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Abstract  

In recent years, the National Board of Health and Welfare conducted numerous 

reorganizations and has implemented a number of new methods and systems in organizations 

working in social care. The purpose of this study is to examine the treatment staff experience 

of leadership from the top, implementation and reorganization at treatment centers. Our 

research question is thus: What experiences have staff on treatment centers of top 

management, implementation and reorganization of its operations? If these factors affect 

treatment staffs work with clients, then how? To make it possible, we have chosen to perform 

observations and interviews with staff from various treatment centers. The theoretical 

concepts that we have been inspired by are the bureaucracy and alienation, which are two 

sociological theories, and also complexity theory and the four rooms of change that we 

considered to be relevant for our essay. As a foundation for our essay we used empirical data 

including leadership and its importance, reorganization and social relations. The main result 

of our essay is that if the leadership, the implementation process and the reorganization is 

flawed, staff experience is affected negatively and they can feel stress, anxiety, lose trust in 

management and a sense of alienation can occur. 

Keywords: Management process, governance, reorganization, implementation, 

experiences and public sectors. 

 

  



Abstract 
Under de senaste åren har socialstyrelsen genomfört många omorganiseringar och 

implementerat en rad nya metoder och system i verksamheter som arbetar inom socialvården. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka behandlingspersonals upplevelser av ledning uppifrån, 

implementering och omorganisering på behandlingshem. Vår frågeställning är sålunda: Hur 

påverkas personalens upplevelser av ledning uppifrån, implementering och omorganisering 

inom den offentliga verksamheten? Samt hur dessa faktorer påverkar personalens arbete med 

klienterna? För att få svar på vår frågeställning har vi valt att utföra observationer och 

intervjuer med personal från olika behandlingshem. De teoretiska begrepp som vi har 

inspirerats av är byråkrati och alienation samt komplexitetsteorin och förändringens fyra rum 

som är väsentliga för vår uppsats. Det empiriska underlaget i uppsatsen består av ledarskap 

och dess betydelse, omorganisering och sociala relationer. Det huvudsakliga resultatet i vår 

uppsats är att om ledarskapet, implementeringsprocessen och omorganiseringen är bristfällig 

kan personalens upplevelser påverkas negativt och de kan känna stress, orolighet, tappa 

tilliten till ledningen och en känsla av alienation kan uppstå. 

Nyckelord: Ledningsprocess, styrning, omorganisering, implementering, upplevelser och 

offentlig verksamhet. 
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Inledning 
Under de senaste åren har socialstyrelsen genomfört många omorganiseringar och 

implementerat en rad nya metoder och system i verksamheter som arbetar inom socialvården. 

Målet med omorganiseringarna är att kunna ge en bättre service till de som står under 

socialtjänstens vård och socialstyrelsen vill stärka människors möjlighet att få jämlik och god 

vård. Då samhällets resurser är knappa har man satt upp riktlinjer för att på så vis kunna 

fördela resurserna jämlikt. De nationella riktlinjerna finns till för att vägleda socialtjänstens 

verksamheter och dess personal. I skrivande stund revideras 2007 års nationella riktlinjer och 

beräknas vara klara 2014. Sedan 2007 har nya behandlingsmetoder introducerats och nya 

metoder för upptäckt och prevention tillkommit och revideringen som utförs görs för att ge en 

bättre vägledning för personalen att arbeta med dessa metoder.  De reviderade riktlinjerna för 

exempelvis missbruks- och beroendevården tar upp följande: bedömningsinstrument, 

medicinska tester och ungdomar/unga vuxna (Socialstyrelsen.se). Tidigare upplevde 

behandlingspersonalen som vi intervjuat att de arbetade med förvaring snarare än behandling 

av klienter. De ansåg att det inte fanns klara riktlinjer eller användbara metoder att arbeta 

efter. Vårt intresse för valt uppsatsämne väcktes när vi blev uppmärksammade om att det 

under de senaste åren pågått ett implementeringsarbete av det nya utredningssystemet BBIC 

(Barns Behov I Centrum). 2006 kom det nya utredningssystemet BBIC som under åren har 

implementerats in i många av landets kommuner och i verksamheter som arbetar med 

behandling av barn och unga. Tanken med uppsatsen har inte varit att titta på BBIC som 

system utan huvudsakligt fokus har lagts på upplevelser av ledning uppifrån, implementering 

och omorganiseringar på kommunala och privata behandlingshem.  

