot målen”.33

 

  

Det framgår att kvalitetssystemet bör omfatta minst sex områden varav behovsbedömning och 

rättssäkerhet i handläggning samt dokumentation tillsammans utgör ett eget område. Inom 

detta område bör kvalitetssystemet enligt Socialstyrelsen säkerställa att 

• Behovsbedömningar bygger på en helhetssyn av den enskildes situation. 

• Beslut om insatsernas mål, inriktning och omfattning är tydliga och kan förstås 

• Individuella planer upprättas  

• Insatserna utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennes närstående 

• Systematisk uppföljning av beslut, planer och insatser, som berör den enskilde, 

genomförs och dokumenteras samt vid behov omprövas”.34

Detta visar på att för att uppnå kvalité och garanti för rättsäkerhet för den enskilde individen 

är det flera led med olika aktörer involverade innan kvalité och rättsäkerhet har uppnåtts för 

den enskilde individen vilket är vårt huvudsyfte med uppsatsen är att studera.  

  

 

Den tredje diskursen som Blomberg identifierat för organisationers förändring är kravet på 

effektivitet.  Kommunerna som ingår i avhandlingen visar alla på att de har under stora delar 

av 1990-talet svårt att få ekonomin att gå ihop inom äldreomsorgen. Vilket gör en 

nödvändighet av en omorganisering.35

 

  

Blomberg36 har även uppmärksammat i samma avhandling brister i kvalitet och rättsäkerhet 

när han studerat Länsstyrelsens rapport som visar att det finns brister i ärendehandläggningen 

både på beställar- som utförarsidan.  De brister de uppmärksammat handlar om att 

ansökningarna är av bristfärllig kvalité och att besluten saknar motivering. Av besluten 

framgår det inte om den ansökta insatsen överensstämmer med vad brukaren ansökt om. På de 

individuella planerna som vi benämner i studien målstyrd arbetsplan saknas mål och planerad 

uppföljning. Länsstyrelsen gör bedömning att rättsäkerheten inte kan garanteras med rådande 

brister.37

                                                 
33 ibid.s.96ff 

  

34 Ibid.s.103  
35 Ibid.s.97 
36 Blomberg, S. Specialiserad biståndshandläggning inom den kommunala omsorgen Lund universitet 
2004Tillgänglig på nätet 091229 
http://www.lub.lu.se/luft/diss/soc_478/soc_478.pdf  
37 ibid.s.87 

http://www.lub.lu.se/luft/diss/soc_478/soc_478.pdf�
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4.2 Omorganiseringens effekt för biståndsbedömaren 

Henrikson, L. & Rönnerfält, M. har i en studie från 200338

1. Inledningsfas: i denna fas får biståndsbedömaren kännedom om ett ärende och gör 

en bedömning om ärendet kan föranleda någon åtgärd. Om så är fallet övergår 

ärendet till en; 

 som bestod av två delar. I del ett i 

att implementera tidigare utarbetade behovsbedömningsprocesser för att i del två utvärdera 

implementeringen. Resultatet av utvärderingen visade att rutinerna fungerade bättre och 

biståndsbedömarna arbetade mer homogent sinsemellan. Då omorganiseringen på 1990-talet 

bidrog till att man fråntog enhetscheferna inom äldreomsorgen de myndighetsutövande 

uppgifterna och en ny yrkeskår bildades, biståndsbedömare även kallad biståndshandläggare. 

Biståndsbesluten flyttade från enhetschefen som ansvarar för verksamheten och dess resurser 

till en person som enbart handhar utredningen om behov och vilka hjälpinsatser individen har 

rätt till. Hur ett beslut kommer till och hur det praktiskt ska nå individen kan beskrivas i 

behovsbedömarprocessens olika faser. 

2. Utrednings- och bedömningsfas: nu påbörjas arbetet med beslutsunderlaget som 

ska vara så tillförlitligt att beslut kan tas eller yttrande lämnas. 

3. Verkställighetsfas: här ske det praktiska genomförandet av tagna beslut och det är 

verksamhetsledaren inom äldreomsorgen som leder arbetet. 

4. Avslutningsfas: ärendet upphör då behov av bistånd ej längre kvarstår. 

Arkivering.39

 

  

4.3 Rättsäkerheten och kvalitet i den praktiska verksamheten 

Socialstyrelsen konstaterar brister i sin rapport från 2000,40

                                                 
38 Rönnerfält, M. & Henrikson, L., Behovsbedömningsprocessen. Ett implementeringsarbete med 
biståndsbedömarna i Botkyrka kommun Älvsjö 2003:3 Tillgänglig på webben 091229 

 där det huvudsakliga syftet var att 

undersöka hur ett beslut ser ut och vad det omfattar och hur brukarna har upplevt den faktiska 

hjälpen. I den undersökningen och som vi anser är relevant till vår studie, har de studerat 

biståndsbeslut för att se vad som beviljats och i vilken omfattning hjälpen ska ges. Vidare har 

de intervjuat brukare för att se om de upplever hjälpen överensstämmande med det tagna 

beslutet. Rapportens slutsats var att det formella beslutet inte tillmäts så stort värde vare sig 

som beslutsinformation eller som underlag för den praktiska hjälpen.  

http://www.kompetenscentrum.org/nedladdning_filer/Rapport_9/Rapport9.pdf 
39 Ibid.s.7  
40 Socialstyrelsen (2000:5). Äldreuppdraget. Från beslut till praktik i hemtjänsten. Stockholm: KopieCenter. 
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En tänkbar orsak som rapporten tar fram är att vårdpersonal inte alltid tar hänsyn till det 

formella beslutet utan istället förmedlar hjälp som de bedömer nödvändig. Vår studie skiljer 

sig här åt då vi valt att studera de målstyrda arbetsplaner som ska finnas upprättade ute i 

verksamheten och som baseras på beslutet. 

 

4.4 Beställar- och utförarmodellens innebörd för de inblandade 

Liknande tankegångar om orsak till brister i implementeringsprocessen finns hos Mia Vabø 

som i boken Hemhjälp i Norden har diskuterat New Public Management som är den 

organisationsform som föranlett införandet av BUM-modellen.41 Boken har tillkommit inom 

ramen för ett forskningsprogram som heter Äldreomsorgens vardag och villkor.  

Forskningsprogrammets syfte är att beskriva äldreomsorgens vardag så som den upplevs av 

både omsorgsgivare och omsorgstagare samt relatera detta till de villkor som finns för 

verksamheten. Mia Vabø har studerat vad införandet av BUM modellen har inneburit för dem 

som står som omsorgsgivare. Hon finner att i och med införandet av BUM-modellen har det 

gjorts en åtskillnad mellan förvaltning och drift som ska säkerställa en rättvisare och 

grundligare bedömning. Vad hon upptäckt är att trots införandet av BUM-modellen så har de i 

den praktiska verksamheten inte anpassat sig till den nya organisationsmodellen. 

Hemhjälparna upplever att de inte är en del av den service som BUM-modellen förutsätter. 

