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Sammanfattning 
Titel: “Alla ska vara nöjda...helst” - en kvalitativ studie om hur enhetschefer inom hemtjänsten 

implementerar självbestämmande  

 

Författare: Emma Fogelqvist och Joanna Nyman 

 

Syftet med studien var att undersöka hur enhetschefer implementerar brukares rätt till 

självbestämmande i hemtjänsten och vilka förutsättningar som anges för brukarens 

självbestämmande. Det empiriska materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys som 

genererade två teman, 1) Att vara spindeln i nätet och 2) Att arbeta med genomförandeplaner. 

Empirin analyserades utifrån tidigare forskning, implementeringsteorin och gräsrotsbyråkrati. 

Resultatet visar att enhetschefer har till uppdrag att implementera och bidra till brukares 

självbestämmande. Enhetschefer ska se till att brukare har självbestämmande inom de 

organisatoriska ramar, villkor och förutsättningar som finns samt även utifrån brukarens 

preferenser. Metoder som IBIC (individens behov i centrum) och funktionsbevarande arbetssätt 

används för att brukares självständighet och självbestämmande ska genomsyra arbetet. 

Enhetschefer implementerar självbestämmande med hjälp av åsiktsblanketter, 

genomförandeplaner och kontaktmannaskap samt genom att skapa normer, arbetssätt och 

värderingar i dialog med hemtjänstpersonalen. Slutsatsen är att självbestämmandet tar sig i 

uttryck genom att brukarna kan påverka sin hjälp genom att lämna klagomål och synpunkter 

till hemtjänstpersonal, via åsiktsblankett eller direkt till enhetschefen. Brukare kan även tacka 

nej till insatser om de inte är nöjda eller känner att de har behov av den. Självbestämmandet är 

villkorat och att det finns hinder för brukarens rätt till självbestämmande men även möjligheter 

beroende på brukarnas önskemål.  

 

Nyckelord: enhetschef, implementering, självbestämmande, hemtjänst 

 

 

  



 

 

Abstract 
Titel: “All should be pleased… preferably” - a qualitative study of how unit-managers within 

home-care service implement self-determination  

 

Authors: Emma Fogelqvist and Joanna Nyman 

 

The aim of this study was to investigate how unit-managers implement home-care users right 

to self-determination within home-care services and witch conditions that indicated home-care 

users self-determination. The empirical material was analysed through qualitative content 

analysis, which generated two themes: 1) To be the center of the spider web and 2)  To work 

with implementation plans. The empirical material was also analysed with previous research, 

implementation theory and street-level bureaucracy.  The result show that unit-managers has a 

duty to implement and contribute to home-care users self-determination. Unit-managers shall 

ensure that home-care users has self-determination within the organisational framework, 

conditions and requirements and also based on home-care users preferences. Methods like IBIC 

(individual based care) and function preservation work method, are being used to preserve 

home-care users independency and self-determination throughout the work. Unit-managers 

implement self-determination using opinion-forms, implementation-plans, contact persons and 

through dialog with home-care personal creates normes, values and work methods. The 

conclusion is that self-determination is used by home-care users to influence their aid by 

leaving complains and opinions to home-care personal, on a opinion form or directly to the 

unit-manager. Home-care users can decline aid if they are unhappy or feel that they does not 

have the need for the specific aid. Self-determination has conditions and it exists many 

obstacles for home-care users desires and right to self-determination.  

 

Keywords: unit-manager, implementation, self-determination, home-care service 

 

  



 

 

Förord 
Vi som är författare för studien, Emma Fogelqvist och Joanna Nyman, studerar på 

socionomprogrammet vid Karlstads Universitet. Uppsatsidén grundades efter att ha lyssnat på 

poddavsnittet “Kön och etnicitet i äldreomsorgen” av Socialtjänstpodden (2018). Intresset för 

äldreomsorgen baseras på bådas erfarenhet av att ha arbetat inom hemtjänst och äldreomsorgen. 

Att människor ska få en så bra vardag som möjligt är något som vi båda brinner för och som vi 

hoppas kunna bidra med i framtiden som yrkesverksamma socionomer. Under uppsatsens gång 

har vi haft många livliga diskussioner och vi båda har arbetat hårt för att studien skulle bli så 

bra som möjligt. Vi har båda bidragit lika mycket och tar gemensamt ansvar för samtliga delar 

av uppsatsen.  

 

Under arbetets gång har vi fått stöttning av vår handledare Karin Lundkvist och vi vill tacka 

henne för alla goda råd och diskussioner genom hela studiens process. Vi vill även tacka 

samtliga respondenter som har velat delta i vår studie, utan dem hade vi aldrig kunnat 

genomföra den.  

 

Karlstad, juni 2019. 

 

Emma Fogelqvist och Joanna Nyman 
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1. Inledning  

Genom livet blir vi uppfostrade att vara självständiga och att styra över våra egna liv. Det finns 

olika situationer som kan uppstå genom livet som gör det svårt att kunna uttrycka sin egen vilja 

eller bli lyssnad på. Äldre personer har emellertid svårare att ha självbestämmande och få sin 

röst hörd (Socialstyrelsen 2012b). Det är upp till kommunen att sätta riktlinjer för vilka som 

ingår i kategorin äldre, med hänsyn till diskrimineringslagen, och vad som ska ingå i hemtjänst 

eftersom det inte explicit definieras i lagen (Socialstyrelsen 2018). Utifrån socialtjänstlagen 

ska de äldre få hjälp till att uppnå en skälig levnadsnivå och ha möjlighet att leva så 

självständigt som möjligt. Lagen ska bidra till att den äldre ska få större möjlighet till 

delaktighet och självbestämmande i sina insatser och sin vardag (SFS 2001:453).  

 

Wikström (2005) uppger i sin studie Inflytandets paradoxer, som handlar om äldres inflytande 

och självbestämmande, att begreppet självbestämmande aldrig definieras men nämns flera 

gånger i lagen. Hur självbestämmande definieras påverkar den äldre personens inflytande på 

hjälpen. Begreppet framkommer redan i portalparagrafen 1 kap. 1§ SoL (SFS 2001:453), men 

vad betyder egentligen begreppet självbestämmande?   

 

I samband med att Ädelreformen trädde i kraft år 1992 blev kommunen ansvarig för 

äldreomsorgen (prop. 1990/91:14). Äldre blev en grupp i Socialtjänstlagen (SoL) med särskilda 

bestämmelser som Socialtjänsten särskilt ska beakta. Den 1 januari 2011 skedde flera 

författningsändringar som bidrog till att den äldre skulle så långt som möjligt ha inflytande 

över när och hur stöd i form av hjälp i hemmet ska utföras (SFS 2001:453). Enhetschefer är 

några av de som arbetar utefter Socialtjänstlagen och har ett ansvar att lyssna och ta tillvara på 

äldres självbestämmande, integritet och trygghet (Socialstyrelsen 2012b).  

 

Inom hemtjänsten finns olika aktörer såsom biståndshandläggare som beviljar insatser enligt 

SoL, sjuksköterskor som ansvarar för medicinska insatser enligt HSL, hemtjänstpersonal i form 

av undersköterskor eller vårdbiträden samt enhetschefer. Vi inriktar oss mot enhetschefer 

eftersom de ska upprätthålla värdegrunden och arbetssättet för verksamheten. Hur enhetschefer 

definierar begreppet självbestämmande avgör hur dennes avdelning arbetar kring det och 

därmed påverkar vilken möjlighet brukarna har att bestämma själv och påverka sin hjälp.  

1.1 Problemformulering  

Enligt SOU (1988:65) ska människor ha möjlighet att påverka sin livssituation och 

förhållandena i det vardagliga livet. Enligt socialtjänstlagens portalparagraf ska verksamheter 

bygga på respekt för människors rätt till självbestämmande och integritet (SFS 2001:453). 

Definitionen av begreppet självbestämmande har en avgörande roll för hur enhetschefer 

implementerar självbestämmande i sin verksamhet, på grund av tolkningsutrymmet kan 

arbetssättet varier mellan verksamheter. Enhetschefer inom hemtjänsten ska ta till vara på 

brukarens självbestämmande samtidigt som de ska omvandla organisationens policy och 
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riktlinjer till dagligt arbete. Enhetscheferna stöter på dilemman mellan brukares önskemål och 

organisationens resurser (Söderberg et al. 2015).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur enhetschefer implementerar brukares rätt till 

självbestämmande i organisationen och vilka förutsättningar som anges för brukarens 

självbestämmande. 

 

Frågeställningar:  

➢ Hur arbetar enhetschefer med brukares rätt till självbestämmande? 

➢ Vilka hinder och möjligheter upplever enhetschefer för brukarens rätt till 

självbestämmande? 

1.3 Centrala begrepp  

I följande avsnitt kommer uppsatsens centrala begrepp att presenteras och dessa är 

självbestämmande, brukare, hemtjänstpersonal, enhetschef och implementering. Vi har valt att 

definiera dessa begrepp för att minska läsarens tolkningsutrymme och för att avgränsa arbetet. 

1.3.1 Självbestämmande  

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) nämner att självbestämmande används för att bland annat 

stärka demokratin. Den äldre ska kunna vara med och påverka beslut om insatser, när insatsen 

ska utföras och genomförandet av insatsen. Svensk Ordbok (2009) definierar begreppet 

självbestämmande som “rätt att bestämma över sig själv” och i Socialstyrelsen (2012b) 

beskrivs begreppet som att den enskilde är delaktig, har inflytande och ges möjlighet till egna 

val. Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) nämner även att brukare kan genom självbestämmande 

påverka och ha inflytande om beslut, om brukaren har tagit del av korrekt, tydlig och saklig 

information om exempelvis vård, sociala aktiviteter, omsorg och kulturella aktiviteter. 

Förutsättningar för att brukaren ska vara delaktig och kunna påverka är att han eller hon känner 

sig trygg med hemtjänstpersonalen och kan framföra sina åsikter. 

 

Brukarinflytande används också för att beskriva brukares möjlighet till att påverka. 

Kunskapsguiden (2016) beskriver brukarinflytande som att personer som får hjälp genom 

socialtjänstlagen ska få mandat till att vara med och bestämma över beslut som kan ha stor 

påverkan på vardagen. Både självbestämmande och brukarinflytande används vid beskrivning 

av brukares möjligheter till val, inflytande, delaktighet, bestämmande och påverkan. Båda 

orden beskriver som något som ska leda till att brukares integritet och autonomi förstärks. Vi 

kommer att utgå från att orden är synonymer men vi kommer enbart att använda oss av ordet 

självbestämmande för att få kontinuitet i uppsatsen.   
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1.3.2 Brukare  

Brukare definieras i socialtjänsten som “personer som tar något i bruk”. Det är personer som 

får hjälp eller som ingår i en utredning eller behovsprövning om att få insatser från 

socialtjänsten. Ordet brukare användas på olika sätt och i olika sammanhang. Brukare är 

motsvarigheten till sjukvårdens patient (Socialstyrelsen u.å.). I vår uppsats använder vi brukare 

för att beskriva de personer som får hjälp av hemtjänstpersonal och som fått ett beviljat beslut 

om hemtjänstinsatser. I resultatet kan kund användas synonymt till brukare då vissa 

respondenter använder den benämningen i sin kommun. 

1.3.3 Hemtjänstpersonal   

Hemtjänstpersonal är ett samlingsnamn vi har valt att använda för att förklara all personal som 

utför hemtjänstinsatser. Det kan både vara undersköterskor och vårdbiträden.  

1.3.3 Enhetschef  

Enhetschefer inom social omsorg planerar och leder, i detta fall, en avdelning inom 

hemtjänsten. De ansvarar för att lagar och förordningar följs samt att brukare får en värdig och 

meningsfull tillvaro. De har även ansvar för hemtjänstpersonal och att vara lyhörda för 

brukarens behov och att brukarna får den hjälp de behöver (Framtid u.å.).   

1.3.4 Implementering  

Socialstyrelsen (2012a) beskriver att “implementering avser de procedurer som används för att 

införa nya metoder i en ordinarie verksamhet och som säkerställer att metoderna används så 

som det var avsett och med varaktighet”. Implementering handlar om att införa nya metoder 

för bedömning och behandling i en verksamhet. Det nuvarande forskningsläget indikerar att 

implementering kan ske både planerat och framgångsrikt. En svårighet vid implementering kan 

vara att anpassa verksamheten till metoden istället för att anpassa metoden till verksamheten. 

Ledarskapet i verksamheten är viktigt för en lyckad implementering. Ledarens roll kan vara att 

tydliggöra roller och ansvar till medarbetare, fördela uppgifter, hantera motstånd och 

situationer där det inte finns någon specifik lösning. Ledaren måste vara lyhörd och kunna 

anpassa sig efter medarbetarnas uppfattningar. Vi kommer använda begreppet implementering 

i relation till hur enhetschefen verkställer och implementerar begreppet självbestämmande i sin 

verksamhet, till hemtjänstpersonal och brukare.  