Omorganiseringar har inneburit stora förändringar för kommuner, socialtjänst och 

socialsekreterare men även för den personal som dagligen arbetar med behandling av klienter. 

Vid en omorganisering är det mycket som sker och medarbetarna kan känna att de inte har en 

direkt relation och förståelse till dess syfte vilket kan leda till att de tappar intresse och i vissa 

fall inte ser meningen med sina arbetsuppgifter. En konsekvens av detta kan bli att personen i 

fråga tappar sig själv och inte ser sin vikt i organisationen vilket då kan leda till en känsla av 

alienation (Israel, 1982). Ledningen och omorganiseringar kan inte obemärkt gå förbi den 

personal som arbetar med behandling av klienterna och det är just detta vi vill lägga fokus på. 

Vi anser att det berörda ämnet är av vikt då det involverar större delen av de individer som 

finns i vårt samhälle. Ledning och omorganisering inom socialvården är inte bara viktigt för 

dem som arbetar inom verksamheten utan det berör även i förlängningen de människor som 
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står under socialtjänstens vård. Det är därför viktigt att lyssna till behandlingspersonalens 

upplevelser då de står mitt i mellan ledningen och klienterna och på så vis kan bidra med en 

bredare förståelse för ämnet. Syftet med vår uppsats har varit att undersöka 

behandlingspersonals upplevelser av ledning uppifrån, implementering och omorganisering på 

behandlingshem. Vi har även tittat på om ledning uppifrån och omorganiseringar har någon 

påverkan i förhållande till behandlingspersonalens arbete med sina klienter. För att få svar på 

våra frågor har vi intervjua personal på ett behandlingshem samt observerat under ett 

utbildningstillfälle i BBIC där behandlingspersonal från hela Sverige deltog. Vi har valt att 

begränsa oss till målgruppens upplevelser då det inom ramen för vår tidsbegränsning inte 

fanns plats för en mer omfattande undersökning. 
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Definition av några termer i uppsatsmaterialet 
Behandlingshem: Olika hem som arbetar med vård av klienter så som HVB-hem och 

Rehabiliteringshem. 

Underverksamhet: Verksamheter som ingår i den offentliga verksamheten ex: 

Behandlingshem. 

Personal på behandlingshem: Behandlare, kuratorer och platschefer. 

Socialsekreterare: Ansvarar för utredning, planering och uppföljning av klienter och arbetar 

under socialtjänsten. 

Informanter: Inbegriper både observationsdeltagarna och intervjupersonerna.  

Ledning uppifrån: Med ledning uppifrån menar vi den ledning som sker inom olika led inom 

socialvården. Alltså kan ledning innefatta allt från platschefer och socialsekreterare till 

Socialstyrelsen och politiker.  

Omorganisering: Innefattar förändringsprocesser inom den offentliga verksamheten som rör 

socialvården. Så som implementering av nya system eller metoder. 
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Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka behandlingspersonals upplevelser av ledning 

uppifrån, implementering och omorganisering på behandlingshem. 

Frågeställning och problemformulering 
Vid en förändringsprocess i en verksamhet ställs det höga krav på både ledning och 

medarbetare, att planera, implementera och hantera en verksamhet är en stor utmaning och 

inte helt problemfritt (Carnall, 1995). Medarbetarna ställs inför utmaningen att känna tillit till 

sin ledning (Booker, 2012), då en omorganiseringsprocess kan leda till att medarbetarna inte 

förstår sin roll i helheten och på så sätt få en känsla av alienation (Israael, 1982). I vår uppsats 

belyser vi behandlingspersonals upplevelser av ledning uppifrån och omorganisering inom 

den offentliga verksamheten. Vi har även undersökt hur dessa faktorer påverkar dem i sitt 

arbete med klienterna. Vi vill få en ökad förståelse för hur ledning och omorganisering kan 

påverka behandlingspersonalens välmående och tillit till ledningen och om dessa faktorer i 

slutändan påverkar deras arbete med klienterna.  