Med beställning, omsorgsplan och beslut ges det associationer till tydliga och informativa 

omsorgsinsatser. I denna verklighet är biståndsbedömaren den som säkerställer att behoven 

bedöms korrekt och att hjälpbehoven styrs utifrån behoven. Hjälptagarens välmåga säkerställs 

således inte genom en personlig, tillitsfull relation till hemhjälparen utan genom information, 

kontrakt och styrsystem. Vad Mia Vabø upptäckte var att hemhjälparen genom sitt arbete att 

bedöma och anpassa sig efter hjälptagarens behov fanns en risk att den styrning som BUM- 

modellen hade för avsikt att uppnå och som har visats sig otillräcklig kompenseras ytterligare 

genom hemhjälpens agerande. Med andra ord visar studie att det finns en brist i 

implementeringen mellan de olika led som har uppstått i och med införandet av BUM- 

modellen i många kommuner.42

 

 

 

 

                                                 
41 BUM-modellen en förkortning som författaren använder av beställar – och utförarmodellen 
42 Szebehely, M. (red.) (2003). Hemhjälp i Norden- illustrationer och reflektioner. Lund: Studentlitteratur. 
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4.5 Biståndsbeslut i den praktiska verksamheten 

Kompetenscentrum43

 

 har i sin rapport belyst att det finns en problematik i överensstämmelsen 

beslut till praktik. Kompetenscentrum har genomfört en studie vars syfte var att se om 

beviljade biståndsbeslut efterföljdes i praktiken, samt även om beslutet överensstämmer med 

brukarens behov. Studien har genomförts genom aktstudier samt intervjuer. I vår studie har vi 

valt att enbart studera beslut och målstyrda arbetsplaner för att få svar på våra frågor. De kom 

i studien fram till att det finns skillnader från beslutet till det praktiska genomförandet. De har 

med studien ingen avsikt att förklara varför skillnaderna uppkommit men de diskuterar 

omkring orsaken. Diskussionerna handlar om hur svårt det kan vara för äldre att glömma 

vilka sysslor hemtjänsten utför sysslor som blir tagna förgivet i vardagen och som glöms bort. 

Det ger oss ytterligare argument till att studera de målstyrda arbetsplaner som ska belysa vad 

som i verkligheten görs utifrån beslutet.  

4.6  Relationen mellan Socialtjänstlag och handläggning 

Länsstyrelsen i Stockholms län och Västra Götalands län44

 

 haft en tillsyn över hur 

handläggningsprocessen och genomförandet av insatser inom äldreomsorgen hanteras i 

relation till lagstiftningen. Länsstyrelsen har granskat den sociala dokumentationen samt 

intervjuat olika yrkesgrupper för att se från ansökan om hemtjänst till hur insatserna blir 

utförda. Tillsynens syfte var att se om rättsäkerheten kan garanteras för äldre inom ordinärt 

boende. De beslut de granskade visade brister i rättsäkerheten då datum för beslut saknades 

samt i vissa fall fanns ingen ansökan angiven. Det framkom även att besluten oftast 

överensstämmer med kommunens riktlinjer. Det framkom inte när eller på vilket sätt besluten 

överlämnades till verkställigheten. De konstaterar att de flesta kommuner saknar skriftliga 

rutiner för hur samverkan ska mellan beställare och utförare och i de fall det finns skriftliga 

rutiner är de inte kända av personalen. Den vanligaste metoden är att överföra det muntligt. 

Uppföljning sker dock kontinuerligt men i frånvaro av den personen beslutet gäller för. 

Tillsynen visar att genomförandeplaner utformas inom hemtjänsten. Dock är innehållet 

bristfälligt då planen inte beskriver den äldre ur ett helhetsperspektiv.   

                                                 
43 Hellström, M. & Olofsson, M., Biståndsbeslut i teori och praktik Kompetenscentrum Rapport 45 Älvsjö 2007 
Tillgänglig på nätet 091229 
http://www.kompetenscentrum.org/nedladdning_filer/Rapport_45/MariaMia45_KC_Webb4.pdf 
44 Tillsyn av rättsäkerhet för äldre personer i ordinärt boende Länsstyrelsen Västra Götalands och Stockholms 
län Tillgänglig på nätet 091229 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationerlansstyrelserna/Documents/Tillsyn_av_rattssakerhet_for_aldre_i_ordi
nart_boende_sthlm_vgl.pdf 

http://www.kompetenscentrum.org/nedladdning_filer/Rapport_45/MariaMia45_KC_Webb4.pdf�
http://www.socialstyrelsen.se/publikationerlansstyrelserna/Documents/Tillsyn_av_rattssakerhet_for_aldre_i_ordinart_boende_sthlm_vgl.pdf�
http://www.socialstyrelsen.se/publikationerlansstyrelserna/Documents/Tillsyn_av_rattssakerhet_for_aldre_i_ordinart_boende_sthlm_vgl.pdf�


  25 
 

Det framgår inte när insatsen ska utföras eller hur ofta den ska utföras. Trots att det inte råder 

en överensstämmelse så kan de se en koppling mellan beslut och genomförandeplan.45

 

 

4.7 Tiden och dess betydelse för hemtjänstinsatser 

Socialstyrelsen46 har gjort en undersökning som vi anser vara relevant för vår studie. Deras 

studie hade som syfte att undersöka om utförd tid överensstämmer med de insatser som 

beviljats för olika grupper. I studien ingår brukare inom hemtjänst som en undersökt grupp. 

Resultat de kom fram till visade på att i de kommuner som undersökningen genomfördes var 

medianen för andelen av bedömd tid som utfördes 60 %. Var fjärde brukare fick endast 40 % 

av den tid som var bedömd. De har även i undersökningen studerat vilken insats som 

prioriterades bort och kom fram till att social samvaro utfördes minst och då var de särskilt de 

med många insatser som inte fick det behovet tillgodosedd. Även om studien inte gör anspråk 

på att vara representativ för hela riket anser de att det är värt att notera att differenserna 

mellan socialtjänststatistikens beviljade tid och utförd tid skiljer sig från deras egen 

undersökning så till vida att deras resultat visar på att den utförda tiden inte stämmer överens 

med den beviljade tiden. Det utförs mindre tid än vad som beviljats. I sin diskussion varför 

det ser ut så ges det olika tolkningar. En möjlighet är att beslut om insats inte hålls aktuellt 

och att personalen gör egna bedömningar. En annan tolkning är att den bedömda tiden inte är 

realistisk. De diskuterar även att de kan finnas skilda meningar mellan biståndshandläggare 

och den utförande personalen om vad som är behov och hur tidskrävande ett visst behov är. 

En annan tolkning de gör är att personalen kan vara effektivare än vad biståndshandläggaren 

bedömer. En sista tolkning de för fram är den institutionella strukturen med beställar-

/utföraruppdelning där biståndshandläggare verkar åtskilda från omvårdnadspersonal inte är 

ändamålsenlig.  Ur rättsäkerhets och kvalitetssynpunkt för den enskilde ser de allvarligt på att 

den beviljade tiden inte utförs i den utsträckning som den beviljats. 47

 

 

Den tidigare beskrivna forskningen är en del i vårt material som vi anser har relevans till vår 

studie. Vi kan ta hjälp av den när vi analyserar och diskuterar vårt material och det resultat vår 

studie kommer fram till kan stärkas. 

 
                                                 
45 Ibid. 
46 Socialstyrelsen (2005) Tid för vård och omsorg. Hur använder personalen inom vård och omsorgen om äldre 
och funktionshindrade personer sin tid? Tillgänglig på webben 091229 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10178/2005-131-36_200513137.pdf  
47 Ibid. s.70-71 
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5. Teori 
I det här kapitlet presenterar vi tre olika teorier som vi anser är relevanta för det syfte och 

frågeställning vi har. Följande tre teorier hänger samman då de representerar organisation 

respektive individ d.v.s. de har mesoperspektiv respektive microperspektiv.48

 

 Vi anser att det 

är relevant för studien att använda båda perspektiven då de påverkar varandra. 

5.1 Organisationsteori  

Många sociologer ryggar inför fenomenet organisation, hävdar Ahrne. 49

 

 Det väcker en olust 

hos dem. Sociologer talar hellre om grupper, sociala rörelser, demokratier eller kollektivt 

handlande istället för organisation.  

Ahrne skriver att människor runt omkring oss som befinner sig i det sociala landskapet är 

organiserade. Människans handlingar och vad de säger är styrda av de organisationer som de 

tillhör. Deras handlingar är med andra ord inte deras egna. Hela jordens befolkning som 

befinner sig runt omkring oss utför sällan handlingar som enbart är inifrån dem själva. Ahrne 

menar att människan styrs av yttre krafter som befinner utanför dem själva och hur 

organisationer som dem tillhör påverkar dem.50 Organisationerna deformerar deras mänskliga 

egenskaper, förstorar vissa egenskaper och förminskar andra. Organisationer skapar individer 

och ger dem en identitet, men även att organisationer är mer än bara individer. Det handlar 

bland annat om en känsla av tillhörighet och de band som upprättas mellan individerna i 

organisationen.51

  

  

Människan handlar inte på ett sätt som han/hon hade gjort ifall han/hon fått bestämma själv. 