1.4 Disposition 

I kapitel 1 beskriver vi självbestämmande som utmynnar i syfte och frågeställning. Kapitlet 

avslutas med förtydligande avseende begreppsdefinition och dispositionen. I Kapitel 2 

presenteras tidigare forskning som består av fem vetenskapliga artiklar och en 

licentiatavhandling. Kapitel 3 beskriver teori och perspektiv som används i studien för att 

analysera resultatet. Kapitel 4 redovisar för vilken metod vi har använt oss av, urvalsmetod, 

analysmetod, genomförande och bortfall. Etiska överväganden kommer även att redogöra i 

detta kapitel. I kapitel 5 presenteras resultatet i teman och underteman utifrån den insamlade 
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empirin. I kapitel 6 diskuteras resultatet och slutsatser dras utifrån studien som knyter an till 

frågeställningarna och syftet. Våra egna tankar kommer fram i detta kapitel samt diskussion av 

tillförlitlighet, överförbarhet, trovärdighet, styrkor och svagheter i uppsatsen. Kapitel 7 

presenteras förslag till vidare forskning och vad vi skulle tycka vara intressant att fortsätta 

undersöka inom forskningsämnet. Uppsatsen avslutas med en referenslista och appendix med 

bifogade filer, exempelvis intervjuguide.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel kommer tidigare forskning att presenteras kring området självbestämmande och 

implementering i hemtjänsten. Första underrubriken handlar om organisatoriska faktorer 

medan den andra underrubriken handlar om de relations faktorer som påverkar enhetschefens 

arbete. Att uppleva eller att ha kontroll över sin vardag kan anses vara en del av 

självbestämmande vilket vi lyfter fram i den andra underrubriken. Den tidigare forskningen är 

baserad på fem vetenskapliga artiklar och en licentiatavhandling som vi hittade via databaserna 

Social Service Abstract, OneSearch och Swepub. Studiens resultat kommer senare att relateras 

till tidigare forskning i kapitlet Resultat och analys.  

2.1 Hinder och möjligheter inom organisationen 

I kommunal äldrevård finns det mycket byråkrati att förhålla sig till som exempelvis politik, 

juridik, riktlinjer och ekonomi (Kajonius et al. 2016). Söderberg et al. (2015) menar att det 

finns dilemman som enhetschefer stöter på i sitt arbete. Det kan finnas en lucka mellan det 

enhetschefen kan erbjuda och det som brukaren vill ha eftersom resurserna inte alltid stämmer 

överens med det som brukaren önskar. Kajonius et al. (2016) menar på att även 

arbetsplatskulturen är en viktig del för att brukare ska få vara delaktiga i sin vardag och för en 

lyckad äldrevård. Enhetschefens arbetssätt är en bidragande faktor till hur kulturen är och hur 

pass mycket hemtjänstpersonalen ska ta tillvara på brukarens inflytande. Enhetschefer som är 

stolta över sitt arbete och försöker stärka sina medarbetare lyckas i större utsträckning få sin 

hemtjänstpersonal att engagera sig i sitt arbete. Stolthet och förtroende för hemtjänstpersonalen 

bidrar till ett klimat där hemtjänstpersonalen motiverar varandra och tror på sina förmågor.  

 

Vid varje beslut som ska tas behöver enhetschefen ha följande i åtanke: behovsbedömning, 

möjliga åtgärder och tillgängliga resurser. Enhetschefer förväntas vara personer med auktoritet 

samt arbeta som en socialarbetare och administratör. De ska också arbeta utifrån lagstiftning, 

organisationens riktlinjer och delegation samt att prioritera åldrande i hemmet och principen 

om brukarens självbestämmande. Som gräsrotsbyråkrater ska enhetschefernas arbete innefatta 

mänsklig interaktion, omtänksamhet och ansvar samt åberopa opartiskhet och likabehandling 

av få resurser som förvandlas till villkorad omsorg och ansvar. Enhetschefen ska arbeta med 

brukarens egna önskemål (Söderberg et al. 2015). Samtidigt beskriver Wikström (2005) flera 

hinder inom hemtjänsten som gör att brukare i sin vardag har svårt att få inflytande och 

självbestämmande över sin hjälpinsats (Wikström 2005). Till exempel anser många brukare att 

insatserna är för styrda av riktlinjer. Brukarna har förvisso kunskap om vilka insatser de inte 

kan beviljas. De vet dock oftast inte att insatserna grundas på brukarnas egna behov och 

önskemål.  

 

Brukare kan exempelvis tycka att det är jobbigt med för många olika hemtjänstpersonal hos 

sig. Enhetscheferna kan emellertid inte pressa brukarna genom att tycka att deras behov kräver 

fler eller färre hemtjänstpersonal som tar hand om dem.  Enhetscheferna vill hellre vara tydliga 

med svårigheten med brukarnas önskemål än att säga att de inte har tillräckligt med resurser 

(Söderberg et al. 2015). Westerberg et al. (2016) uppmärksammar att när brukaren är ny för 
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hemtjänstgruppen har hemtjänstpersonal svårt att ta tillvara på den äldres önskemål, speciellt 

om brukaren har demens. Ett annat problem är att hemtjänstpersonal inte alltid vet vad de ska 

göra hos brukaren, speciellt när de är nya i yrket och saknar kunskap. Det kan leda till att de 

beter sig olämpligt genom att de kan göra fel hos brukaren och vill följa en mall istället för att 

fråga brukaren hur hen vill ha det. Enligt Kajonius et al. (2016) är det viktigt för enhetschefer 

att ge tid till sin hemtjänstpersonal och påminna dem om sitt uppdrag som ska implementeras. 

Det bidrar till att visioner och mål implementeras i hemtjänstpersonalens arbete och att arbetet 

blir mer brukarorienterat. 

2.2 Kontroll över sin egen vardag 

Wikström (2005) uppger att relationen mellan brukaren och hemtjänstpersonalen är 

betydelsefull. Samtalet mellan dessa parter möjliggör för brukarens självbestämmande och 

inflytande i sin hemtjänstinsats. Dunér et al. (2018) beskriver att den hjälp som erbjuds äldre 

baseras på deras vardagssysslor för att kunna ha kontroll över sin livssituation. Enligt 

Söderberg et al. (2015) finns det svårigheter för enhetschefer att hantera risker, brukarens 

behov, självbestämmande och skydd. Vid beslut om brukaren får enhetschefen göra 

avvägningar mellan att inte kränka brukarens självförtroende och självbestämmande men att 

stå fast vid sina egna åsikter. Enhetschefer är ansvariga för att deras makt inte missbrukas utan 

att brukare har en existerande självbestämmanderätt. De ska sträva efter att brukare upplever 

att de har självbestämmande även om enhetschefernas professionella åsikt är tydlig vid ett 

beslut angående brukaren.   

 

Det som är viktigast för brukare, enligt Westerberg et al. (2016) att kontinuitet, utbildad 

hemtjänstpersonal och att hemtjänstpersonalen kommer på utsatt tid. Dunér et al. (2018) menar 

att äldre inom kommunens hemtjänst ska kunna få tid att reflektera, ha möjlighet att testa olika 

insatser och att ändra insatserna innan slutligt val görs.  Att förverkliga detta torde rimligtvis 

vara en utmaning för enhetschefer. Söderberg et al. (2015) poängterar att en nära kontakt 

mellan enhetschefer och andra aktörer är en förutsättning för att det ska kunna genomföras. En 

del av enhetschefens arbete är att behovsanpassa insatserna efter brukarens önskemål samt 

också just att ha ett nära samarbete med hemtjänstpersonal och sjuksköterskor som arbetar med 

brukaren.  

 

Brukarens åsikter utgör en grund för hur enhetscheferna ska tänka, arbeta och samordna kring 

brukaren. Brukare skapar enligt Vamstad (2016) en förståelse för att hemtjänstpersonalen inte 

har möjlighet, tid eller andra behövliga resurser för att ge den bästa hjälpen. Brukare har en 

förståelse för att samordnaren har svårt att få tiden att räcka och att antalet äldre som behöver 

hjälp växer. Wikström (2005) skriver att brukare som uppfattar hemtjänstpersonal som 

stressade resulterar i att brukare upplever det som svårt att hinna ha inflytande över sin hjälp 

inom den lagda tidsramen. Andra problem som kan uppstå är att brukares förväntas klara sig 

på egen hand i den utsträckning som går. Det tar även längre tid om brukaren ska utföra 

uppgiften själv än om hemtjänstpersonalen utför uppgiften, vilket gör att tid till annat 

försvinner. Ytterligare ett problem som Dunér et al. (2018) uttrycker är att brukare kan tycka 

att det är tröttsamt att behöva upprepa hur de vill att hjälpen ska genomföras. Wikström (2005) 
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uppger att brukares beroendeställning påverkar självbestämmandet och inflytandet. Det 

framkommer även att det är stor omsättning på hemtjänstpersonal och att brukarna får anpassa 

sig efter vem som kommer. Om inte samma hemtjänstpersonal kommer till brukarna är det 

svårt för dem att skapa en relation. 
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3. Teoretiska perspektiv 

I detta kapitel kommer våra teoretiska perspektiv att presenteras. Vi har valt att utgå från 

implementering och gräsrotsbyråkrati. De teoretiska perspektiven kommer att användas mer 

under kapitlet Resultat och Analys, när vi analyserar vårt empiriska material. Vi kommer främst 

använda implementeringsteorin för att analysera hur enhetschefer inom hemtjänsten 

implementerar och arbetar med självbestämmande. Gräsrotsbyråkrati kommer vi använda för 

att analysera enhetschefernas arbete och dess påverkan på självbestämmandet.  

3.1 Implementering 

Implementering handlar om hur metoder och policys verkställs i en verksamhet. Det kan ske 

genom vad som kallas för “top-down” eller “bottom-up perspektiv. Top-down utgår från att 

formella policys och riktlinjer som bestäms på nivåer högre upp i organisationen och som ska 

omvandlas samt verkställas i en organisation. Det utförs av dem som tror att implementeringen 

behöver bestå av kontroll, planering och hierarki. Direktiven går uppifrån och ned i en 

organisation. I motsats härtill utgår implementering ur ett bottom-up perspektiv från att signaler 

och information inhämtas inifrån organisationen och förmedlas uppåt; att informellt arbete ska 

skrivas ner och göras om till officiella dokument, policy eller riktlinjer. Det bygger på att 

spontanitet, lärande och anpassning är väsentligt för att skapa en bra implementering. Oavsett 

perspektiv sker arbetet kontinuerligt och utvecklas under implementeringstiden. 

Implementeringen sker för att organisationen ska ändras åt en viss riktning eller ska uppnå ett 

specifikt resultat (Hill & Hupe 2009; Pressman & Wildavsky 1984).  

 

I skapandet av en policy är det många aktörer som är inblandade, det kan vara enskilda 

individer eller en ledande grupp. Aktörerna har olika utgångspunkter, principer och åsikter. 

Aktörerna ska tillsammans komma överens om en tidsplan och anpassa sig efter politiska 

beslut. De som ansvarar för implementeringen får även delegera ut arbetsuppgifter för det som 

ska utföras. Förutsättningarna för att lyckas med en implementering är ett gott samarbete 

mellan aktörerna (Hill & Hupe 2009). 

 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för att lyckas med en god implementering. Vid 

implementering ska ett problem identifieras som det sedan ska skapas en detaljerad arbetsplan 

kring. Arbetsplanen ska vara formulerad på ett sätt som gör den lätt att anpassa, implementera 

och utveckla (Hill & Hupe 2009). Pressman & Wildavsky (1984) framhåller just vikten av att 

handlingsplanen är tydligt formulerad samt att den inte innehåller för många steg, för att den 

ska vara lyckosam. Vidare menar Hill och Hupe (2009) att den behöver vara i linje med andra 

mål och normer som redan finns i organisationen, för att en lyckad implementering ska komma 

till stånd. Andra centrala faktorer för en lyckad implementering är att den ska vara 

anpassningsbar till tekniken, vara politiskt genomförbar och att det ska finnas rätt resurser som 

exempelvis pengar. Det underlättar också om det finns ett förtroende och tillit till de som 

ansvarar för implementeringen. Ytterligare en underlättande aspekt är, enligt Pressman och 

Wildavsky (1984), om det finns en reflektion kring hur organisationen före implementeringen 

och hur organisationen kommer att bli efter implementeringen. För framtida implementering 
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kan det även vara bra att ta lärdom av hur handlingsplanen utvecklas genom 

implementeringsprocessen.   

3.2 Gräsrotsbyråkrati  

Gräsrotsbyråkrater är personer som har kontakt med brukare och fattar beslut angående 

brukarens behov (Lipsky 1980). Relationen mellan arbetaren och brukaren är grundpelare i 

arbetet. Relationen ska vara frivillig, ömsesidig och tillitsfull. Arbetarna tenderar att ignorera 

den ofrivilliga interaktionen eftersom de flesta metoder utgår från att brukaren har 

självbestämmanderätt (Hasenfeld 1992). 

 

Brukarnas förväntan på gräsrotsbyråkraterna är att de ska bidra till tillit, engagemang och 

lyhördhet för brukarens behov. Gräsrotsbyråkraterna uppnår oftast brukarnas förväntan men 

deras arbete bygger även på regler och riktlinjer (Hasenfeldt 1992). Brukare kan uppleva sina 

behov som individuella problem och förväntar sig att få en tjänst som är lämplig för dem. 

Gräsrotsbyråkrater uppfattar brukarens krav och behov som komponenter av en helhet (Lipsky 

1980). Enligt Hill och Hupe (2009) och Lipsky (1980) utvecklar dock gräsrotsbyråkrater rutiner 

och metoder som förbereder människor på att maximera utnyttjande av resurser och att arbeta 

med människor på ett standardiserat, rutinmässigt och stereotypt sätt. Tjänsterna bygger på att 

de ska vara användbara för en stor grupp människor och inte specifikt uppbyggda efter en 

persons önskemål. Med andra ord söker brukare tjänster och förmåner, medan 

gräsrotsbyråkrater söker kontroll över processen att tillhandahålla dem. 

 

Gräsrotsbyråkrater försöker, enligt Lipsky (1980) att hantera en stor mängd klagomål och 

samtidigt minimera risken att allmänheten anser att organisationen inte hanterar klagomålen. 

Organisationens policy ändras inte på grund av brukarens missnöje, istället tillsätts mer 

personal för att åtgärda brukarens klagomål. Både Hill och Hupe (2009) samt Lipsky (1980) 

skriver att gräsrotsbyråkrater står inför en osäkerhet om vilka personliga resurser som är 

nödvändiga för deras arbete. De arbetar i tragiska situationer men försöker fortfarande göra det 

bästa av situationen. Den pressande arbetsbördan kan göra att de känner sig förtvivlade och 

kan leda till att de blir okänsliga mot den mänskliga dimensionen av arbetet. De anpassar sina 

arbetsvanor för att sänka förväntningar på sig själva och brukarna i syfte att arbetsbelastningen 

ska bli hanterbar.  