Vår frågeställning är sålunda:  

• Hur påverkas personalens upplevelser av ledning uppifrån, implementering och 

omorganisering inom den offentliga verksamheten? 

•  Hur påverkar dessa faktorer personalens arbete med klienterna?  
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Bakgrund och tidigare forskning 
Offentlig verksamhet 

Vi har här nedan tänkt presentera hur den offentliga verksamheten är uppbyggd och hur den 

kan styras. Genom att beskriva vad en offentlig verksamhet är skapas en förståelse för hur den 

verksamhet som vi ämnat undersöka fungerar. Det är viktigt att ha en förståelse för hur 

uppbyggnad och styrning inom en verksamhet ser ut för att kunna förstå hur dessa kan 

uppfattas av anställda. Vi går även in på att beskriva New public management (NPM) då det 

är svårt att studera den offentliga sektorn idag utan att ta hänsyn till den påverkan som NPM 

har haft på de offentliga verksamheterna. Vi menar att ledarskap och omorganisering är en 

kostnadsfråga och dessa tre faktorer går på så vis går hand i hand. NPM står för att fördela 

resurser till lägst kostnad och på så vis menar vi att det är viktigt att ha en förståelse för detta 

styrsätt då det kan ha en påverkan på en offentlig verksamhets uppbyggnad, styrmodell samt 

omorganiseringsprocess. Därefter går vi in på att beskriva uppkomsten av och syftet med 

BBIC. Tanken med uppsatsen har inte varit att titta på BBIC som system utan huvudsakligt 

fokus har lagts på upplevelser av ledning, implementering och omorganiseringar, men genom 

att förstå uppkomsten av varför en omorganiseringsprocess uppstår blir det lättare att ha 

förståelse för personalens upplevelser av ledning och omorganisering.  BBIC uppkom efter att 

man upptäckt brister inom den sociala barnavården i England och Sverige och vi menar att 

uppkomsten av kritiken hänger ihop med hur den offentliga verksamheten är uppbyggnad och 

styrs.  

Offentlig verksamhet 

Med uttrycket ”offentlig verksamhet” innefattas inte bara det som sker i den offentliga 

sektorn, så som politiska beslut eller myndighetsbeslut så som att starta projekt eller viss 

verksamhet i en kommun. Även aktiviteter av enskilda på uppdrag av den offentliga sektorn 

räknas som offentlig verksamhet, liksom samarbete mellan offentliga och privata organ. Hela 

gråzonen mellan offentlig och privat omfattas således av uttrycket ”offentlig verksamhet”. 

Inom vissa verksamheter har den enskilde, professionelle tjänstemannen stor 

handlingsförmåga och stort handlingsutrymme, detta gäller till exempel läkare, lärare, 

socialarbetare och psykologer. Inom andra verksamheter kan handlingsutrymmet vara 

begränsat till att följa centrala detaljföreskrifter och lednings- och styrningsstrategier kan 

beskrivas som en relation mellan beslutsfattaren och implementeraren. Utformning av dessa 
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relationer skiftar beroende på vilket sakområde det handlar om och vilka trender som är 

aktuella under en viss tidsperiod (Bengtsson, 2010).  

Det finns fem styrningsmedel som ofta används inom de offentliga verksamheterna. Den 

första är förvaltningsstyrning vilket politiker använder sig av när de vill få förvaltningen att 

fungera på ett visst sätt. Det är alltså politikernas medvetna försök att få förvaltningen att 

fungera på det sätt som de önskar. För att få styrningen att lyckas är en god relation mellan 

politik och förvaltning avgörande. Även viktiga faktorer så som förståelse, kunskap och vilja 

hos förvaltningen ligger till grund för att förändringen och styrningen ska fungera. Det andra 