Motivet för handlingen är inte deras eget, utan de kommer ifrån någon annan det vill säga den 

organisation dem tillhör. ”Genom sin tillhörighet till organisationer får människor en identitet, 

man är någon.”52

 

 

Mycket av det vi människor gör i verksamheten i relation till organisationen sker ofta på rutin, 

av gammal vana. Människors som är en del av en organisation tar åt sig uppgifter som bidrar 

till att förvalta de kollektiva resurserna inom organisationen. Organisationers mål kan framför 

                                                 
48 Mesoperspektiv innebär studier på organisationsnivå och microperspektiv innebär studier på individnivå. 
49 Ahrne, G., & Papakostas, A. (2002:19). Organisationer, samhälle och globalisering. Lund: Studentlitteratur. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. s. 17 
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allt förstås i förhållande till deras kollektiva resurser. För att upprätthålla de kollektiva 

resurserna inom organisationen krävs kontinuitet. Det kan vara i form av distribution, skötsel, 

användning eller bevakning inom organisationen.  

 

Resurserna inom organisationen kräver en tämligen kontinuerlig verksamhet för att vara av 

värde. 53

 

 Ur de kollektiva resurserna urskiljer Ahrne tre typer. Den första är materiella 

resurser, i form av ex. byggnader, maskiner eller fordon. Den andra är de individer som tillhör 

organisationen, ex. anställda. Den tredje och sista är symboliska resurser, t.ex. ett känt namn 

eller ett varumärke som ger de individer som tillhör organisationen ökade 

handlingsmöjligheter och eventuellt högre status. 

Ahrne54 beskriver i Organisationer och samhälle och Organisationer, samhälle och 

globalisering hur människor runt omkring oss kan ses som sociala och (organisatoriska) 

kentaurer55 med mänskliga ansikten men organisationers kroppar och framför allt handlingar. 

En mänsklig kentaur innebär att organisationen förser aktören med resurser, motiv, redskap 

etc. medan aktören själv står för en kropp, en röst, ett ansikte, kunskap, ibland även en 

personlighet. Den som utför handlingarna är alltid en mänsklig individ men handlingarna är 

ändå organisatorisk. ”En människa i uniform är sinnebilden för den organisatoriska 

kentauren.”56 Ahrne beskriver relationen mellan försäljare och kund som att dem befinner sig 

i ett semi- organiserade fält. Med detta menar han relationerna mellan individer i en 

organisation och enskilda människor som inte direkt behöver representerar någon 

organisation: t.ex. relationer mellan försäljare och kunder i en affär. Interaktion i semi- 

organiserade fält präglas i första hand av relativt kortvariga relationer.57

 

  

Grunden i all organisation är en auktoritetsrelation, menar Ahrne58

                                                 
53 Ibid.  

. Organisering innebär att 

människor samarbetar och ställer krav på varandra men även kontrollerar varandra. Auktoritet 

här innebär inte att det måste vara en hierarkisk organisation. Även i en demokratiska och 

54 Ahrne, G., & Hedström, P. (red.) (1999). Organisationer och samhälle. Analytiska perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur. 
Ahrne, G., & Papakostas, A. (2002). Organisationer, samhälle och globalisering. Lund: Studentlitteratur. 
55 En kentaur är till hälften människa och till hälften häst. 
56 Ahrne, G., & Papakostas, A. (2002:17). Organisationer, samhälle och globalisering. Lund: 
Studentlitteratur.globalisering 
57 Ibid. 
58 Ahrne, G., & Hedström, P. (red.) (1999:15). Organisationer och samhälle. Analytiska perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur. 
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jämlika organisation krävs det någon form av auktoritet, i form av att medlemmarna i 

organisationen lovar att följa gemensamt fattade beslut.  

 

För att citera Ahrne ”Ordet auktoritet har, kanske särskilt på svenska, en dålig klang. Det för 

tankarna till tvång och missbruk. Men auktoriteten i de flesta organisationer och de flesta 

tillhörighetsformer bygger trots allt på ett formellt frivilligt deltagande (detta gäller alltså inte 

medborgarskap och släktskap). Och auktoriteten, eller motivet för att komma tillbaka till 

organisationen (jobbet, fotbollsträningen etc.), bygger på ett moget övervägande från varje 

människa att det är värt det i det långa loppet.”59 Auktoritet är i det här fallet är ett uttryck för 

organisationsmedlemmarnas beroende av varandra. Detta beroende kan vara olika starkt inom 

olika organisationer, men även mellan olika medlemmar. Ahrne60

 

 beskriver grundaren till 

teorin om auktoritetsrelationer inom organisationer, Chester Barnard, som var först att 

formulera denna teori. Barnards teori går inte ut på att auktoriteten i organisationen kommer 

från toppen, från ledningen, utan poängen i teorin är att auktoritet är något som bygger på att 

alla medlemmar accepterar vissa gemensamma grundläggande intressen och därmed också att 

de måste foga sig i sina beslut. Barnard beskriver zoner där människor påverkar varandra och 

där andra kan bestämma över vad man ska göra och kanske också hur saker ska göras. Det 

handlar om en zon där man gett upp makten för sitt handlande i utbyte mot en anställning i 

organisationen och där med rättar sig efter det som gäller i den organisationen. 

Ahrne skriver om anledningar till varför människor går till jobbet/organisationen och utför 

sina uppgifter, ett motiv han diskuterar kan vara behovet av lön som i största utsträckning får 

människor att gå till sina jobb, men han skriver även att det inte bara kan vara lönen som får 

dem att göra sitt jobb bra. Han beskriver hur viktigt stimulansen på arbetsplatsen är och 

uppmuntran till det man gör, han beskriver också vikten av bra arbetskamrater och hur detta 

har ökat under de senaste åren.61

 

 

Ahrne skriver om organisationers mål, hur mål kan vara uppsatta men hur de kan vara luddigt 

formulerade och därför svåra att tyda och luddigt förklarade hur man ska nå målet. Han 

beskriver även vikten av ett gott samarbete inom organisationen för att nå målet. Det är viktigt 

att se de delar människorna i en organisation utför som delar utav en helhet för de handlingar 

                                                 
59 Ibid. s.22 
60 Ibid. s.16 
61 Ibid. 
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som människor gör på organisationers vägnar skulle ofta vara meningslösa och obegripliga 

om de inte sågs som delar av en helhet. Men det är även viktigt förstå vikten av att 

människorna i organisationen tillsammans kan skaffa sig maktresurser som de kan använda 

för att påverka sin omgivning.62

 

  

Det sägs att organisationer kan vara tröga. Med tröghet menar man inte att saker är omöjliga 

att förändra utan bara att förändringar går långsamt och är beroende av vissa utstakade banor. 

Man ska aldrig se organisationer som färdig utvecklade. De ör tröga, men i ständig 

förändring.63 En orsak till organisationers tröghet kan vara deras brist av förmågan att kunna 

se och uppfatta problem och möjligheter i sin omgivning. Även om problem och 

förändringsprocesser i omgivningen uppfattas av vissa personer i organisations periferi kan 

det vara svårt eller nästan omöjligt att förmedla dessa intryck inom organisationen för att 

kunna göra något åt dem.64

 

  

Ahrne skriver om hur kommuner på 1980-talet gjorde omorganiseringar i form utav inrättande 

av beställar-utförar-modeller. Kommunerna började även prata om kunder, tjänster, köpare 

och säljare, de utförde ett ”språkbyte”. Kommunerna genomdrev en rad omfattande 

strukturella förändringar efter den privata tjänstesektorns modell. Förändringarna antogs höja 

effektiviteten och sänka kostnaderna.  Förändringarna skapade nya identiteter, där 

medborgare och patienter blev kunder, förvaltningschefer och klinikchefer blev ledare och 

politiker blev finansiärer.65

 

  

”Grundtemat i all organisering är stabilitet (eller med ett mer negativt laddat ord tröghet). 