 

Hasenfeldt (1992) uppmärksammar att gräsrotsbyråkrater oftast inte har något att förlora på att 

inte ha nöjda brukare. Organisationerna har ett monopol över tjänsterna och makt över brukarna 

eftersom de har ett större behov av organisationen än vad organisationen har av brukarna. 

Relationen är inte symmetrisk eftersom gräsrotsbyråkrater har mer makt än brukaren och 

potential att uppnå gynnsamma resultat på brukarens bekostnad. Det finns dock värderingar, 

normer, regler, bestämmelser och etik som styr maktanvändningen och som ska bidra till att 

säkerställa att den inte missbrukas. Gräsrotsbyråkraterna kan, enligt Hasenfeldt (1992) använda 

sin makt som en resurs för att ha inflytande över brukaren och denna resurs blir därför ett viktigt 

verktyg för att utforma hjälpprocessen. Makten visar även på brukarens beroende av 

gräsrotsbyråkraten och resurserna som denne kontrollerar.  
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4. Metod och material 

I detta avsnitt kommer uppsatsens tillvägagångssätt presenteras. Kvalitativ metod används i 

denna studie för att få en djupare förståelse och kunskap om enhetschefens upplevelser, 

erfarenheter och handlingar. 

4.1 Kvalitativ metod och förförståelse 

Utgångspunkten för studien var att studera upplevelser såsom åsikter, erfarenheter och 

handlingar därför ansågs kvalitativ metod vara den mest lämpliga metoden att använda. När 

intervjuer används uppmuntras personer, som i vårt fall är enhetschefer, att berätta om 

forskningsområdet utifrån sitt perspektiv. Det är respondentens perspektiv som är grunden för 

förståelsen och tolkningen av forskningsämnet (SBU 2017). Förförståelsen är något som 

människan alltid bär med sig för att underlätta det dagliga livet. Förförståelsen kan vara 

omedveten och kan påverka föreställningar och förväntningar på omvärlden (Thomassen 

2007). Under arbetets gång har vi förhållit oss till förförståelsen som något oundvikligt, 

speciellt då vi båda har arbetserfarenheter om självbestämmande i hemtjänst.  

 

Vår förförståelse grundar sig i att vi båda har arbetat som vårdbiträde inom hemtjänsten och 

särskilt boende. Från vår VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har vi även fått erfarenheter 

från biståndsenheten som biståndsbedömare och enhetschef inom hemtjänsten. Vi har båda 

tagit del av åsikter och erfarenheter från kollegor och handledare under VFU som kan ha 

påverkat vår uppfattning om hemtjänsten. För att inte våra erfarenheter ska påverka resultatet 

av studien har vi försökt så långt som det är möjligt att vara objektiva och värderingsfria. 

Respondenterna fick förklara vad de menade med exempelvis diskriminering eller trivseltid 

istället för att vi skulle tolka orden utifrån våra åsikter och förförståelse. I studien tar vi vår 

förförståelse i beaktning. 

 

Vår förförståelse innan vi började med studien var att brukare oftast är nöjda med hjälpen de 

får och att de kan framföra önskemål. Vi har även upplevt att brukare har varit illa berörda, inte 

känt sig sedda eller att de inte kan uttrycka sina åsikter eftersom inget händer även fast de 

klagar eller kommer med önskemål. Detta gör att de till slut inte uttrycker annat än tacksamhet 

även fast de inte är nöjda. Hemtjänstpersonal kommer in till deras hem och ska hjälpa dem. Vi 

anser därför att alla deras önskemål och klagomål måste tas i beaktande och att enhetschefen 

måste sträva efter att uppnå brukarens önskemål.  

4.2 Urval 

Studien baseras på bekvämlighetsurval, vilket innebär att intervjupersoner väljs som är 

lättillgängliga (SBU 2017). Det första som gjordes var att välja ut en landsbygdskommun och 

en stadskommun1. Tre enhetschefer från en stadskommun och tre enhetschefer från en 

 
1 Utgångspunkten för vad som är en landsbygdskommun respektive stadskommun baseras på Jordbruksverkets 

(2015) definition. En Stadskommun är en kommun med mer än 30 000 invånare. En landsbygdskommun är en 

kommun som har under 25 000 invånare och har en befolkningstäthet på minst 5 invånare per km2.  
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landsbygdskommun som arbetar inom kommunal hemtjänst valdes för intervju. Enhetschefer 

för larmpatrull och nattpatrull exkluderades för att respondenterna skulle ha liknande ärenden 

och arbetsuppgifter. Vi har valt att inkludera enhetschefer oavsett antal yrkesverksamma år 

eftersom vi ville fokusera på hur de arbetar med och implementerar självbestämmande i 

verksamheten. 

 

Sex respondenter valdes ut för att få perspektiv från olika enhetschefer. Vi sökte upp 

kontaktuppgifter till alla enhetschefer i kommunerna och började ta kontakt. Den första 

respondenten som ville delta valdes för en pilotstudie där vi skulle testa vår intervjuguide. Vi 

tog sedan kontakt med resterande fem enhetscheferna från kommunerna en till två veckor innan 

intervjutillfället. Det var enhetschefer som inte svarade, ville eller kunde delta vilket gjorde att 

vi tog kontakt med kvarstående enhetschefer. Urvalet skedde därför utifrån SBUs (2017) 

hänvisningar till att bekvämlighetsurvalet ska baseras på vem som var lättillgänglig och som 

ställde upp på en intervju först, inte utvalda personer. Samtliga intervjutillfällen bokades via 

telefon förutom en som bokades via mail.  

4.3 Datainsamling 

Premisserna för intervjuerna var att en person åt gången skulle intervjuas för att enbart få fram 

respondentens åsikter och erfarenheter. Vid det femte intervjutillfället ville den utvalda 

respondenten att en kollega skulle medverka på intervjun. Intervjun gjordes därför med två 

personer samtidigt vilket resulterar i att intervjun inte hade samma förutsättningar som 

resterande intervjutillfällen samt att enhetschefens svar påverkades av kollegan. Vi har därför 

valt att inte använda det femte intervjutillfället i resultatet. Med hänsyn till tidsramen och att 

empirin från de andra fem intervjuerna räcker för att få fram ett resultat, valde vi att inte göra 

om intervjun med bara enhetschefen eller ta kontakt med annan respondent. Studien baseras 

därför på fem intervjuer och inte sex respondenter som var det ursprungliga utgångspunkten 

för uppsatsen.  

 

För att få struktur vid intervjutillfället var det enbart en av oss som intervjuade medan den 

andra skrev ner observationer och ställde eventuella följdfrågor. Intervjuguiden reviderades 

efter att pilotstudien genomfördes genom att lägga till och ta bort vissa intervjufrågor. 

Intervjuer utfördes med enskilda personer för att få fram respondenternas åsikter.  I intervjun 

användes en semistrukturerad intervjuguide, som baserades på färdigt formulerade 

intervjufrågor med möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång (se intervjuguide 

bilaga 1). Dessa följdfrågor anpassades efter respondenternas svar för möjlighet att få ett mer 

utvecklat svar (SBU 2017). Samtliga intervjuer spelades in efter godkänt samtycke från 

respondenterna som sedan transkriberades. Tabell 1 är en beskrivning av studiens respondenter 

och intervjulängd.  
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Tabell 1 Beskrivning av studiens respondenter.  

Respondenter Kön Antalet år  

enhetschefen  

arbetat 

Antalet 

brukare 

enhetschefen 

ansvarar för  

Arbetar i en 

landsbygds- 

kommun eller 

stadskommun 

Längd på 

intervjun  

 

1 Kvinna Kortare 

(0-5 år) 

ca 90 Stad  22 

2 Man Längre 

(6-15 år) 

ca 75 Landsbygd  43 

3 Kvinna  Längre  

(6-15 år) 

ca 70 Landsbygd  39 

4 Kvinna Kortare 

(0-5 år) 

ca 140 Stad  25 

5 Kvinna Kortare 

(0-5 år) 

ca 200 Stad  33 

 

4.4 Analysmetod  

Kvalitativ innehållsanalys används som analysmetod och baseras på en hermeneutisk grund 

med fokus på erfarenhetskunskap och tolkning av text. I kvalitativ innehållsanalys skapas 

teman och meningsenheter som sammanställer intervjumaterialet (Graneheim & Lundman 

2017). När teman skapas är det viktigt att allt material kommer med och att inget material 

exkluderas eller faller under två teman (SBU 2017). Graneheim & Lundman (2017) tar upp att 

det är svårt att isär hålla material i kategorierna eftersom det är människors erfarenheter och 

upplevelser som studeras.  

 

Vårt tillvägagångssätt för utvald analysmetod beskrivs nedan med utgångspunkt från 

Graneheim och Lundman (2017):  

1. Transkribera intervjuer  

2. Läsa igenom material 

3. Färgkoda material 

4. Diskutera fram tre övergripande teman  

5. Diskutera fram två underteman till vardera tema  

6. Skapa meningsenheter till varje tema 

7. Kondensera varje meningsenhet  

8. Föra samman meningsenheter från varje respondent 

9. Välja ut några citat från varje tema till resultatet   

 

Tabell 2 visar våra skapta underteman och teman.  
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Tabell 2. Skapta tema och undertema 

Undertema Tema 

Enhetschefens uppdrag   

Att vara spindeln i nätet 

Värna om människors 

åsikter 

Skapandet av 

genomförandeplaner  

  

Att arbeta med genomförandeplaner 

Bevara brukarens vilja 

 

Tabell 3 är ett utdrag och exempel på hur meningsenheter till vardera undertema och tema är 

skapat.  

 

Tabell 3. Exempel på meningsenheter 

Meningsenheter Kondensering Undertema  Tema 

[...]det är ju faktiskt 

stora skillnader mellan 

kommunerna. Grund 

uppdragen är ju 

densamma men 

riktlinjer och 

förhållningssätt är ju 

jätte olika och 

kommunens policy 

liksom. 

Riktlinjer, 

förhållningssätt 

och policy är olika 

i kommunerna.  

Enhetschefens 

uppdrag 

Att vara 

spindeln i 

nätet 

[...]aa men jag skulle ju 

vilja ändra tiden här för 

det här besöket, det är 

ju mer en synpunkt så 

det är inget aa så då 

kollar vi det. Ja men det 

är bara att ändra så det 

är inga konstigheter.  

Jag skulle vilja 

ändra tiden för det 

här besöket, det är 

en synpunkt så då 

kollar vi det. Det 

är bara att ändra.  

Värna om 

människors 

åsikter 

Att vara 

spindeln i 

nätet  

Att man redan från 

början får vara med och 

utforma hur hjälpen 

man ska få ska 

utformas i hemmet så 

att det blir så bra som 

möjligt för kunden.  

Kunden är med 

och gör 

genomförandeplan

en. Hur hjälpen 

utförs.  

Skapande av 

genomförande

planen 

Att arbeta 

med 

genomföra

ndeplaner 

Det är ju att man får 

bestämma själv, som 

Att bestämma 

själv, har rätt att 

Bevara 

brukarens 

Att arbeta 

med 
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ordet säger, att man har 

rätt att uttrycka sina 

åsikter och att man har 

möjlighet att kunna 

påverka sin dag. 

uttrycka sina 

åsikter och har 

möjlighet att 

kunna påverka sin 

dag. 

vilja genomföra

ndeplaner.  

4.5 Trovärdighet, tillförlitlighet, och överförbarhet  

Graneheim och Lundman (2017) beskriver att forskning handlar om att finna ny kunskap men 

att sanningen kan tolkas på olika sätt. Forskarens uppgift är bland annat att förklara på vilket 

sätt författarens förförståelse har format analysen av studien. Det går att bedöma trovärdigheten 

genom att finna “den röda tråden” genom studiens alla delar eller att urskilja vad författarna 

själva sagt och vad respondenterna uppgett. Vi har inte generaliserat svar eller medvetet försökt 

leta svar från respondenterna som bekräftar vår förförståelse. Vi har under alla delar av studiens 

process lyft upp och diskuterat vår förförståelse sinsemellan för att arbetet ska vara så 

värderingsfritt som möjligt. Vi har även vid intervjutillfällen låtit respondenter beskriva sina 

erfarenheter utan att medvetet koppla dem till våra egna erfarenheter, även om de skulle 

överensstämma. Vi har även valt att vara transparenta med tillvägagångssättet av intervjun 

genom att till exempel förklara och visa intervjuguiden, olika citat samt meningsenheter. 

Trovärdigheten i studien är hög eftersom det finns en röd tråd och transparens i hela uppsatsen.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2017) är det viktigt att analysarbetet beskrivs noggrant för att 

stärka resultatets tillförlitlighet. Tillförlitligheten stärks om författarna under studiens gång 

motiverar och beskriver de olika val som gjorts. När en studie har två forskare som gemensamt 

läst och genomfört samtliga intervjuer inför analysen ökar tillförlitligheten. Vi beskriver vårt 

tillvägagångssätt och vi har även genomfört samtliga intervjuer och skrivit uppsatsens alla delar 

tillsammans. Detta stärker tillförlitligheten.  

 

Enligt Graneheim och Lundman (2017) handlar överförbarhet om vilken utsträckning resultatet 

kan överföras till andra grupper eller situationer. Det är läsaren av studien som avgör 

överförbarheten och författarna kan underlätta avgörandet genom att detaljerat beskriva 

tillvägagångssättet av studiens alla delar. Med hänsyn till detta kan vi inte avgöra om vår studie 

är överförbar.    