Människor vill ha något att komma tillbaka till. I organisationer finns därför ett naturligt 

motstånd mot förändring, vilket långt ifrån betyder att organisationer inte förändras.”66

 

  

5.2 Implementeringsteorin  

Rothstein67

                                                 
62 Ibid. s. 16ff 

 skiljer på det två roller, beslutsfattarrollen och verkställarrollen. Han beskriver 

dem kort med termer styrning och kontroll. Styrningen kan ske i olika former, direkt styrning 

63 Ibid. s. 37 
64 Ahrne, G., & Papakostas, A. (2002:80). Organisationer, samhälle och globalisering. Lund: Studentlitteratur. 
65 Organisationer och samhälle s. 85ff 
66 Ahrne, G., & Papakostas, A. (2002:70). Organisationer, samhälle och globalisering. Lund: Studentlitteratur. 
67 Rothstein, B. (red.) (2001:19). Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. Angered: 
Elanders Grapih Systems AB. 
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och indirekt styrning. Direkt styrning handlar om att beslutsfattaren talar om för verkställaren 

direkt vad denne skall göra. Indirekt styrning i sin tur är inte lika precist hur det skall 

bedrivas, utan mer hur det kan vara organiserat. Hur det kan vara organiserat kan te sig i form 

av att verksamheten får de resurser som krävs för utförandet eller regler för de procedurer 

med vilken arbetet skall idkas, men även i form av rekrytering av personal som skall iföra sig 

verkställarrollen.  

 

”En annan form av indirekt styrning möter vi när beslutsfattaren i icke bindande former 

tillkännager sin uppfattning om hur det politiska beslutet i något avseende bör tolkas eller 

genomföras. Vi kan då tala om en informell styrning.”68

Rothstein beskriver tre perspektiv på hur man kan se på relationen mellan beslutsfattare och 

tillämpare. Den första är det traditionella, där utgångspunkten är att beslutsfattaren styr och 

verkställaren förväntas följa styrningen. I princip bör styrningens reliabilitet vara hög. Den 

andra är närbyråkratperspektiv, det perspektivet handlar om att de professionella som arbetar 

nära människor, exempelvis enhetschefer, är de som formar riktlinjerna och inte någon högre 

upp i organisationen. De skapar sina egna styrverktyg att använda och följa. Det tredje 

perspektivet som Rothstein presenterar är nätverksperspektivet som i sin tur kan vara 

produktivt för till exempel förståelsen av det kommunalas åtgärder för att underlätta 

näringslivets utveckling inom en viss region. Aktörerna i nätverksperspektivet deltar i 

implementeringsprocessen antingen på grund av sin anställning eller för att dem hyser ett 

intresse för processen. Då aktörerna delvis har sammanfallande, delvis motstridiga intressen, 

kan vi se agerandet i nätverken som mönster i förhandlingsprocesser.  

  

 

När kommunen i slutet av 90-talet delade på enhetschefens och biståndsbedömarens 

arbetsuppgifter så att det inte längre utfördes av en och samma person så blev det flera led 

från det att en ansökan kommer in till kommunen till att den genomförs och når individen. 

Genomförandet skall i sin tur utföras av vad Rothstein kallar närbyråkraterna, det vill säga av 

de anställda undersköterskorna/ vårdbiträden. Det råder nu en vad Rothstein skulle kalla top-

down beslut, med det menas att beslutet kommer uppifrån och går genom olika instanser, 

beslutet ska sedan utföras av undersköterskorna längst ner i styrningskedjan. Till sin hjälp för 

att ge individen rätt insats har undersköterskorna en målstyrd arbetsplan som skall upprättas 

                                                 
68 Ibid. s.20 
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av i samarbete med individen i den mån det är möjligt, man får annars ta hjälp av anhöriga 

eller vänner.69

 

  

Rothstein skiljer på beslutsprocess och implementeringsprocess, där beslutsprocessen 

innefattar den process då beslutet fattas, som i kommunens fall innebär ansökan samt hemsök 

för att få en grund att fatta sitt beslut utifrån. Implementeringsprocessen innefattar i sin tur en 

rad beslutsprocesser då implementering innefattar fortsatt beslutsfattande, i kommunens fall 

gäller de beslut från enhetschef samt den berörda hemtjänstgruppen. 

 

När ett beslut ska implementeras till praktisk verksamhet handlar det om en process. Denna 

process kan försvåras av en rad olika orsaker. Det finns olika klargöranden till de problem 

som kan uppstå. Om man ska utgå ifrån beslutsfattarna, i det här fallet biståndsbedömarna, så 

kan det vara så att besluten inte alltid genomförs på det sätt som var avsett. I ett sådant fall 

kan det vara aktuellt med en omprövning av beslutet och det är därmed även viktigt att bra 

dokumentation förs och att en målstyrd arbetsplan finns för att i den mån det är möjlig 

undvika att besluten utförs på ett felaktigt sett men även så att brukaren får sitt behov 

tillgodosett. 70

 

 

För att undvika problem i implementeringsprocessen så har Rothstein identifierat vissa 

förutsättningar som bör vara uppfyllda för att implementeringen ska stämma överens med det 

som var beslutsfattarnas intention när beslutet togs. 

De förutsättningar som Rothstein identifierat är följande: 

• Se till att den direkta styrningen är entydig. De som ska verkställa beslutet ska inte kunna 

missförstå vad beslutsfattarens avsikter är. 

• Den indirekta styrningen ska vara utformad på ett för beslutet lämpligt sätt. Strukturen ska 

inte vara för komplicerad. Verkställarna ska kunna utläsa vem det är som har ansvaret att 

detta beslut implementeras, samt att det skall finnas tillräckligt med tid och andra resurser för 

utförandet. 

• Se till att verkställarna är motiverade till att implementera det enligt intentionerna. En 

ovillighet och motsträvighet hos verkställaren kan bidra till brister i styrningsföljningen. 

• Implementeringen skall gå att kontrollera. Beslutsfattarna bör få ta del av information om 

hur styrningen följs. 

                                                 
69 Ibid. 
70 Ibid. 
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• Externa aktörer bör ses över så att dem inte förstör implementeringsprocessen. Det kan 

innebära fackliga organisationer, lokala intressegrupper eller andra myndigheter. De kan om 

det vill sig så påverka processen så att det tar en annan riktning än som var tänkt från början.71

 
  

5.3 Implementering enligt Vedung    

I en allmän teori om offentliga insatsers resultat presenterar Vedung72

 

 en lista innehållande 

åtta faktorer däribland implementering som en faktor att beakta när man studerar processer.  

De faktorerna är i ordningen insatsens historiska bakgrund och som kan avse vilket politiskt 

stöd som ges. Den andra faktorn är själva insatsen och vilken tydlighet den innehar. Den 

tredje faktorn är implementeringen och som beskrivs mer utförligt i nästa stycke. Den fjärde 

faktorn handlar om adressater, aktörer i organisationen och deras inverkan på resultatet. Den 

femte faktorn kontrollens organisering vilket handlar om hur väl utvärdering görs och 

förvaltas i organisationer. Den sjätte faktorn handlar om andra insatser, andra myndigheter. 

Den sjunde faktorn handlar om marknaden d.v.s. de som kommer i åtnjutande av en insats 

och deras reaktioner på insatsen. Den åttonde och sista faktorn som kan påverka resultatet är 

övrig omgivning och handlar om i vilken grad stöd ges från omgivningen. Han anger att 

teoriram vore en bättre benämning men av praktiska skäl använder han begreppet teori. 

Teorin gör inte anspråk på att vara en teori som anger orsak och verkan utan en teori om vilka 

faktorer som kan inverka på utfall av insatser i offentliga sektorn. Han har en medvetenhet att 

om att den eventuella påverkan dessa faktorer har på varandra inte har listats och att 

förutsättningarna därmed också försvinner.  

 

Han delar upp faktorn implementering i olika nivåer och på varje nivå måste det finnas en 

vilja, en förmåga och en förståelse. Förståelsen av det är i vilken utsträckning aktörerna har 

kunskap om och begripit innebörden av, som i den här studien avser det målstyrda arbetet, 

samt kan och vill föra ut de beslutade åtgärderna i verkligheten.  

 

 

 

 
                                                 
71 Ibid. s. 26-29 
72 Vedung, E. (1998). Utvärdering i politik och förvaltning. Lund: Studentlitteratur. 
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Vi har ritat en modell för att illustrera de nivåer studien avser att behandla. 

 

NIVÅ 1 Beställare 

biståndshandläggare 

Beslut övergripande mål 

NIVÅ 2  Utförare Enhetschef Mål för insatsen 

NIVÅ 3  Praktisk verksamhet/ Brukare Målstyrd arbetsplan 

 

Med vilja avser Vedung att det egna självintresset inte får råda utan intresset över det 

allmänna är det som måste råda. Med förståelse avses den kunskap de inblandade har d.v.s. 

betydelsen av att känna till och begripa innebörden av. Bristfällig kunskap om målstyrt arbete 

påverkar implementeringen och dess resultat. Med förmåga avses resurser vilka kan vara 

ekonomiska eller fysiska. Brist på pengar eller för lite personal samt att den personal som 

finns saknar kunskap om målstyrt arbete.73

 

 

Valet att presentera tre teorier som belyser olika perspektiv har vi gjort eftersom vi vet att det 

som sker på organisationsnivå påverkar på individnivå och tvärtom. Vår studie handlar om en 

implementeringsprocess som rör sig mellan olika nivåer inom den kommunala omsorgen. 

                                                 
73 Ibid. s. 166ff. 



  34 
 

6. Resultat 
I följande kapitel presenteras resultatet av vårt insamlade material. Resultatet presenteras i 

olika rubriker, i första delen presenteras det som är relevant för en utredning som föregås före 

beslut och i relation till senaste och tidigare utredning, i andra delen presenteras det som är 

relevant för en målstyrd arbetsplan detta presenterar med hjälp av tabeller där vi valt att 

använda oss av färgfält, mörka och ljusa, för att tydlig visa vad individerna har ansökt för 

insatser, beviljats för insatser, vilka behov individerna har, vilken bedömning som gjorts och 

om mål finns formulerat i beslutet. Vi har valt att benämna insatserna med de begrepp man 

använder sig av i besluten, vi är medvetna om att insatserna även kan benämnas med andra 

uttryck. Vi har även valt att endast presentera de insatser som de 12 individerna har och därför 

valt bort att presentera de insatser som inte förekommer i det studerade materialet. I 

metoddelen har vi beskrivit valet av vår resultatpresentation, vilken följer här nedan. De 

tabeller vi presenterar har vi medvetet lagt på egna sidor i presentationen bara för att 

underlätta jämförelsen dåtid – nutid, men även för att tabellerna som presentationsform skulle 

behållas i sin helhet.  

 

Relaterat till senaste utredning 

Relaterat till tidigare utredning 
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6.1Utredning 

Ansökan 

Nedan presenterar vi de insatser som individerna ansökt om i sin senaste ansökan. Vi är 

medvetna om att det kan finnas andra insatser eller att insatser kan benämnas med andra ord.  

De färgade partierna innebär att individen har insatsen och de ofärgade innebär att individen 

inte har insatsen. 

Individ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inköp                       

Tvätt                              

Städ                      

Social aktivitet                

Hygien                 

Dusch                       

Medicin                 

Matberedning                   

Disk                  

Bäddning                   

Klädsel                 

Tillsyn                   

Viss 

handräckning 

                        

Matdistribution                 
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Beviljad insats 

Nedan kommer vi att presentera de insatser som individerna blivit beviljade på både sin 

senaste hemtjänst ansökan men även tidigare ansökningar. För att håll isär vilka insatser som 

hör till den senaste ansökan har vi valt att göra dem mörka och de insatser som blivit 

beviljade tidigare är ljusa i färgen. Anledningen till att vi valt att presentera de insatser som 

tidigare blivit beviljade är för att det är relevanta att se när man sedan studerar de utförda 

insatserna med hjälp av målstyrdarbetsplan. 

Individ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inköp                                   

Tvätt                                 

Städ                                     

Social aktivitet                 

Hygien                    

Dusch                              

Medicin                      

Matberedning                         

Disk                   

Bäddning                 

Klädsel                  

Tillsyn                       

Viss 

handräckning 

                            

Matdistribution                       

 

Vi har sett i en del beslut att individen blivit beviljade insatser igen som dem redan haft. 

Överensstämmelsen mellan ansökt insats och beviljad insats överensstämmer inte i alla 

ärenden, vi har sett att personer har ansökt om en insats som individen i fråga sedan tidigare 

beviljats, ex. dusch och städ. Frågan uppkommer då om insatsen inte har utförts av hemtjänst 

på grund av någon anledning eller om individen i fråga har avsagt sig insatsen själv, vilket i så 

fall inte framkommer av materialet. I ett fall har vi sett att man fått fler insatser än man ansökt 

om. 
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Behov 

Utifrån funktionsnedsättningar, social situation och egna resurser som angivits i utredning har 

vi tolkat fram vilka behov som kan vara relevanta för en insats. 

Individ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Medicinska 

behov 

                                    

Sociala behov                                 

Psykiska 

behov 

                         

Fysiska behov                                 

 

I utredningen framkommer det att alla individer vi undersökt har ett medicinskt behov av en 

eller annan sort, stort fokus läggs på dessa behov. Då det däremot framkommer i några fall att 

individerna själva sköter sin medicinering anser vi att det inte förekommer några medicinska 

behov som kommunen kan bidra med någon insats till. Detta gäller även andra behov som vi 

sett, i ett fall där en individ har psykiska besvär men då individen sköter medicineringen samt 

går på träffar regelbundet och inget i utredningen visar på att det missköts anser vi att något 

behov inte föreligger. På de sociala behoven var det en individ som hade vänner runt omkring 

sig men då individen blir utnyttjad och saknar insikt i sin sociala situation anser vi att ett 

socialt behov föreligger. I utredningarna saknar vi vilka konsekvenser de angivna rubrikerna i 

utredningarna funktionsnedsättningarna, sociala situationer och egna resurser ger för behov av 

insatser. Genom vår tidigare yrkeskunskap och utbildning har vi fått en kunskap om att i 

utredningar behövs det en konsekvensbeskrivning för att se relevansen mellan angivna 

rubriker och behov. På grund av saknaden av konsekvensbeskrivningen i materialet har vi 

med hjälp av det angivna samt vår förförståelse och yrkeskunskap fått tolka eventuella behov 

av insatser. 
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Bedömning 

Individ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hälsotillstånd                                  

Social situation                                   

Skälig 

levnadsnivå 

                          

Övriga 

förhållanden 

              

 

Bedömningarna kan heller inte ligga till grund för vår tolkning av behoven då det i flesta 

ärenden endast hänvisas till generaliseringar av typ aktuellt hälsotillstånd och/eller social 

situation. I ett fall hänvisas till skälig levnadsnivå och i ett fall har bedömningen gjort utifrån 

att individen saknar förmåga att larma vilket föranlett behovet. 

 

Mål 

Individ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mål                             

 

I sex av fallen finns det inget mål presenterat i de övriga sex fall finns ett mål beskrivet. De 

sex ärenden där mål är beskrivet kan man se för individ: 

1. Målet för X med den sökta insatsen är att få hjälp med de sysslor X just nu inte 

klarar själv så att X kan bo kvar hemma i sin lägenhet.  