 

Trovärdigheten kan bedömas utifrån begreppen tillförlitlighet och överförbarhet. Om 

respondenterna känner igen sig i studien är uppsatsen trovärdig och tillförlitlig, om en annan 

grupp enhetschefer känner igen sig är den överförbar. Trovärdigheten och tillförlitligheten 

skulle öka om tid fanns att invänta respons från respondenterna om den färdiga uppsatsen. 

Studiens tidsbegränsning stoppar oss även från att undersöka överförbarheten eftersom vi inte 

har tid att kontakta andra enhetschefer om synpunkter och om de känner igen sig i uppsatsen 

(Graneheim & Lundman 2017).  
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4.6 Etiska överväganden 

Vi har valt att intervjua enhetschefer och inte brukare av etiska skäl. Vi anser att 

enhetscheferna, i vår studie, representerar sin yrkesroll och inte sig själva i sitt privatliv. Hade 

istället brukaren intervjuats skulle studien kretsat kring individers privata vardagsliv, vilket vi 

anser är känsligt att forska om. Personerna vi kontaktade för intervjuerna hade ingen relation 

till oss sedan tidigare. Vi valde medvetet bort enhetschefer som vi har haft kontakt med i vårt 

arbetsliv eller under vår VFU för att inte påverka respondenternas svar.  

 

Vi förhåller oss även till Karlstad universitets riktlinjer för hur personuppgifter ska hanteras 

enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Vi har utefter en mall skapat en samtyckesblankett och 

ett informationsbrev (se bilaga 2 och 3). Etiska överväganden har beaktats i samband med 

informerat samtycke. Vi har både muntligt och skriftligt meddelat respondenterna om sina 

rättigheter utifrån personuppgiftslagen (1998:204). Forskningens syfte, frivillighet till att delta 

samt rätten till att avbryta deltagandet oavsett tidpunkt och att materialet endast kommer 

användas i forskningssyfte har informerats. Respondenten har även anonymiserats och 

avidentifierats i det utskrivna datamaterialet samt i presentationen av resultatet 

(Vetenskapsrådet 2017).  

 

Vi kommer inte att värdera enskilda personers prestationer eller beskriva individer på ett 

negativt sätt. Transkriberingarna från intervjuerna kommer att förvaras på säkert sätt och 

raderas efter att uppsatsen har seminariebehandlats. Namn, namn på enhet och kommun 

kommer inte att skrivas ut i transkriberingen för att behålla anonymiteten. Vi kommer även att 

utelämna sådant som kan leda till att den enskilde av utomstående i studien identifieras.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet från den genomförda kvalitativa innehållsanalysen. Citat 

från samtliga respondenter kommer att presenteras för att öka transparensen och för att alla 

respondenter ska komma till tals. Materialet utkristalliserades i två teman och fyra underteman, 

varav två underteman är under varje tema. Temana är: 1) Att vara spindeln i nätet, 2) Att arbeta 

med genomförandeplaner. Dessa teman överlappar till viss del varandra eftersom det handlar 

om människors upplevelser och att svaren berör likadana punkter men med olika vinklar eller 

förklaringar. Vilket gör att i ett tema kan liknade områden tas upp som i ett annat tema 

(Graneheim & Lundman 2017).   

5.1 Tema 1 Att vara spindeln i nätet  

Enhetschefernas arbetsuppgifter varierar och är ofta situationsbundna. De är som spindlar i 

nätet som ska hålla ihop verksamheten och samverka mellan aktörer. Enhetscheferna ansvarar 

för både brukare och personal. De arbetar med en balansgång mellan vad som är bra för 

hemtjänstpersonalen och brukarna, brukarnas viljor och hemtjänstens uppdrag.  

5.1.1 Undertema 1 Enhetschefens uppdrag  

Enhetschefen arbetar utefter riktlinjer, förhållningssätt och policy som kan variera mellan olika 

kommuner. Enhetscheferna har också personalansvar, ansvar för arbetsmiljöfrågor, 

budgetansvar och har kontakt med brukare och anhöriga. Enhetschefens uppgift är att se till att 

brukare får en bra vård och den vård de vill ha samtidigt som hemtjänstpersonalen ska trivas 

på jobbet. Respondent 2 förklarar “det är då att försöka hålla ihop dom två bitarna då som är 

den största uppgiften tycker jag”. Enhetschefens uppdrag är också att ansvara för att det ska 

finnas tillräckligt mycket delegerad hemtjänstpersonal som kan utföra de insatser som är 

beviljade från biståndsenheten. Respondent 3 instämmer “det är det som ligger till grunden 

hela tiden för våran verksamhet för vi får beställningar på det vi ska gör från 

biståndshandläggare”. Det är även en balansgång mellan ekonomi och tiden hos brukare som 

respondent 1 uttrycker:  

 

För vi har ju också en inkomst. Vi har ju betalning på att det ska gå rätt så 

fort hos oss. Så det är ju motsägelsefullt att vi ska va hos kunder och egentligen 

ge dem väldigt mycket tid att hinna göra saker själva medans vi inte får några 

pengar för det. - Respondent 1 

 

Flera av respondenterna nämner att de arbetar med funktionsbevarande arbetssätt.  Respondent 

3 säger “ja vi har ju något som kallas för funktionsbevarande arbetssätt. Att vi ska liksom se 

det friska och ta tillvara på det så mycket som möjligt men att dom ska få stöd och stöttning i 

de man behöver ha hjälp med”. Stadskommunen arbetar utefter IBIC (individens behov i 

centrum) medan landsbygdskommunen har som målsättning att implementera IBIC. IBIC ska 

bidra med att brukaren ska utforma mål och delmål med sina insatser. Respondenterna uppger 

exempel på svårigheter med att arbeta funktionsbevarande. Det kan vara att 
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hemtjänstpersonalen utför moment som brukare kan göra själva vilket är motsatsen till 

funktionsbevarande arbetssätt. Ett exempel som respondent 1 ger handlar om ett frukost tillfälle 

när hemtjänstpersonalen börjar göra en smörgås till en brukare, även fast brukaren kan, för att 

det ska gå fortare. Respondenterna uppger att de förmedlar till hemtjänstpersonalen att istället 

för att göra saker åt brukarna ska de motivera brukarna att göra det själva i den mån de kan. 

Personalen ska även motivera och bemöta brukare på olika sätt och får känna av vilket sätt som 

passar bäst hos varje brukare. Respondenterna uppger att det är viktigt att förmedla till 

hemtjänstpersonalen att hålla isär privat och personlig. Respondent 5 menar att “man ska ju 

utföra ett jobb man ska ju klara av att vara professionell, man ska klara av att säga nej eller ja 

om det är saker som man ska säga nej till”.  

 

Enhetscheferna ansvarar även för rekrytering av hemtjänstpersonal. Alla enhetschefer är 

överens om att brukarna inte har någon påverkan i valet av hemtjänstpersonal i 

rekryteringsprocessen. Enligt majoriteten av respondenterna krävs undersköterskeutbildning 

och körkort för att bli anställd som hemtjänstpersonal. Vissa av respondenterna uppger att de 

gör en individuell lämplighetsprövning. Respondent 5 uppger “sen så tycker ju jag om man 

sitter på en intervju med en person så får man en viss känsla för vem personen är och 

referenserna är jätteviktiga tycker jag”.  Det är inte bara respondent 5 som uppger att det finns 

egenskaper som en hemtjänstpersonal behöver.  

  

Men egenskaper kan jag nog säga som nog behövs om man ska jobba inom 

hemtjänsten. Ja det är ju att du vill ha ett omväxlande jobb, att man är kreativ, 

flexibel, lösningsfokuserad, skinn på näsan, lite småkaxig, inte kaxig så men 

asså ingen mjäke i en och lite småtuff helt enkelt och inte låta saker komma 

under skinnet på en liksom. Du kan få höra ‘du kan ju ingenting’ alltså du tar 

inte illa vid dig. Ja lite tuff. -Respondent 1  

 

Respondenterna uppger att det kan finnas olika anledningar till varför en hemtjänstpersonal 

skulle bli avskedad. Samtliga respondenter uppgav att de aldrig hade avskedat någon och att 

det var en stor process.  Respondent 2 uppger anledningar till att bli avskedad är “upprepade 

alltså smågrejer det kan va allt att man kör som en galning med bilarna eller man missköter 

bemötandet med kund.” Majoriteten av respondenter uppgav att anledning till avskedning är 

individuell men att tid och oanmäld frånvaro kunde vara en anledning till avskedning. 

Respondent 4 uppger “ja jag tror att det är flera saker. Kanske att man har misskött sig under 

en längre tid. Man kanske fått flera varningar. Kanske har varit otrevlig mot kunder och lite så. 

Inte kommit i tid”.  Misskötsel, misshandel eller dåligt bemötande är anledningar som 

majoriteten av respondenterna uppgav kunde leda till omedelbar avskedning av en 

hemtjänstpersonal.  

 

Ja om jag säger så här att de som blir omedelbart avskedad är till exempel 

misshandel fysisk eller psykisk eller stöld. Då är det liksom, då går man in 
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direkt. Andra misskötsamheter det tar längre tid det kan va att man inte 

kommer till jobbet när man ska och inte har en giltig frånvaro. 

 - Respondent 2  

 

Några av respondenterna uppgav att handledning kunde tillsättas om det behövdes. Respondent 

2 uppger ”Man kan få handledning i bemötandet. Men till synes som sist då kan det va en 

beteendeändring som måste till. Och en del går det inte med. Men den processen är mycket 

längre. Brukarna kan ge feedback om hemtjänstpersonalen till enhetschefen. Feedback kan ges 

från anhöriga och brukare efter sommaren och det kan utmynna i att vikarier får anställning, 

förlängt vikariat eller avsked.  

 

Man får feedback hela tiden från brukarna och det kan ju även va att vi får 

feedback att den här fungerar inte och då får man ha en diskussion med den 

personalen, att det här och det här har jag fått till mig. Det händer ju att man 

får ta ett slut, jag kan inte förlänga vikariatet för att vi har fått in för mycket 

klagomål nu. Så på så vis har de inflytande i rekryteringen.  

- Respondent 2 

 

Det varierar i kommunerna hur mycket enhetscheferna träffar sin hemtjänstpersonal. I 

landsbygdskommunen har enhetschefen sitt kontor i samma byggnad som sina medarbetare 

vilket enhetscheferna i stadskommunen inte har. Flera av respondenterna uppger att de vill vara 

en “personalnära” chef. 

 

Om jag fick önska så vore det att jag var ute i gruppen bland medarbetarna, 

träffa dom. Helst satt där, hade mitt kontor där och möter dom, ser dom varje 

dag och ger dom coaching kan man väl säga.  - Respondent 1 

5.1.1.1 Analys av ”enhetschefens uppdrag” 

Respondenterna uppger att de arbetar med självbestämmande genom bland annat riktlinjer. 

Respondenterna har fått direktiv uppifrån att de måste inkorporera självbestämmande i sin 

verksamhet, vilket är i linje med implementering som sker top-down. Målet är att ge brukare 

självbestämmande och tanken är att implementering av självbestämmandet i policy, riktlinjer 

och officiella dokument ska bidra till att målet uppfylls, vilket är i linje med Hill och Hupe 

(2009) och Pressman och Wildavsky (1984). Enhetscheferna kan inte själva bestämma om de 

ska arbeta med självbestämmande eller inte utan det är ett krav som kommer uppifrån. IBIC 

och funktionsbevarande arbetssätt är också något som respondenterna uppgav att de behöver 

implementera i sina organisationer. Likt självbestämmande är även dessa top- down styrda.  

 

Enligt Hill och Hupe (2009) ska implementering vara i linje med andra mål och normer som 

finns i en organisation. Det finns likheter mellan självbestämmande, IBIC och 

funktionsbevarande arbetssätt eftersom samtliga har utgångspunkt från brukaren, vilket kan 

vara en fördel för implementering av dessa eftersom de går att arbeta med samtidigt. Det kan 

även krocka med varandra om exempelvis hemtjänstpersonalen gör allt åt brukaren utifrån 

dennes önskemål med det skulle också kunna leda till att brukaren tappar en förmåga. 
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Konsekvensen blir att hemtjänstpersonalen får göra en övervägning att lyssna fullt ut på 

brukaren och att hjälpa brukaren att bevara sina förmågor. Respondenterna nämner även att de 

kan erbjuda handledning vilken kan vara ett sätt att få personalen att arbeta på det sättet som är 

önskat uppifrån.  

 

Respondenterna uppger att de är ansvariga för hemtjänstpersonal och för rekrytering. Resurser 

såsom pengar behövs för att implementering ska lyckas enligt Pressman och Wildavsky (1984). 

Respondenterna har ett budgetansvar och det i kombination med rekrytering av personal kan 

leda till att implementering av självbestämmande genomförs. Respondenterna uppger att de 

utgår från individuella egenskaper när de rekryterar och att hemtjänstpersonalen kan bli 

avskedad om de inte behandlar brukarna bra. Enhetscheferna skulle då kunna anställa personal 

som har lätt för att arbeta med självbestämmande och på så sätt implementera det i sin 

verksamhet.  

 

Respondenterna uppger att de involverar brukarnas självbestämmande när de får ge feedback 

om sommarvikarier. Det kan vara ett tecken på att självbestämmande har implementerats i 

organisationen.  

5.1.2 Undertema 2 Värna om människors åsikter 

Respondent 1 uppger att kundkontakten varierar i perioder. Enhetschefer har bland annat 

kontakt med brukare via mail, telefonsamtal och hembesök när brukarna har åsikter, klagomål 

eller synpunkter. Brukare kan även lämna synpunkter eller klagomål till hemtjänstpersonalen 

som då ber brukaren kontakta enhetschefen eller berättar för enhetschefen som då tar kontakt 

med brukaren. Respondent 4 uppger “då kan ju detta ofta senare resultera i ett hembesök”. 

Ibland kan även brukare ringa själva och boka tid för hembesök. Respondent 2 menar att “vi 

måste ju ha en öppen dialog och de måste känna att de blir lyssnade på om de ringer till mig, 

att jag inte avvisar dom”. Det finns även åsiktsblanketter för brukare och/eller anhöriga att fylla 

i om sina synpunkter och klagomål, dessa finns i en pärm hos brukaren eller på kommunens 

hemsida. Respondent 5 menar att “det kan också komma in via kontaktcenter om man helst vill 

vara anonym. Vi kan också få att dom ringer och det skulle jag säga är det vanliga”.  Alla 

respondenter menar att synpunkterna och önskemålen kan de oftast behandla direkt och 

dokumentera på en åsiktsblankett. Vid klagomål fyller enhetschefen i en mall för 

avvikelsehantering och skriver en åtgärd för klagomålet. Önskemål och synpunkter lämnas in 

varje månad medan klagomål lämnas in några gånger per år, främst från anhöriga men även 

från brukaren. De som lämnar klagomål vill oftast inte klaga eller lämna synpunkter. 

 

Det är många som tycker jag vill inte klaga men… så har man ändå en åsikt 

om någonting. Ibland får jag till och med, ja jag tycker det här är ett klagomål, 

så skriver jag ner det själv. Fast ibland är det bara en synpunkt. 

 - Respondent 2 

 

Brukare kan ringa sina anhöriga och säga att de ska komma för att hen är sjuk och inte kan göra 

något själv, medan brukaren berättar för hemtjänstpersonalen att hen klarar sig själv. Det är då 

viktigt att hemtjänstpersonalen eller enhetschefen har ett samtal med brukaren om insatsen och 
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om brukarens viljor. Respondent 4 menar “att de vet att de kan ha en dialog med sin 

kontaktperson, gruppledaren eller mig. Att det finns liksom, att vi finns. För å ja, för å diskutera 

om vi kan göra det på ett annat sätt”.  Brukarens lämnar oftast synpunkter om att de vill ändra 

tiden för ett besök till enhetschefen eller planerare. Exakt tid kan de inte lova att 

hemtjänstpersonalen kommer på men de försöker ordna besöket till den tid brukaren vill ha 

besöket.  

 

Vid en konflikt mellan brukare och hemtjänstpersonal kan enhetschefen gå hem till brukaren 

för att ha ett samtal om någonting är fel eller om hemtjänstpersonalen har gjort något som inte 

är bra. Respondent 3 menar “det kanske har blivit ett missförstånd helt enkelt. Då kan man reda 

ut det”. Om en konflikt uppstår mellan brukare och hemtjänstpersonal undersöker enhetschefen 

vad det är som har hänt. Det kan vara att brukaren inte vill ha en insats längre, exempelvis 

lunch. Hemtjänstpersonalen kan uppfatta att insatsen fortfarande behövs för brukarens bästa. 

Respondent 2 uppger att “vi kan inte släppa då utan vi är tvungna å stanna kvar om vi ser att vi 

inte kan lita på det hära. Då kan man hamna i konflikter”. Det blir en dialog för enhetschefen 

med brukare och hemtjänstpersonal. I dessa samtal kan versionerna om händelsen vara ganska 

samstämmiga eller helt skilda. Enhetschefen hittar en medelväg mellan de professionellas och 

brukarens åsikter samt informerar brukaren om situationen. I dessa situationer kan brukaren få 

ett extra tillsynsbesök där de frågar om hen har ätit istället för lunch insatsen. Det händer främst 

brukare med demens. Men ser hemtjänstpersonalen att brukaren klarar sig själv så tas insatsen 

bort.  

 

Enhetschefen kan inte lova brukaren att en hemtjänstpersonal aldrig kommer tillbaka utan de 

erbjuder istället en paus mellan dem i några veckor och sen testar de på nytt.  Respondent 2 

menar “man tar ett möte att försöka reda ut vad hände egentligen för det är oftast ett 

missförstånd”. Om det inte skulle vara ett missförstånd utan hemtjänstpersonalen har betett sig 

illa så försöker enhetschefen se till att den inte kommer tillbaka till brukaren på ett tag. 

Respondent 4 menar “det är ju liksom om det kom in ett klagomål på bemötande angående 

hemtjänstpersonalen och att kunden känner jag vill verkligen inte att den här kommer något 

mer. Då försöker vi tillgodose det”. Det uppkommer även ibland att personkemin mellan 

hemtjänstpersonal och brukare inte stämmer. Respondent 4 menar att “i de fallen så har det väl 

blivit så att vi försöker, alltså när det skär sig helt då försöker vi att den personalen inte går dit”. 

Om en hemtjänstpersonal skulle känna att den inte vill gå till en viss brukare brukar 

enhetschefer kunna reda ut det eftersom det ingår i arbetet att kunna gå till olika brukare. 

Beroende på vad det handlar om kan enhetschefen försöka underlätta för hemtjänstpersonalen 

så att de inte behöver gå dit eftersom det kan uppstå olika situationer såsom hot och våld. Det 

sker i dialog mellan enhetschef och hemtjänstpersonalen. Om det finns någon annan 

hemtjänstpersonal som kan gå istället så går det att ordna annars får hemtjänstpersonalen gå till 

brukaren. De kan inte välja vem de vill gå till, undantaget är för släktskap.  

 

Ja men det här är min faster, självklart att inte du går dit. Men är det då, ja 

men hon är lite jobbig, ja men då samtalar vi en del kring det hära. Det här 

är ett arbete, man ska ha ett professionellt förhållningssätt kring sitt arbete 

och liksom ta på sig den här arbetsdräkten bakom det.  - Respondent 3 
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Diskriminering och illa behandling mot hemtjänstpersonal kan förekomma. Enhetschefer måste 

göra en överläggning om när det är diskriminering och när det är gäller brukarens 

självbestämmande. Enligt respondenterna är hemtjänstpersonalen med om mycket roligt i sitt 

arbete men kan även bli illa behandlade av brukare. Vid illa behandling samtalar enhetschefen 

med brukaren och är den som hittar en lösning och en balans av situationen. Enhetscheferna 

ska skydda medarbetarna samtidigt som brukaren. Respondent 1 menar att “det finns många 

olika kön, religioner och hudfärger i dagens samhälle vilket gör det svårt att inte bidra med 

någon form av diskriminering”. Därav kompromissar inte alla enhetschefer kring detta. 

Exempelvis om brukaren inte vill att en person med slöja kommer hem till brukaren kan 

enhetschefen meddela att det är vad vi har att erbjuda för tillfället, annars kan du tacka nej till 

insatsen.  

 

Det är jättesvårt att bemöta på det sättet för där vill man också skydda 

medarbetarna, att dom inte ska behöva bli utsatta för rasism som det faktiskt 

är. Om det handlar om demensproblematik kan man ta det på ett bättre sätt 

för då vet man, ja men den här förstår inte vad det är den säger. Det är en lite 

svår nöt att knäcka så att där gör man lite olika faktiskt. - Respondent 3 

 

Brukarna kan inte välja vilken person de vill ha men vid intima situationer kan enhetscheferna 

ha hänsyn för kön. Några respondenter uppger att de kan ta hänsyn till om brukare vill ha 

kvinnlig hemtjänstpersonal vid hygien och intima situationer. Om en brukare säger att de inte 

vill att män kommer på besöket kan det bero på att brukaren inte har något förtroende och tillit 

för män. I de situationerna kan enhetschefer först prova att skicka dit män och se hur det går. 

Respondent 3 berättar att “många gånger så säger dom nej jag vill inte ha män men sen så kan 

det ju va, ja men Anders går bra för han känner jag ju”. Alla respondenter beskriver att det är 

viktigt att visa respekt för allas olika åsikter och försöka att inte inskränka på brukarens 

personliga integritet. 

 

Brukarna kan få ett stort förtroende för hemtjänstpersonalen, att de kanske berättar om en hot- 

och våldssituation. I de situationerna är det viktigt att hemtjänstpersonalen har ett öppet sinne, 

frågar sig själv varför berättar hen detta för mig och frågar brukarnas vad hemtjänstpersonalen 

kan göra och om hen ska ta det vidare. Brukaren kanske bara vill berätta om det men inte gå 

vidare med det, att man gör det brukaren vill i de situationerna.  

 

För det är många gånger i det här yrket så är det många som känner sig väldigt 

otillräckliga. För de vill göra så mycket mer att de tror att de måste göra. Svårt 

att förhålla sig, men det är faktiskt det här du ska göra, varken mer eller 

mindre. - Respondent 1 

5.1.2.1 Analys av ”värna om människors åsikter” 

Enligt Lipsky (1980) har gräsrotsbyråkrater en stor mängd klagomål att hantera vilket 

respondenterna uppger är en del av sitt arbete. Respondenterna uppger att brukarna har tillgång 

till en åsiktsblankett eller kan ta kontakt med hemtjänstpersonal eller enhetschef för att uttrycka 

sina synpunkter om sin hjälp. Söderberg et al. (2015) uppger att det kan finnas en lucka mellan 
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vad brukarna vill ha och vad enhetscheferna kan erbjuda på grund av vilka resurser som finns 

att tillgå. Det kan leda till, enligt Hill och Hupe (2009) och Lipsky (1980), att enhetscheferna 

hamnar i en tragisk situation där enhetscheferna inte kan ge lika mycket hjälp som de önskar. 

Enligt Hasenfeldt (1992) har brukare förväntningar på att enhetscheferna ska vara lyhörda, visa 

engagemang och tillit men samtidigt måste enhetscheferna arbeta utefter riktlinjer och regler. 

Det kan leda till, som Wikström (2005) uppger, att brukarna upplever att deras insatser är för 

styrda av riktlinje och regler.  Det i sin tur kan leda till att brukarna upplever att de har svårt att 

få inflytande över sin hjälp och vardag.  

 

Lipsky (1980) uppger att brukarna ofta upplever sina behov som individuellt medan 

enhetscheferna, eller gräsrotsbyråkraterna, ser det som en del av en helhet. Det blir svårt för 

enhetschefer att ta tillvara på brukarnas önskemål och klagomål men genom att låta brukarna 

ha möjlighet att fylla i en åsiktblankett ger det brukarna en känsla av att de kan vara med och 

påverka sin hjälp. Enligt Lipsky (1980) ändras sällan organisationens policy av brukarnas 

missnöje, istället tillsätts mer personal. Åsiktsblanketten bidrar till att brukarna kan ha 

inflytande över sin situation men inte organisationen i stort.  Dunér et al. (2018) beskriver att 

hjälpen som brukare får baseras på deras vardagssysslor för att kunna ge brukaren kontroll i 

sin vardag. Brukare kan alltså påverka sitt dagliga liv med hjälp av åsiktsblanketten eller i möte 

med hemtjänstpersonal eller enhetschef men inte hur hemtjänsten är organiserad. Enligt Hill 

och Hupe (2009) samt Lipsky (1980) kan enhetschefer känna sig förtvivlade över situationen 

och önskar kunna ge brukare mer inflytande. Enhetscheferna måste sänka sina krav för att 

överhuvudtaget kunna hantera sina arbetsuppgifter. De sänkta kraven kan leda till att 

enhetscheferna blir okänsliga för den mänskliga dimensionen av arbetet. Brukarna kan uppleva 

att de har varit med och påverkat sin situation medan det egentligen inte har skett en större 

förändring i organisationen.  

 

Det är vissa justeringar enhetschefen kan göra som kan bidra till att brukarna blir nöjda men 

det är sällan som enhetschefen kan göra stora förändringar. Respondenterna uppger att de kan 

behandla synpunkter nästan direkt när burkarna tar kontakt med dem. Enligt Westerberg et al. 

(2016) anser brukare att det är viktigt att hemtjänstpersonalen kommer i utsatt tid. 

Respondenterna uppger dock att de kunde, utefter brukarens önskemål, ändra på tid för besök 

men att de aldrig kan lova att hemtjänstpersonalen är punktlig. Större organisatoriska 

förändringar sker främst med top-down om politiker eller chefer i högre led vill göra en 

förändring (Hill & Hupe 2009; Pressman & Wildavsky 1984).  Respondenterna uppger att det 

kan uppkomma konflikter. Det kan vara mellan brukare och hemtjänstpersonal. 

Respondenterna uppger att det sker en dialog och att de försöker komma fram till en lösning. 

De gånger som det inte går att finna en lösning om det har uppstått någon form av 

diskriminering eller hot och våldssituation.  

5.2 Tema 2 Att arbeta med genomförandeplaner  

Genomförandeplaner förklarar hur en insats ska utföras och används som ett sätt att bibehålla 

brukarens självbestämmande och självständighet. Det som står i genomförandeplanerna ska 
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hemtjänstpersonalen arbeta utefter. Enhetscheferna utgår från att det som står i dem utgår från 

brukarens vilja och uppdateras om brukaren vilja ändras utifrån möjligheterna inom insatsen.  

5.2.1 Undertema 1 Skapande av en genomförandeplan  

När en brukare blivit beviljad en hemtjänstinsats av biståndsbedömare får hen en specifik 

hemtjänstgrupp. Enhetschefen för gruppen och kontaktpersonen åker till brukaren för ett första 

möte. Respondent 5 uppger att “kring kunder där man har mycket insatser där det kanske svårt 

att få till det där kan det vara bra att tidigt ha ett hembesök så att man tillsammans kan styra 

upp hur vardagen ska se ut för kunden”. Brukaren får information om hemtjänsten och 

kontaktuppgifter från enhetschefen och planerar och skapar genomförandeplanen tillsammans 

med kontaktpersonen. Kontaktpersonen diskuterar, skapar samt upprätthåller 

genomförandeplanen som förklarar hur insatsen ska utföras tillsammans med brukaren. 