5. Målet med insatsen är att X skall känna trygghet och stärkas i sina möjligheter att 

vara självständig genom att utföra de sysslor X klarar på egen hand. 

6. Målet med den utökade hemtjänsten är att X ska känna sig trygg och kunna bo 

kvar i sitt hem där X trivs bra. 

7. Målet med insatserna är att X skall få den hjälp och det stöd X behöver för att 

kunna bo kvar i sin bostad. 

8. Genom beviljad insats stärks X möjligheter att leva ett självständigt liv och att 

känna trygghet i sin bostad. 

10. Målet är att skall känna sig trygg och få den hjälp X behöver för att kunna bo kvar 

i sitt hem. 
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6.2 Målstyrd arbetsplan 

Finns det en målstyrd arbetsplan? 

Samtliga i studien hade en målstyrd arbetsplan utformad. 

 

Hur är målet formulerat? 

Individ tio var den enda som hade ett mål formulerat ”Att kunna vara hemma”. Metod: ”Med 

hjälp av hemtjänst”. Målet överensstämmer nästintill ordagrant med det övergripande målet i 

beslutet. Metoden hur man skall uppnå målet är angivet övergripande och beskriver inte i 

detalj tillvägagångssättet. 

 

Vilka insatser innefattar den målstyrda arbetsplanen? 

I det här resultatet har vi kopierat tabellen från utredningen då det bör vara en 

överensstämmelse mellan beviljade insatser och insatser i målstyrd arbetsplan. 

Individ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inköp                                   

Tvätt                                   

Städ                                 

Social aktivitet                 

Hygien        ?    ?       ?   

Dusch                             

Medicin                       

Matberedning                           

Disk                   

Bäddning                 

Klädsel        ?    ?      ?   

Tillsyn                     

Viss 

handräckning 

                        

Matdistribution               

 

I de målstyrda arbetsplanerna där det anges att individerna har morgonhjälp eller enbart 

morgon, gör det omöjligt att tolka vad insatsen innebär för individen. Det kan innebära 

klädsel, hygien och frukost därutav frågetecknen i resultatet. 
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Aktuell ADL (allmän daglig livsföring) 

Nedan presenteras hur beroende, oberoende eller delvis beroende av hjälp individerna är för 

insatsernas utförande. Detta resultat kan ses som en konsekvensbeskrivning i den målstyrda 

arbetsplanen av de funktionshinder och egna resurser individen har. 

Individ  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Bad/dusch      *   D   B   B   B   B   B      B   *    

Tvätt övre      *               D            *      

Tvätt nedre      *               D           *    

Munvård     *               D            *    

Av/påklädning      *      D                  D   *    

Toabesök      *                           *    

Förflytning      *                           *    

Måltider      *      D      B            B   *    

Kommunikation   *   *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   * 

Orientering   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   * 

 

TOM RUTA= OBEROENDE 

B= BEROENDE 

D= DELVIS BEROENDE 

*= EJ ANGIVET ADL 

 

Vilka närvarar vid upprättandet av målstyrd arbetsplan? 

I sju fall närvarade undersköterska och brukare vid upprättandet av målstyrd arbetsplan. I två 

fall närvarar endast individen i fråga och ingen undersköterska och i tre fall anges inte vilka 

som närvarar vid upprättandet av målstyrd arbetsplan. 

 

Finns datum för uppföljning? 

I materialet framkom inget datum för uppföljning. 

 



  41 
 

7. Analys 
I nedanstående kapitel tänker vi presentera vår analys utifrån de studerade ärendena kopplade 

till socialtjänstlagen, berörd teori samt tidigare forskning. De delar vi har studerat i materialet 

använder vi för att göra en helhetsanalys.  

   

Vad lyfts fram och vad saknas i utredningen? 

Materialet visar ökat fokus på funktionshinder mer än på individens egna resurser. Dock 

framgår mycket av de egna resurserna under rubriken funktionshinder och som sedan inte 

nämns under rubriken egna resurser. Vi upplever att det råder stora brister i att lyfta fram de 

egna resurserna. Fokus läggs även på att lyfta fram de medicinska behoven framför de 

psykiska, fysisk och sociala. I Socialtjänstlagen 1kap. 1§ står det att socialtjänsten skall under 

hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten skall bygga på 

respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Vilket innebär att 

socialtjänstens verksamhet inte skall inriktas på att ta över detta ansvar, utan på att frigöra och 

utveckla den enskildes egna resurser. Det måste även finnas en medvetenhet om att 

förutsättningarna varierar från individ till individ, så att verksamheten anpassas efter detta. 

 

Vi saknar i utredningsmaterialet konsekvenser till beskrivna funktionshinder och 

konsekvenser av egna resurser både positiva och negativa. Det är en brist för att 

implementeringsprocessen ska kunna genomföras utan problem. Rothstein menar att 

förutsättning för implementering är att den direkta styrningen är entydig. Verksamheten måste 

få de resurser som krävs för utförandet d.v.s. en förklaring som anger vad som avses. De som 

ska verkställa beslutet ska inte kunna missförstå vad det är biståndshandläggaren avser med 

beslutet. Det är en stor brist att det saknas konsekvensbeskrivningar i utredningarna som följer 

med beslutet. Avsaknaden av konsekvensbeskrivningar bidrar till att man inte kan uppnå en 

tydlighet vilket medför att rättsäkerhet och garanti inte kan uppnås för individen, enligt 

Blomberg. 

 

Vad lyfts fram och vad saknas i den målstyrda arbetsplanen? 

I den målstyrda arbetsplanen lyfts individens funktionshinder samt de egna resurserna fram 

genom att presentera vad individen är oberoende av, beroende och delvis beroende i sin 

dagliga livsföring. Detta presenteras på ett väldigt otydligt sätt genom den tidigare redovisade 
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tabellen med ADL. Det går ej att utläsa av denna tabell hur individens beroendeförhållande 

verkar rent praktiskt. Vid en jämförelse mellan beslutade insatser och ADL tabellen kan vi se 

att de råder skillnader i bedömande av behov. Då t.ex. en person som är beviljad av/ 

påklädning som insats är i sin tur enligt ADL tabellen oberoende av hjälp med detta. Vi har 

även sett att det finns personer som ej är beviljad en insats men som enligt ADL tabell är 

delvis beroende av hjälp av denna insats. En parallell som man kan dra är till Mia Vabøs 

tidigare forskning där hon upptäckt att hemhjälpare genom sitt arbete att bedöma och anpassa 

sig efter hjälptagarens behov fanns en risk att den styrning som BUM- modellen hade för 

avsikt att uppnå och som visats sig otillräcklig kompenseras ytterligare genom hemhjälpens 

agerande. 

 

Är det ett relevant mål i beslutet uppsatt utifrån de delar som vi har studerat i utredningarna 

och är beslutet formulerat utifrån individens behov? 

För individ två, tre, fyra, nio, elva och tolv saknas det mål i utredningarna. Genom de insatser 

som presenteras i materialet kan man se vilka behov individen anses ha. Den tolkning som vi 

har gjort av behov överensstämmer i ett fall, de övriga fem visar inte insatserna på att behovet 

tillfredsställts. Att vi har funnit så många beslut utan mål innebär en brist i 

behovsbedömningsprocessen som även den omfattas av målstyrt arbete där det framgår att en 

beslutad insats skall innehålla ett mål för individen. 

 

För individ ett är målet att få bo kvar hemma. Materialet tolkades så att individen hade både 

sociala, medicinska, fysiska och psykiska behov. Insatserna individ ett blivit beviljad visar på 

att de fysiska och psykiska behoven blir uppfyllda, men det medicinska och sociala behoven 

kan man inte se utifrån materialet att dem blir uppfyllda. Om man ska möjliggöra att bo kvar 

hemma bör även alla behov vara uppfyllda. Socialtjänstlagen anger att man ska få möjlighet 

att bo självständigt under trygga förhållanden och få den stöd och hjälp i hemmet och annan 

lättåtkomlig service. Den tolkning vi har gjort här är att målet med de beviljade insatserna kan 

uppfyllas delvis. 