 

En ram är ju biståndsbedömt ändå men sen inom ramen så finns ju utrymme 

för, tycker jag, som kunden kan bestämma själv. Så hur man ska göra. Hur vi 

ska hjälpa den och kan ha önskemål vilken tid man vill komma upp och lägga 

sig. Så försöker vi tillgodose det. - Respondent 4 

 

Brukarnas anhöriga kan ibland medverka när genomförandeplanen formas men det är 

brukarnas åsikter som är i centrum.  Respondent 4 uppger även att “ibland kan det vara svårt 

att involvera den där för den har ingen insikt i sin sjukdom. Annars är det ju är ju kunderna 

med på såna här möten men ibland så kan det va svårt”. Det kan vara så att brukaren inte kan 

bestämma själv eller har någon demensproblematik. Då sker oftast dialog med anhöriga och så 

får de träda in. Anhöriga tillsammans med enhetschefen, biståndsenheten och sjuksköterskorna 

har då ett möte för att se hur de kan lösa det på bästa sätt för brukaren. Respondent 3 uppger 

att “vi frågar alltid om samtycke om det är så att vi måste kontakta anhöriga av någon anledning 

så frågar vi alltid om samtycke”. I vissa fall på grund av bakomliggande orsaker anses inte 

anhöriga som rätt person för att föra brukarens talan då kan en god man eller överförmyndare 

tillsättas.  

 

Samtliga respondenter uppger att genomförandeplanen ska beskriva vilka moment inom 

insatsen som brukaren behöver hjälp. Genomförandeplanen ska vara lätt för 

hemtjänstpersonalen att förstå och arbeta ifrån. Genomförandeplanen brukar även göras efter 

att brukaren har testat på att ha hemtjänst för att brukaren och kontaktpersonen ska ha träffat 

varandra några gånger och att brukaren ska hinna fundera ut frågor. Målet är att brukaren ska 

bli så självständig och kunna bo kvar hemma så länge som det är möjligt. Brukaren ska ha de 

insatser som behövs för att vardagen ska gå runt.   

 

Våran målsättning är ju att man hela tiden ska ha möjligheten att bo i det egna 

hemmet så länge som man vill. Vi har ju inte bara hand om brukarens hem så 

vi måste ju sätta in allt som krävs för att dom ska klara att bo hemma. Dom 

ska inte bli tvungna att flytta till särskilt boende bara för att hemtjänsten inte 

är tillräckliga.  - Respondent 2  
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Vid upprättning av genomförandeplan skapar brukaren mål och delmål med varje insats och 

var sjätte månad revideras genomförandeplanen om inte behovet ändras innan dess. 

Respondent 5 uppger att genomförandeplanen ska va ”ett levande dokument det ska inte vi sitta 

på i våran kammare så att säga och skriva utan det gör man ute hos kund”.  Flera respondenter 

uppger att hemtjänstpersonalen ska hjälpa brukaren om det behövs även om det är utanför 

insatsens ramar. Om behovet återkommer ska brukaren informeras om att kontakta 

biståndskontoret för att få den insatsen tillsatt. Om en brukare tackar nej till insats flera gånger 

kan det hända att insatsen blir borttagen i samråd med brukaren. De får även statistik på 

planerad tid och utförd tid. Inget i hemtjänsten är statiskt så nästan varje dag är det någon insats 

eller tid för insats som behöver ses över. 

 

Det är ju inte statiskt liksom särskilt inte om man är äldre. Det kan ju liksom 

från dag till dag ändra sig ganska mycket men om det är någon tillfällig 

ändring så ändrar vi ju inte i genomförandeplanen men är det en bestående 

så får man ju ändra genomförandeplanen och så kanske det också är så att 

biståndsbeslutet ska ändras - Respondent 4 

 

Brukare kan ibland få välja kontaktperson om det finns en person i hemtjänstgruppen som 

brukaren har extra stort förtroende till. Respondent 5 menar “beroende på syftet förstås varför 

man vill att just den här personen ska komma. Är det personkemi, att man känner att det 

fungerar bra, ja men då är det ju toppen tänker jag”. Samtliga respondenter uppger att de arbetar 

med kontaktmannaskap för att skapa kontinuitet för brukaren, förenkla schemaläggning och 

för att underlätta uppföljning av genomförandeplan. Respondent 3 uppger “vi försöker, vi har 

ju som sagt kontaktmannaskap och då planerar vi ju utifrån de och utifrån så bra kontinuitet 

som det går. Så att sen är det ju helt beroende på hur mycket hjälp man har!”  

5.2.1.1 Analys av ”skapande av genomförandeplan” 

Dunér et al. (2018) och Vamstad (2016) nämner att brukare kan ha självbestämmande i vilken 

insats, vem som utför insatsen och hur insatsen utförs. Westerberg et al. (2016) nämner att en 

svårighet kan vara att ha hänsyn till brukarens önskemål samt att hemtjänstpersonal kan ha 

svårigheter med vad som ska göras hos brukaren. Det kan i sin tur leda till att 

hemtjänstpersonalen har ett dåligt bemötande mot brukaren. Respondenterna menar att 

genomförandeplaner används som ett sätt att implementera självbestämmande i hemtjänsten. 

Vid användningen av genomförandeplaner kan hemtjänstpersonal se vad som behöver göras 

hos brukarna och hur de ska utföra insatserna. Dunér et al. (2018) beskriver att brukare kan 

känna sig trötta av att upprepa vad hemtjänstpersonalen ska göra. Genomförandeplanerna 

bidrar därför till att detta inte ska ske i lika hög utsträckning som om genomförandeplanerna 

inte fanns.  

 

Vid utförandet av genomförandeplanen kan även anhöriga vara med men det är brukarens 

åsikter som ska framgå i genomförandeplanen. Respondenterna nämner att brukarna har 

självbestämmande i utförandet av insatserna samt får ge önskemål om tid. I utformningen av 

insatserna och genomförandeplanen är brukarna med och tycker till. Hasenfeldt (1992) nämner 

att relationen mellan parterna inte alltid är symmetrisk men att det finns regler och etik som 
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stoppar för missbrukandet av makten som hemtjänstpersonal och enhetschefer har över 

brukarna. Detta går i linje med att respondenterna uttrycker att det är viktigt att 

genomförandeplanen ska präglas av brukarens åsikter och viljan över hur insatsen ska se ut. 

Genomförandeplanen ska revideras utifrån brukarens behov och insatser kan läggas till, tas 

bort eller utföras på ett annat sätt om brukarens behov och åsikter förändras.   

 

Hill och Hupe (2009) uppger att för en god implementering krävs en arbetsplan som är lätt att 

anpassa, implementera och utveckla. Genomförandeplanen kan ses som en del av en sådan 

arbetsplan för att implementera självbestämmande i hemtjänsten. Andra sätt som 

respondenterna implementerar självbestämmande är genom att ha tidigt första möte eller ett 

möte lite längre fram beroende på brukaren. Ett tidigt möte ges brukare som har flera insatser 

eller ett stort vårdbehov medan ett möte lite längre fram ges till brukare för att brukaren ska ha 

samlat frågor eller åsikter insatserna eller hemtjänsten i stort.  

 

Både Westerberg et al. (2016) och Wikström (2005) menar att brukare vill ha kontinuitet i vilka 

som kommer hem till dem. Alla respondenter använder kontaktmannaskap för att brukaren ska 

ha kontinuitet av hemtjänstpersonal. De kan inte lova att samma hemtjänstpersonal kommer 

men i större utsträckning kommer samma person om brukaren har hen som kontaktperson. Det 

används också för att stärka brukarens självbestämmande och för att brukaren ska veta vart hen 

ska vända sig, kunna förenkla schemaläggning och upprätthålla genomförandeplanen när 

behov förändras. Ett annat sätt som används är att brukaren kan önska kontaktperson om hen 

har fått en bättre kontakt med någon annan. Detta kan leda till att brukarens självbestämmande 

stärks.  

5.2.2 Undertema 2 Bevara brukarens vilja 

Samtliga respondenterna beskriver begreppet självbestämmande som att brukarna kan påverka 

eller bestämma över sin egen vardag. Respondent 4 uppger “det är ju att man får bestämma 

över sitt dagliga liv, att man får gå upp när man vill, att man får lägga sig när man vill.” 

Respondenterna uppger också att självbestämmande kan vara att uttrycka sina åsikter, göra det 

som personen vill och att hemtjänstpersonalen ska lyssna på brukarnas önskningar.  

 

När respondenterna beskriver i vilka situationer brukarna har självbestämmande säger 

respondent 5 ”i alla lägen egentligen. Vi har ju aldrig rätt att göra något som en kund inte vill”. 

Flera respondenter nämner att de inte kan omyndigförklara brukare och att de inte kan tvinga 

eller göra något som brukarna inte vill. De ser alltid till att någon företräder brukaren, om 

brukaren inte kan fatta beslut själv på ett bra och objektivt sätt och då kan det vara en god man 

som behövs. Samtliga respondenter uppger att brukarna främst har självbestämmande i hur 

insatsen ska utföras. Respondent 3 uppger “det är i själva utförandet tänker jag. Nu har du fått 

insatsen dusch här hur vill du att den ska utföras den här duschen? Vad är viktigt för dig? Är 

det viktigt med dag, vilken tid eller vilket sätt?”. 

 

Vad som hemtjänstpersonalen anser är ett behov behöver inte vara ett behov för brukaren.  Det 

finns en risk att hemtjänstpersonalen för över sina egna förväntningar och känslor i arbetet 
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istället för att lyssna in brukaren hur hen vill ha det. Det kan vara att hemtjänstpersonal tror att 

det är jätteviktigt att diskbänken är torkad. Brukaren kanske tyckte att det var viktigare att sitta 

och prata en stund än att hemtjänstpersonalen torkade diskbänken.  

 

Det hade varit viktigare men för att du själv ska kunna känna att du är nyttig 

måste... asså det är många gånger det som man liksom får prata om. Men glöm 

det du personligen har som mål för att känna dig duktig eller det här utan man 

måste lyssna in, vad vill den personen? - Respondent 1 

 

Brukarna har självbestämmande när de tillsammans med biståndsbedömare kommer fram till 

vilka insatser de ska få beviljad. Respondenterna uppger att brukaren främst har 

självbestämmande när kontaktpersonen tillsammans med brukaren utformar 

genomförandeplanen. Hemtjänstpersonal eller enhetschefen kan inte tvinga brukaren.  Det sker 

en balansgång mellan vilka krav hemtjänstpersonalen kan ha på brukaren, vad brukaren kan 

göra själv och vad hemtjänstpersonalen ska göra eller stötta brukaren med. Via dialog kan de 

även sätta in insatser som brukaren behöver eller ta bort insatser om hemtjänstpersonal märker 

att brukaren klarar det själv.  Enhetscheferna är tydliga med vilken hjälp brukaren kan få och 

vilken hjälp de inte kan få. Respondent 3 uppger “det handlar ju lite om dom förväntningarna. 

Många kan ju liksom känna att ja men det är ju inte det jag vill ha hjälp med, nej men vårat 

uppdrag är det här”. 

 

Brukaren kan oftast inte bestämma vilken hemtjänstpersonal som kommer hem till dem.  Om 

brukaren har mer hjälp än 3–4 gånger om dagen kan inte samma hemtjänstpersonal utför alla 

besök eftersom samma hemtjänstpersonal inte arbetar både morgon och kväll.  Respondent 3 

säger ”jag försöker ju också att vi är tydliga att ha med förväntningar att det alltid ska komma 

samma person, det kan vi inte leva upp till om det är så att man har mycket hjälp för att det går 

inte”. Brukaren kan inte heller bestämma exakt tid när hemtjänstpersonalen ska komma. 

Respondent 2 uppger att “kunderna får bestämma 100 % egentligen i innehållet av insatserna 

sen får dom även ge önskemål om tid”. De gånger som brukaren kan få en bestämd tid är om 

brukaren behöver viss medicin eller behöver mat en viss tid på grund av exempelvis diabetes.  

 

Kognitiv svikt och demens är något som respondenterna uppger kan vara en svårighet för att 

behålla självbestämmandet och självständighet. Brukaren kan då ha svårt att berätta vad hen 

vill. Respondent 3 uppger ”sen så är det ju svårt när det finns en demensproblematik kanske. 

Att då är vi mer hänvisade till anhöriga på så sätt men vi försöker alltid att säkerställa, är det 

här kundens önskan?”. Det finns olika hjälpmedel som brukaren kan använda för att bli mer 

självständig. Respondent 4 nämner att “ja personalen tror jag ändå försöker att om kunden 

förlorar sin självständighet att man då tänker på olika hjälpmedel som hjälper en att va så 

självständig som det är möjligt att va”. Respondent 4 nämner hjälpmedel som nattkamera, GPS-

klocka, dörrlarm, tvätt -och torkbidé som hjälpmedel. 

 

Ja vi försöker ju o se det friska faktiskt väldigt mycket. Att kunden ska göra så 

mycket som möjligt själv. Att vi liksom förstärker det positiva så det gör vi 

väldigt mycket. Vi har ju jobbat med välfärdsteknik och det är ju också ett 
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väldigt sånt synsätt att man vill att kunden ska vara självständig i så stor 

utsträckning som möjligt. - Respondent 4 

 

Sekretess och tystnadsplikt är också en del av integriteten. Respondent 5 menar att “vi 

diskuterar inte kunder med någon som inte har tystnadsplikt och som inte är med i 

verksamheten”. Det förtroendet hemtjänstpersonalen får från brukarna är också en del av 

integriteten. 

5.2.2.1 Analys av ”bevara brukarens vilja”  

Enligt Wikström (2005) definieras aldrig självbestämmande fullt ut i lag vilket ger 

enhetschefen och andra aktörer i organisationen ett tolkningsutrymme. Respondenterna uppger 

liknande när de ska beskriva självbestämmande, att det handlar om att få bestämma över sitt 

dagliga liv och att man får gå upp när man vill. Enhetscheferna har en uppfattning om vad 

självbestämmande är för något och de försöker implementera och göra sin tanke till verklighet, 

vilket går i linje med Hill och Hupe (2009) samt Pressman och Wildavsky (1984).  

 

Kajonius et al. (2016) uppger att det är viktigt som enhetschef att påminna sina medarbetare 

om sitt uppdrag och mål. Respondenterna berättar att hemtjänstpersonalens värderingar ibland 

kan ta över arbetet med brukaren. Respondenterna uppger att de då har en dialog och försöker 

påminna om att det är brukarens vilja som är i fokus och inte hemtjänstpersonalens uppfattning. 

Det finns flera sätt som respondenterna påminner sina medarbetare om sitt uppdrag. Kajonius 

et al. (2016) menar på att arbetsplatskulturen även är viktig för att brukare ska få 

självbestämmande, vilket enhetschefens arbetssätt kan påverka. Enhetscheferna har många 

arbetsuppgifter men genom att berätta om sin vision och diskutera vad som innebär med 

självbestämmande är det lättare att införa det i verksamheten. Enligt Hill och Hupe (2009) leder 

ett gott samarbete mellan olik aktörer till en god implementering. När enhetscheferna påminner 

sin hemtjänstpersonal och låter dem vara delaktiga leder det till att självbestämmande 

implementeras i organisationen.  

 

Söderberg et al. (2015) poängterar att en nära kontakt mellan enhetschef och andra aktörer är 

viktigt för att kunna arbeta med självbestämmande. Det är hemtjänstpersonalen som träffar 

brukaren mest och enligt respondenterna ger hemtjänstpersonalen brukare självbestämmande 

genom att fråga hur, när och på vilket sätt brukare vill få sin hjälp utförd. Wikström (2005) och 

Lipsky (1980) uppger att relationen mellan brukare och hemtjänstpersonal är en förutsättning 

för att brukare ska kunna ha självbestämmande. Enhetschefen får även dra gränser för när 

brukare ska ha självbestämmande. Respondenterna uppger att det måste ske innanför 

biståndsbeslutet men att brukarna får vara med och bestämma allt inom den ramen. 

Respondenterna uppger att hemtjänsten i det dagliga mötet med brukaren får fram deras 

önskemål. 

 

Respondenterna uppger att det är svårt att arbeta med brukaren som har demens, Westerberg et 

al. (2016) poängterar samma svårighet. Det kan vara bra att samarbeta med andra aktörer och 

även låta brukaren ha en god man eller annan företrädare som kan vara med på möten och föra 

brukarens talan. Respondenterna poängterar även att de arbetar under sekretess och att det är 
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en del av att bevara brukarens integritet. Respondenterna uppger att de aldrig kan tvinga en 

brukare till något. Lipsky (1980) menar på att relationen mellan brukare och gräsrotsbyråkrater, 

i detta fall enhetschef eller hemtjänstpersonal, ska ske frivilligt, ömsesidigt och tillitsfullt. 

Enligt Hasenfeldt (1992) har gräsrotsbyråkraterna makt över brukarna då de är mer beroende 

av att få hjälp än vad organisationen är av brukarna. Det är därför viktigt att ha normer, 

värderingar, etik, bestämmelser och regler för att se till att brukare får självbestämmande. Det 

finns annars en risk för att brukare skulle bli överkörda och att sin integritet skulle rubbas.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi diskutera hur vi har gått tillväga, vårt resultat, förslag till vidare 

studier samt besvara vårt syfte och frågeställningar. Syftet med studien är att undersöka hur 

enhetschefer implementerar brukares rätt till självbestämmande i organisationen och vilka 

förutsättningar som anges för brukares självbestämmande. Under resultatdiskussionen kommer 

vi att utgå från frågeställningarna som underrubriker för att besvara syftet.  

6.1 Resultatdiskussion  

Det övergripande som framkom av resultatet var att respondenterna hade en relativ 

samstämmig syn kring begreppet självbestämmande, trots att det aldrig definieras i lagen. Det 

var vissa situationer som kunde skilja sig åt exempelvis vid insatsen dusch. IBIC (individens 

behov i centrum) och/eller funktionsbevarande arbetssätt används som metod för att brukare 

ska bevara sin självständighet och ha självbestämmande. Självbestämmandet genomsyrar det 

dagliga arbetet med brukarna och sker inom ramen för biståndsbeslutet. Respondenterna 

uppgav att det är deras uppdrag att se till att brukaren får rätt insats och i dialog med 

hemtjänstpersonalen sätta gränser för självbestämmandet. Respondenterna uppgav också att de 

använde sig av åsiktsblanketter för att få fram brukarnas vilja.  

6.1.1 Hur arbetar enhetschefer med brukares rätt till självbestämmande? 

Enhetschefer arbetar på flera olika sätt med brukares rätt till självbestämmande. 

Enhetscheferna har flera arbetsuppgifter och byråkrati att förhålla sig till (Söderberg et al. 

2015). Enhetscheferna har på grund av detta inte möjlighet att träffa brukarna varje dag utan 

det gör hemtjänstpersonalen främst. Enhetschefen arbetar därför inte med självbestämmande i 

mötet med brukaren utan skapar förutsättningar för sin hemtjänstpersonal att arbeta med det. 

Respondenterna organiserar brukarnas självbestämmande och ser till att det ska vara 

genomgående i arbetet genom att exempelvis varje brukare har en kontaktperson och en 

genomförandeplan. Det går även i linje med Hill och Hupe (2009) och Lipsky (1980) som 

menar att gräsrotsbyråkrater skapar standardiserade rutiner och metoder för att maximera sina 

resurser. Enligt Wikström (2005) är en förutsättning att det finns en god relation mellan 

hemtjänstpersonalen och brukaren för att brukaren ska kunna få självbestämmande. 

Enhetschefen bidrar till den goda relationen och brukarens självbestämmande genom att 

försöka lösa eventuella konflikter mellan dessa, berätta för hemtjänstpersonalen att de ska 

kunna arbeta med alla typer av brukare samt att tillsätta en kontaktperson som är extra ansvarig 

för att stärka brukarens självbestämmande.  

 

Vi anser att det kan vara svårt för en enhetschef att kontrollera alla genomförandeplaner.  

Hemtjänstpersonalen kan istället få verktyg att arbeta med självbestämmande genom att 

diskutera dilemman och bli påmind om att arbeta med brukares självbestämmande. Det går i 

linje med Kajonius et al. (2016) som menar att enhetschefens arbetssätt sätter grund för hur 

hemtjänstpersonalen inkluderar självbestämmande i sitt arbete. Enligt Hill & Hupe (2009) 

behövs det flera aktörer och ett gott samarbete för att en god implementering ska kunna 
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genomföras. Det kan inte enbart vara enhetschefen som arbetar med självbestämmande utan 

hemtjänstpersonalen, biståndsbedömare, sjukvårdspersonal, anhöriga och brukarna själva som 

arbetar tillsammans för att lyfta brukarens självbestämmande.  

 

Respondenterna uppgav att de ibland kan vara med vid första mötet med brukaren och gav 

information för att brukarna ska veta om att de har möjlighet att ta kontakt med dem vid 

önskemål, klagomål och/eller synpunkter. Vilket vi anser även kan bidra till att brukaren får ett 

ansikte på enhetschefen och en typ av relation som, Wikström (2005) lyfter, kan bidra till att 

brukaren vågar höra av sig. Vid det första mötet lämnas även en åsiktsblankett hemma hos 

brukare som de kan fylla i. Brukare kan också ringa eller maila enhetschefen om de har något 

de vill förändra med sin hjälp. Enhetschefer kan då ta bort eller ändra på besök utefter brukarens 

vilja. Det är en del av enhetschefen uppdrag att behöva beakta klagomål, synpunkter och 

önskemål vilket går i linje med Lipsky (1980). Enligt Lipsky (1980) måste enhetschefen beakta 

dessa och samtidigt minimera risken att allmänheten anser att organisationen inte hanterar 

klagomålen.  

 

Hasenfeldt (1992) uppmärksammar att gräsrotsbyråkrater oftast inte har något att förlora på om 

brukarna inte är nöjda. Flera av respondenterna uppger dock att de vill sträva efter att kunder 

är nöjda med sina insatser och får den vård de vill och behöver.  I linje med Lipsky (1980) och 

Vamstad (2016) ändras inte organisationens policy på grund av brukarens missnöje utan istället 

har enhetschefen en dialog med personalen som får anpassa sig efter brukaren. Det enda 

tillfället som brukaren inte har självbestämmande är när det sker diskriminering mot 

hemtjänstpersonalen, men brukaren har alltid möjlighet att tacka nej till insatsen. I 

enhetschefernas arbete med självbestämmande framkommer att även om brukarna tackar nej 

till en insats, kan det bidra till att brukarnas insatser förändras efter brukarnas vilja och behov. 

Enhetscheferna tillåter även brukare att lämna feedback om hemtjänstpersonalen, speciellt när 

det gäller vikarier. Utifrån respondenterna tror vi inte att brukarna har tillräcklig kännedom 

kring vad de kan påverka. Vi tror inte att informationen räcker att ges vid första mötet utan att 

informationen måste ges kontinuerligt under åren som brukarna har hemtjänst. Vi tror att det 

kan stärka enhetschefernas arbete med brukarnas självbestämmande.        

6.1.2. Vilka hinder och möjligheter upplever enhetschefer för brukarens rätt till 

självbestämmande? 

En möjliggörande faktor för självbestämmande är att enhetscheferna arbetar utifrån lagstiftning 

och organisatoriska riktlinjer samt delegation, vilket går i linje med Söderberg et al. (2015) och 

Hasenfeld (1992). Enhetscheferna måste ha ett arbetssätt som inkluderar självbestämmande 

eftersom det är lagstadgat. Enligt lagar och riktlinjer som finns ska självbestämmande 

implementeras i kontakt med brukare samt i dokumentation med hjälp av genomförandeplaner, 

avvikelserapporter och åsiktsblanketter. Det visar på att implementering av självbestämmande 

sker kontinuerligt, vilket går i linje med Hill och Hupe (2009) och Pressman och Wildavsky 

(1984). En annan förutsättning för självbestämmande är att enhetschefer delegerar ut 

arbetsuppgifter till hemtjänstpersonal, eftersom enhetschefer inte kan göra allt själv.  
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Respondenterna uppger att de arbetar eller ska införa IBIC. Vi anser att det är ett beslut som 

har skett top-down utifrån implementeringsteori (Hill & Hupe 2009; Pressman & Wildavsky 

1984). Vi anser att det har bidragit till möjliggörande faktorer kring arbetet med 

självbestämmande. Enhetscheferna får resurser och kan stärka implementeringen av 

självbestämmande i organisationen. Det finns likheter mellan funktionsbevarande arbetssätt, 

IBIC och självbestämmande, vilket Hill och Hupe (2009) uppger är bra eftersom 

arbetsmetoderna ska bidra till att samma normer och mål uppfylls i organisationen. Det hade 

kunnat bli ett hinder för arbete med självbestämmande om IBIC inte var i linje med de andra 

arbetsmetoderna som finns i organisation. Det som även skulle kunna bli ett hinder är om 

metoderna som enhetscheferna ska arbeta med i praktiken skulle hämma självbestämmandet 

istället för att stärka det. Det är svårare att arbeta och ändra på de metoder som ska användas 

utifrån ett bottom-up perspektiv.  

 

En annan möjlighet för självbestämmande är att brukaren själv kan föra sin talan och berätta 

hur sin hjälp ska genomföras eller ha möjlighet att tacka nej till insats. Respondenterna uppger 

att demensproblematik eller annan sjukdom är en svårighet för självbestämmande. En 

företrädare kan sättas in för att föra brukarens talan och det kan exempelvis vara en anhörig 

eller god man. Det går i linje med Westerberg et al. (2016) som uppmärksammar svårigheter 

att arbeta med brukare med demens. Det är svårare vid demensdiagnos att ge brukare 

självbestämmande men det är top-down styrt och lagstyrt att brukarna ska få behålla sin 

integritet och självbestämmande även då. Det kan därför vara positivt att hemtjänsten är top-

down styrd eftersom det kan finnas enhetschefer som väljer att prioritera annat i organisationen 

än brukares självbestämmande.  

 

Arbeta med funktionsbevarande arbetssätt anser vi skulle kunna vara både möjliggörande och 

hindrande. Möjliggörande att det hjälper brukarna att fortsätta ha sina förmågor kvar men 

samtidigt hindrande för självbestämmandet då brukaren själv kanske inte vill träna eller önskar 

att hemtjänstpersonalen utför momenten åt dem. Vi anser att det finns en skillnad på att ge bra 

vård och att brukare är nöjda. Respondenterna uppger att de vill ge bra vård till sina brukare 

och eftersom hemtjänstpersonalen har utbildning inom vård och omsorg har de kunskaper som 

brukare inte har. Respondenterna uppger att de aldrig kan tvinga en brukare till något hen inte 

vill. Det blir en balansgång och ett dilemma att utgå från hemtjänstpersonalens kompetens och 

samtidigt låta brukaren ha självbestämmande i alla lägen. Självbestämmande kan i de fall vara 

att ge tillräckligt med information om sin hjälp för att sedan kunna ta ett beslut, som även Dunér 

et al. (2018) uppmärksammar.  