 

För individ fem är målet att känna trygghet och stärkas i sina möjligheter att leva så 

självständigt som möjligt. Materialet tolkades så att individen har fysiska behov och 

medicinska behov. De medicinska behoven klarar individen att utföra själv och ingen insats 

har satts in för det behovet vilket tyder på att man inte tagit från individen den självständighet 
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personen har. De beviljade insatserna stärker tolkningen av behovet då de beviljats. Målet 

med trygghet kan genereras med hjälp av de beviljade insatserna är vår tolkning. 

För individ sex är målet att känna trygghet och kunna bo kvar i sitt hem. Materialet tolkades 

att individen har fysiska behov och sociala behov, med de beviljade insatserna har behoven 

uppfyllts samt vår tolkning har stärkts. Vår tolkning är att målet med trygghet kan genereras 

med hjälp av de beviljade insatserna. 

 

För individ sju är målet att kunna bo kvar i det egna hemmet. Materialet tolkades att individen 

har sociala, fysiska, psykiska och medicinska behov, med de beviljade insatserna har behoven 

uppfyllts samt vår tolkning har stärkts. Vi har tolkat det som att målet har uppfyllts. 

 

För individ åtta är målet att ge individen möjligheter att kunna leva ett självständigt liv och 

känna trygghet i sin bostad. Materialet tolkades att individen har fysiska behov, med de 

beviljade insatserna har trygghet uppfyllts samt vår tolkning har stärkts. Materialet visar inte 

att insatserna individen blivit beviljad är stödinsatser och kan därför inte påvisa om det ger 

individen en möjlighet att kunna leva ett självständigt liv så småningom. Vilket gör att målet 

med att kunna leva självständigt kan ifrågasättas utifrån materialet. Vi gör den tolkningen att 

målet med trygghet kan genereras med hjälp av de beviljade insatserna. Utifrån SoL 5kap 4§ 

som anger att äldre ska få möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden 

överensstämmer målen i besluten. 

 

För individ tio är målet att ge individen trygghet samt möjlighet till att kunna bo kvar i sitt 

hem. Materialet tolkades att individen har samtliga behov vilket överens stämmer i samtliga 

fall med insatserna förutom den sociala biten. För att tillfredställa det sociala behovet finns 

inga insatser insatta. Målet med trygghet kan genereras med hjälp av de beviljade insatserna 

är vår tolkning. 

 

I de fall där trygghet är en del av målet så genererar insatserna en form av trygghet, men den 

upplevda tryggheten hos personerna kan vi inte se utifrån den metod vi har valt. 

 

Det är en stor brist att alla inte har fått ett mål för insatsen eftersom det försvårar 

implementeringsprocessen. Blomberg anger vissa förutsättningar, utarbetade efter 

Socialstyrelsens allmänna råd om kvalitet, för att uppnå kvalitet i vilka det sägs att beslut om 

insatsernas mål, inriktning och omfattning är tydliga och kan förstås.  
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Finns det inget mål saknas det tydlighet och är en omöjlighet att förstås. Det vi kan se utifrån 

de beviljade insatserna och behoven är att dem är relevanta utifrån de uppsatta målen. Det ger 

oss svar på första frågeställningen.  

 

Är målen i beslutet formulerade utifrån individens behov? 

I materialet kan man se två dominerande mål, att individerna skall känna trygghet samt ges 

möjlighet att bo kvar i det egna hemmet.  

Ahrne74

 

 skriver om zoner där människor påverkar varandra och hur människan rättar sig efter 

de former som gäller i organisationen. Generella beslut kan vara en följd av sådan rättelse, att 

inte göra något avvikande. Målen är också snarlikt formulerade ord som trygghet och 

självständighet anges i de förekommande målen. De tolkar vi som att de är generaliserade 

och/eller att man i målet anger med formuleringar ur Socialtjänstlagens intentioner. 

Sammantaget med generaliserade mål, avsaknad av konsekvensbeskrivning utgör det en brist 

som försvårar det implementeringsarbete som ska ske på nästa nivå. Vedung diskuterar det i 

sin allmänna teori om implementering om hur implementeringen försvåras när det saknas 

exempelvis kunskap och förståelse om det som ska implementeras. Då målen är snarlikt 

formulerade kan man tolka det som att dem ej är individuellt utformade och därför kan inte se 

om dem är konsistenta. Det kan förklaras med att det i besluten skall formuleras ett 

övergripande mål enligt Socialtjänstlagen intentioner. Målet i den målstyrda arbetsplanen 

skall sedan detaljeras utifrån det övergripande målet. Svaret vi får på den andra 

frågeställningen är att målet är generellt utformat utifrån individens behov. 

Har besluten implementerats i verksamheten genom en målstyrd arbetsplan? 

Alla i studien har en egen målstyrd arbetsplan men vi kan inte med materialets hjälp se hur 

besluten implementerats då det endast var en av de tolv målstyrda arbetsplanerna som hade ett 

mål formulerat. I det enda fall där det fanns ett mål formulerat var det identiskt med det 

övergripande målet i beslutet. De övergripande målen i Socialtjänstlagen är alltför allmänt 

hållna för att kunna användas som mål för genomförande och uppföljning av individuellt 

behovsprövade insatser. Målen måste därför brytas ner till konkreta mål som klart och tydligt 

anger vad som är önskvärt att uppnå med den insats som har beviljats individen. Det ska även 

klart framgå hur, när och varför en insats ska utföras.  

                                                 
74 Ahrne, G., & Hedström, P. (red.) (1999:16). Organisationer och samhälle. Analytiska perspektiv. Lund: 
Studentlitteratur. 
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Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska 

genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för 

den enskilde och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. 

 

Avsaknaden av mål visar på en brist och att det finns en problematik i 

implementeringsprocessen. Vi tolkar det som att det inte har skett någon implementering av 

beslutens övergripande mål i den praktiska verksamheten. För att en implementering skall ske 

bör det enligt Vedung föreligga en vilja, en förmåga och en förståelse. Vi tolkar resultatet som 

att det saknas en vilja, en förmåga och en förståelse för målstyrd arbetsplan hos individerna 

som ansvarar för upprättandet av dem. Ahrne skriver om organisationers mål som kan 

beskriva hur arbetet skall utföras. Ett övergripande mål för en arbetsuppgift kan vara luddigt 

formulerad, det i sin tur kan medföra att arbetsuppgifterna missförstås. Sådant kan fallet vara i 

den kommun vi studerat. Ahrne beskriver även vikten av ett gott samarbete inom 

organisationen för att nå målet. Det är viktigt att se de delar människorna i en organisation 

utför som delar utav en helhet för de handlingar som människor gör på organisationers vägnar 

skulle ofta vara meningslösa och obegripliga om de inte sågs som delar av en helhet. Men det 

är även viktigt förstå vikten av att människorna i organisationen tillsammans kan skaffa sig 

maktresurser som de kan använda för att påverka sin omgivning. Ett gott samarbete i 

organisationen kan underlätta implementeringen. ”Implementeringsproblemet innebär att 

politiska beslut inte genomförs så som beslutsfattarna avsett.”75

 

 Svaret vi får ur denna analys 

är att målet i besluten inte angetts i de målstyrda arbetsplanerna, vilket ger oss svar på vår 

tredje frågeställning. 

Överensstämmer den målstyrda arbetsplanen med det övergripande målet? 

Överensstämmelsen av mål går inte att utläsa av det insamlade materialet då mål saknas i 

målstyrd arbetsplan. Däremot kan materialet visa att mellan de beviljade insatserna och de 

insatser som finns i målstyrda arbetsplaner överensstämmer i sex fall av tolv. I sex fall saknas 

insatser i de målstyrda arbetsplanerna men som är beviljade i beslut. I ett av de tolv fallen 

fanns insatser som inte beviljats beslut. En förutsättning för att en överensstämmelse ska 

uppnås och därmed en implementering av beslut, är att insatser dokumenteras i målstyrd 

arbetsplan genom att verkställarna är motiverade till att implementera det enligt intentionerna. 