 

Biståndsbeslutet är en ram för vad brukaren kan få hjälp med och enhetschefen måste få ett 

beslut för att kunna verkställa insatsen. Biståndsbeslutet är därför avgörande i arbetet med 

självbestämmande och för hur gränser för självbestämmande sätts. Biståndsbeslutet kan även 

vara en hindrande faktor om enhetschefen uppmärksammar ett behov som inte 

biståndsbedömaren uppmärksammat eller om brukaren vill få hjälp med något utöver 

biståndsbeslutet. Enhetschefen kan enligt respondenterna ta kontakt med biståndsbedömare 

eller be brukaren att göra det för att motivera till en ny eller utökad insats. Enhetschefen kan 

sedan tillsätta en kontaktperson som tillsammans med brukaren gör en genomförandeplan. Det 
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är även en möjliggörande faktor eftersom kontaktpersonen är extra ansvarig för brukarens 

självbestämmande. Det gäller dock att relationen mellan dessa fungerar bra och att brukare har 

tid och möjlighet att reflektera över sin hjälp, som även Dunér et al. (2018) uppmärksammar. 

Det är även en förutsättning att genomförandeplanen revideras efter hur brukarens behov 

ändras, vilket Söderberg et al. (2015) också nämner.  

 

Sammanfattningsvis uppmärksammar vi att självbestämmande är villkorat och sker inom 

organisatoriska ramar. Det finns både hinder och möjligheter för att brukare ska ha rätt till 

självbestämmande och en möjlighet kan bli ett hinder beroende på hur det vinklas. Det finns 

hinder och möjligheter både på organisatoriskt plan och i möte med brukaren.  

6.2 Metoddiskussion  

Genom användandet av kvalitativ innehållsanalys anser vi att vi har varit transparenta genom 

att vi har visat tabeller och exempel på hur vi har gått tillväga. Det ökar trovärdigheten, 

överförbarheten och tillförlitligheten i denna studie. Som vi skrivit i metod kapitalet är det svårt 

att bedöma till vilken grad studien är överförbar till andra grupper eller situationer (Graneheim 

och Lundman 2017). Det är ingen annan arbetsgrupp som har kommenterat eller läst studien. 

Vi har istället valt att vara transparenta och stegvis berättat hur studien är genomförd för att 

öka trovärdighet, tillförlitlighet och möjligheten till överförbarhet. På grund av vårt bortfall 

kunde vi bara använda fem intervjuer istället för sex. Samtliga använda intervjuer är 

genomförda på samma sätt men med två olika intervjuguider som beskrivs nedan. Vi bedömer 

ändå att studien är trovärdig eftersom vi försöker vara transparenta med allt vi har gjort. Vi tror 

att resultatet skulle påverkas negativt om intervjun var med eftersom det inte var från enbart 

enhetschefen men svaren vi fick liknade de andra intervjuerna. Det fanns delar vi skulle vilja 

tagit med från intervjun men som vi valde att inte göra eftersom vårt syfte är att undersöka 

enhetschefer och inte samordnare.  Samordnaren och enhetschefen tyckte mycket lika men på 

grund av att båda var i rummet vet vi inte vem som tycker vad eftersom de påverkar varandra 

(Graneheim & Lundman 2017; SBU 2017).   

 

I uppsatsen använde vi vår pilotstudie eftersom även den ger svar på vad vi undersöker men 

till denna hade vi en annan intervjuguide. Intervjuguiden ändrades eftersom vi bytte 

frågeställningar under tiden. Det gjorde att vi fick komplettera med fler frågor för att få svar på 

våra frågeställningar. Materialet från pilotstudien och resterande intervjuer liknade varandra. 

Båda intervjuguider kretsade kring samma ämnen det som skiljer dem åt är antalet frågor. Vi 

ville inte ha några ledande eller slutna frågor och det undvek vi i så hög utsträckning som 

möjligt. Några följdfrågor blev slutna frågor under intervjuernas gång men det kompenserade 

vi genom att ställa fler öppna frågor som följdfrågor till de slutna följdfrågorna.   

 

Det som kan påverka svaren och respondenterna är förutsättningarna för samtalet. 

Respondenterna fick välja plats, de fick även i den mån det gick bestämma tid och dag. Det 

som kan ha påverkat respondenterna är att vi var två som intervjuade istället för en. Vi försökte 

dela upp intervjun, en av oss ledde samtalet och att den andra ställde följdfrågor. Under 

intervjuns gång fick vi frågor från respondenterna som “är det här rätt” eller “är det detta ni vill 
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få reda på”. Vi försökte vara tydliga med att det inte fanns några rätt eller fel svar eller att det 

var något specifikt vi ville höra. Under intervjuernas gång försökte vi vara objektiva och inte 

bidra med våra åsikter eller erfarenheter om ämnet. För att inte påverka respondenternas svar 

valde vi att inte berätta förens efter intervjun att vi tidigare har arbetat inom hemtjänsten. Vi 

ställde frågor som kunde antyda på att vi inte hade några erfarenheter eller kunskap om 

hemtjänsten. Vi valde att ställa frågorna (se bilaga 1) eftersom vi enbart ville att resultatet 

skulle grundas på respondenternas erfarenheter och förklaringar. Vi tänkte på ordval och att ha 

ett vänligt, intresserade och välkomnade kroppsspråk och röstläge samt att inte påverka 

respondenten på något vis (Thomassen 2007; Graneheim & Lundman 2008).  

6.3 Förslag till fortsatt forskning  

Vår studie bidrar till en förståelse för hur enhetschefer arbetar med självbestämmande samt 

vilka hinder och möjligheter det finns vid implementering av självbestämmande. Det skulle 

vara intressant att göra en studie som visar skillnader och likheter mellan alla sveriges 

kommuner. Det skulle även vara intressant att undersöka om skillnaden mellan kommunerna 

kan bidra till att brukare får mer självbestämmande där det finns mer valmöjligheter. En annan 

fråga som vi ställer oss är, hur mycket självbestämmande ska en brukare ha för att uppfylla 

lagens krav för självbestämmande? Betyder det att brukaren alltid ska få sin vilja igenom eller 

får enhetschefer och annan hemtjänstpersonal säga ifrån? Det skulle vara intressant att 

undersöka hur enhetschefernas arbete hade skiljt sig om begreppet var mer definierat i lagtext 

eller om samtliga kommuner skulle använde samma riktlinjer.  

6.4 Avslutande kommentarer 

Några frågor vi ställde oss i slutet av detta arbete var:  Vad är rimligt att brukaren ska ha 

självbestämmande över relaterat till enhetschefens ansvar angående brukare, 

hemtjänstpersonal och arbetsmiljö? Vad kan göras för att självbestämmande mer ska 

genomsyras i verksamheten? Hur kan arbetet kring självbestämmande förbättras? Vi anser att 

det är rimligt att brukaren ska ha inflytande över sin vardag och vem som kommer hem till 

brukaren. Vi anser också att brukare ska kunna bestämma över vad som görs i hemmet när 

hemtjänstpersonalen är där, om det är inom ramen för biståndsbeslutet. Brukaren ska kunna 

leva ett liknande liv som brukaren gjorde innan hen blev sjuk.  

 

Det som kan förbättra arbetet är att enhetschefer sinsemellan kan diskutera vad som innebär 

med att ha självbestämmande och hur de kan arbeta för att uppnå det på bästa möjliga sätt. Det 

kan också hjälpa om kommunens riktlinjer explicit skulle beskriva vad det innebär. 

Enhetschefen behöver även påminna hemtjänstpersonalen om att det är brukaren som 

bestämmer hur insatsen ska utföras. Hemtjänstpersonalen behöver påminna brukaren om att de 

kan kontakta enhetschefen om det är något de inte är nöjda med. Vi anser att en viktig del i 

detta är att fortsätta ge information om att det är brukaren som bestämmer och att 

hemtjänstpersonalen är där för att hjälpa till med det brukaren behöver och att brukaren alltid 

kan påverka. Om brukarna inte är nöjda med hjälpen de får, ska de alltid kontakta enhetschefen 

eller biståndskontoret om brukaren anser att hen behöver mer hjälp. Vi menar att brukare inte 
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kan förväntas veta om det eftersom de oftast är äldre och har lättare att glömma bort bland 

annat sin rätt till självbestämmande.  

 

Enhetscheferna ska arbeta aktivt med att brukarna ska ha självbestämmande. Vi anser att de 

kan göra detta genom att påverka hur hemtjänstpersonalen arbetar samt vid kontakt med 

brukare och anhöriga. Respondenterna gör mycket av ovanstående och de har ett komplext 

arbete. Det är svårt att fokusera på alla områden lika mycket men självbestämmande ska enligt 

socialtjänstlagen genomsyra allt arbete med brukare. Studiens syfte är att undersöka 

självbestämmande och därför är ovanstående råd enbart inriktat på hur självbestämmande kan 

öka utan hänsyn till andra arbetsuppgifter.  För att öka självbestämmande behöver inte enbart 

lokala hemtjänster ändras utan även på ett mer samhälleligt plan genom att definiera begreppet 

självbestämmande i lag eller i nationella riktlinjer.  
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8. Appendix och bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Inledning 

- Berätta om dig själv  

- Hur länge har du jobbat som enhetschef inom hemtjänsten? 

- Berätta om din verksamhet och dina arbetsuppgifter 

- Hur ser en vanlig dag ut på jobbet?  

- Vilket ord använder du för att beskriva de som har hemtjänst? (ex. brukare, kund, klient, 

brukare) 

- Vilken ålder är det på brukarna? 

- Hur många brukare bor i ditt område? 

 

Självbestämmande 

- Vad betyder begreppet självbestämmande för dig? 

- I vilka situationer har brukarna självbestämmande? 

- Hur är brukarna delaktiga i sina insatser? 

- På vilket sätt kommer du i kontakt med brukarna? 

- Hur får ni in klagomål och önskemål från brukarna? 

- Hur ofta får ni klagomål respektive önskemål från brukarna? 

- Hur agerar du för att brukaren ska få säga sina åsikter? 

 

Rekrytering/anställning  

- Hur skulle du agera om en brukare vill ha en specifik person (hemtjänstpersonal) 

hemma hos sig?  

- Hur skulle du agera om en brukare inte vill ha en specifik person (hemtjänstpersonal) 

hemma hos sig? 

- Hur skulle du agera om en brukaren vill ha en specifik hemtjänstpersonal hos sig men 

att hemsjtänpersonalen inte vill arbeta med just den brukaren?  

- Vilken påverkan har hemtjänstpersonal på vilka brukare de arbetar hos?  

- Vilken inflytande har brukare på rekryteringsprocessen av ny hemtjänstpersonal? 

- Vad är kriterierna för att bli anställd som hemtjänstpersonal? (ex. kompetens, sociala 

färdigheter, språk) 

- Vilka omständigheter skulle kunna leda till att en person blir avskedad? 

 

Självbestämmande del 2 

- Vad är brukarinflytande för dig? 

- Vad får brukaren ha inflytande över? 

- Under vilka omständigheter har brukaren inte inflytande?  

- Hur gör ni om brukarens vilja inte överensstämmer med genomförandeplanen?  

- Vad för motivationsarbete sker med brukaren? 

- Hur förhåller ni er till brukarens integritet?  
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- Vad händer om brukare vägrar sin insats?  

- Vad väger högst, när brukaren vid ett tillfälle säger hur hen vill ha det eller vad hen 

tidigare har sagt?  

- Vad händer om brukare inte kan bestämma själv? (ex. demens) 

- Vad gör du när brukaren börjar förlora möjligheten att vara självständig? 

- Hur bevarar du brukarens självbestämmande? 

 

Avslutande fråga 

- Har du något mer att tillägga? 

 

Efter intervjun 

- Hur upplevde intervjupersonen intervjusituationen samt om frågorna/specifik fråga var 

obegripliga, tvetydiga, luddigt uttryckt etc.  
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Bilaga 2 Samtyckesblankett   

Samtycke till att delta i studien: “Jag vill ha kungen som hemtjänstpersonal - En kvalitativ 

studie om självbestämmande i svensk hemtjänst”. 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

 

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt i 

deltagandet i studien utan att ange något skäl.  

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 

universitet behandlar mina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 

och lämnad information.  

 

 

Underskrift               Namnförtydligande 

 

 

 …………………………………………                             

…………………………………………  

 

Ort och datum 

 

 

……………………………………………………………… 

 

Kontaktuppgifter: 

Joanna Nyman:  namn.efternamn@adress, 07X-XXXXXXX 

Emma Fogelqvist: namn.efternamn@adress, 07X-XXXXXXX 

 

Handledare: Karin Lundkvist, namn.efternamn@adress 
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Bilaga 3 Informationsblankett  

 

Information om uppsatsen “Jag vill ha kungen som hemtjänstpersonal”.  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur enhetschefer inom hemtjänsten arbetar med 

självbestämmande.  

 

Personuppgifterna behandlas enligt informerat samtycke. Deltagande i studien är helt 

frivilligt. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att ange orsak, vilket dock inte 

påverkar den behandling som skett innan återkallandet. Alla uppgifter som kommer oss till 

del behandlas på ett sådant sätt att inga obehöriga kan ta del av dem. Uppgifterna kommer att 

bevaras till dess att uppsatsarbetet är seminariebehandlad.  

 

Karlstads universitet är personuppgiftsansvarig. Enligt personuppgiftslagen 

(dataskyddsförordningen från och med den 25 maj 2018) har du rätt att gratis få ta del av

 samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. Du 

har även rätt att begära radering, begränsning eller att invända mot behandling av 

personuppgifter, och det finns möjlighet att inge klagomål till Datainspektionen. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet på Karlstads universitet är dpo@kau.se.” 

 

 

Vid funderingar går det att kontakta följande: 

 

Uppsatsförfattare Joanna Nyman   Uppsatsförfattare Emma Fogelqvist  

Mail: namn.efternamn@adress   Mail: namn.efternamn@adress 

Telefon 07X-XXXXXXX    Telefon: 07X-XXXXXXX 

 

 

Handledare för uppsatsen Karin Lundkvist  

Mail: namn.efternamn@adress 

  

 

 

mailto:dpo@kau.se