                                                 
75 Rothstein, B. (red.) (2001:19). Politik som organisation. Förvaltningspolitikens grundproblem. Angered: 
Elanders Grapih Systems AB. 
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Rothstein förklarar i sin teori att en ovillighet och motsträvighet hos verkställaren kan bidra 

till brister i styrningsföljden.  

Svaret på vår fjärde frågeställning är alltså att den målstyrda arbetsplanen och det 

övergripande målet överensstämmer till viss del. Att det inte råder en överensstämmelse i 

vissa fall är en brist som kan förklaras med det andra perspektivet som Rothstein beskriver i 

sin organisationsteori. Vilket handlar om att de professionella som arbetar nära människor, 

exempelvis enhetschefer, är dem som formar riktlinjerna och inte någon högre upp i 

organisationen. Dem skapar sina egna styrverktyg att använda och följa och som då inte 

överensstämmer med dem biståndshandläggarna fattat. 

 

Vilka närvarar vid upprättandet av målstyrd arbetsplan och finns tid angivet för uppföljning 

av den målstyrda arbetsplanen?  

I sju fall närvarade undersköterska och brukare vid upprättandet av målstyrd arbetsplan. I två 

fall är det endast angivet att individen närvarar vid upprättandet. Tid för uppföljning finns inte 

angivet i någon av de studerade målstyrda arbetsplanerna. I alla verksamhet är det viktigt att 

målen formuleras tillsammans med individen och i termer som gör att målen kan följas upp.  

 

Blomberg beskriver av betydelsen av rättsäkerhet i sin avhandling. Uppfyller man 

rättsäkerhetskravet så uppfyller man även en effekt på de genom Socialstyrelsen utformade 

allmänna råd beträffande kvalité och kvalitetssystem inom omsorgerna om äldre och 

funktionshindrade. Enligt detta kvalitetssystem så ska insatserna utformas tillsammans med 

den enskilde och/eller dennes närstående. Det ska också ske en systematisk uppföljning av 

beslut, planer och insatser, som berör den enskilde, genomförs och dokumenteras samt vid 

behov omprövas. Då vårt syfte med studien var att bland annat se om rättsäkerhet och kvalitet 

garanteras individen i den implementeringsprocess som föregås från beslut till den i 

verksamheten utarbetade målstyrda arbetsplanen? Vi har med denna fråga fått svar på att 

effekten av rättsäkerheten det vill säga kvaliteten brister för individen. 
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8. Diskussion 
Studien har visat att det finns brister i hur beslut implementeras ut i verksamheten genom de 

målstyrda arbetsplanerna. Vi kan inte hävda någon sanning hur det ser ut i den praktiska 

verkligheten, men det är nog så allvarligt när det finns brister i det målstyrda arbetet och 

framförallt i de målstyrda arbetsplanerna. Vilka utgör ett arbetsverktyg som ska garantera 

rättsäkerhet och kvalitet för den enskilde. Dessa brister gör att det inte kan garanteras att den 

enskilde får de insatser som i beslutet är beviljat. Bristen försvårar även en uppföljning och en 

eventuell omprövning när det saknas en detaljerad målstyrd arbetsplan som beskriver varför, 

hur och när insatserna görs.  

 

Vad bristerna beror på kan genom flera olika tolkningar diskuteras. 

Omorganisationen som inrättades på 90-talet kan vara en förklaring till de brister vi idag kan 

se. De organisatoriska bristerna kan innebära det Ahrne beskriver om organisatorers tröghet. 

Det Ahrne menar är att det kan ta tid för en förändring, förklaringar till detta kan var att det 

tar tid att uppfatta ett problem i sin omgivning men sedan även att arbeta fram en förändring 

av problemet då inarbetade vanor är svåra att förändra.   

 

En annan förklaring till bristen kan vara det att hemtjänstpersonal själva uträttar insatser som 

inte blivit beviljade då personalen ser att behovet finns. Problemet då är att detta inte lyfts upp 

till om omprövning av beslutet utan fortskrider ute i verksamheterna som om att ett beslut 

vore fattat. Mia Vabø upptäckte att hemhjälparen genom sitt arbete att bedöma och anpassa 

sig efter hjälptagarens behov fanns en risk att den styrning som BUM- modellen hade för 

avsikt att uppnå och som har visats sig otillräcklig kompenseras ytterligare genom 

hemhjälpens agerande. 

 

Resurs och kompetensbrist kan även vara en förklaring, på alla de olika nivåer som Vedung 

presenterar. Bristfällig kunskap om målstyrt arbete påverkar implementeringen och dess 

resultat. Resurser kan vara en ekonomisk eller fysisk förmåga. Brist på pengar eller för lite 

personal samt att den personal som finns saknar kunskap om målstyrt arbete. 

 

Det finns alltså flera alternativa sätt att tolka de brister vi upptäckt i studien. Sannolikt 

samverkar dessa förklaringar till de implementeringsbrister som vi upptäckt. Det stärker vårt 

val av att presentera olika teorier belyser både micro- och mesoperspektiv. 
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9. Förslag till fortsatt forskning 
I och med den här studien har vi kommit fram till att det vore intressant att göra en kvalitativ 

studie i form av intervjuer med både biståndshandläggare, enhetschefer men även baspersonal 

och de individer studien belyser. För att på så vis kunna belysa frågeställningarna utifrån det 

upplevda perspektivet. En kvantitativ studie i form av enkäter skulle kunna belysa hur det ser 

ut i den praktiska verksamheten för de inblandade. Studien skulle även kunna utföras i andra 

kommuner som genomgått samma omorganisation för att få fram om det även där råder 

liknande brister i implementeringsprocessen.   
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
1. 
 
Finns det en målstyrdarbetsplan? 
          JA                   NEJ              
Hur är målet utformat? 
 
 
 
 
Vilka insatser innefattar den målstyrdarbetsplanen? 
 
 
 
Vilka närvarar vid upprättandet av målstyrdarbetsplan?  
 
 
 
Finns datum för uppföljning? 
        JA                        NEJ  
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Bilaga 3 
Målstyrd arbetsplan  
Finns det en målstyrd arbetsplan? 
 
Hur är målet formulerat? 
 
Vilka insatser innefattar den målstyrda arbetsplanen? 
 
Vilka närvarar vid upprättandet av målstyrd arbetsplan? 
 
Finns datum för uppföljning? 
 
Aktuell ADL 
Bad/dusch  
Tvätt övre   
Tvätt nedre   
Munvård   
Av/påklädning  
Toabesök/kontinens  
Förflyttning   
Måltider   
Kommunikation  
Orientering    
 
 
 


	I 4 kap. 1§ anges det rätten till bistånd. Den här bestämmelsen innebär att den som inte själv kan försörja sig eller klara sin livsföring i det dagliga livet ska få de prövade och tillgodosedda av socialnämnden. Individen som söker bistånd ska genom ...
	För målgruppen äldre finns i socialtjänstlagen ett särskilt kapitel som anger att socialnämnden skall verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemens...
	I 11 kap. som innebär handläggning av ärenden står det att socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning. Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling skall dokumenteras. Dokumentatione...
	För individ ett är målet att få bo kvar hemma. Materialet tolkades så att individen hade både sociala, medicinska, fysiska och psykiska behov. Insatserna individ ett blivit beviljad visar på att de fysiska och psykiska behoven blir uppfyllda, men det ...
	För individ fem är målet att känna trygghet och stärkas i sina möjligheter att leva så självständigt som möjligt. Materialet tolkades så att individen har fysiska behov och medicinska behov. De medicinska behoven klarar individen att utföra själv och ...