styrningsmedlet är detaljstyrning som är en mer precis styrning och innebär att förvaltningen 

har lite handlingsfrihet. Är ett mål för styrningen däremot oprecist och det bara finns allmänna 

målsättningar kan man gå efter ram- eller målstyrning vilket ökar handlingsutrymmet för 

förvaltningen och dess tjänstemän. Meningen med ramstyrning är dels att politikerna ska 

kunna lägga fokus på de stora frågorna och att faktiskt styra samt att följa upp 

implementeringen. Samtidigt ska den faktiska utformningen av implementeringen överlämnas 

till dem där sakkunskapen finns, det vill säga hos den verkställande organisationen. Det är 

viktigt att förstå att den politiska styrningen av den dagliga verksamheten varierar mellan 

olika sektorer. Styrningen av den dagliga verksamheten inom hälso- och sjukvård är till 

exempel inte alls lika påtaglig som inom socialtjänsten. Det fjärde styrningsmedlet är 

resultatstyrning, vilket innebär en variant av målstyrning och där tyngden ligger på 

systematisk återföring av information och resultat av insatser. Så om man då lägger fokus på 

både målformulering och resultatuppföljning blir detta en mål- och resultatstyrning vilket är 

det femte styrningsmedlet (Bengtsson, 2010). 

Det räcker inte bara med förordningar och lagar för att nå ett visst mål vilket har lett till att 

intresset har riktats till organisationers sätt att fungera. Styrning måste ske på olika sätt och på 

olika nivåer. De förändrade styrningsformerna påverkar både politikers och tjänstemäns roller 

på olika nivåer. När styrningsmöjligheterna förändras har behovet för att finna nya former, 

som motsvarar verkligheten, ökat. Detta har medfört att det blivit vanligare att använda 

begrepp som ledning och koordinering. Detta skulle i praktiken betyda att politisk ledning 

skulle ägna sig åt samordning och reglering inom offentliga verksamheter som mer eller 

mindre är självständiga organisationer och institutioner (Bengtsson, 2010). Effektivitet är den 

största drivkraften vid ett förändringsarbete. Anpassar sig inte en verksamhet efter den 

ständigt föränderliga värld vi lever i blir den ganska snart ineffektiv och kan då inte möta den 

nya efterfrågan. Den mänskliga faktorn har stor betydelse för om en verksamhet blir 
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framgångsrik. För att vara just framgångsrik ligger det i verksamhetens intresse att ha 

tillfredsställda medarbetare. Vid ett förändringsarbete bör medarbetarna därför involveras i 

beslutsfattandet av förändringarna och det är även viktigt att de får fortlöpande information 

och feedback samtidigt som ledningen inte kan vänta sig att resultaten av förändringsarbete 

syns omedelbart (Carnall, 1995).  

New Public Management 

Almquist menar att NPM förespråkar en tydligare styrning där offentliga resurser ska 

utnyttjas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Såväl på kommunal som landstings och 

statlig nivå har begreppet och dess idéer fått genomslagskraft. NPM kommer ur en 

kombination av åtminstone två samhälleliga trender. Den första kan vi spåra i tekniker för att 

styra verksamheter som (under 1980-talet) kan återfinnas inom den privata sektorn. Där 

ansågs vinst vara den primära drivkraften, något som alltså direkt särskiljer den från den 

offentliga sektorn. Den andra trenden är Nyinstitutionell Ekonomi som grundar sig på 

(liberala) ekonomiska tankar om människans vilja och strävan efter att fatta förnuftiga val i 

alla lägen. Förespråkare för rationella valteorier menar att individer ständigt vill balansera 

kostnader med potentiella vinster i syfte att välja det alternativ som ger mest vinst till lägst 

kostnad, alltså räknas sällan parametrar som känslor (Almquist 2006). 

Den brittiske professorn Stephen Osborne tycker att den offentliga sektorns uppgift är att 

leverera service åt samhället och dess medborgare och tycker inte att NPM-metodens 

uppbyggnad följer dessa riktlinjer då NPM grundar sig på idén om en produktion av varor 

(Osborne, 2010). 

BBIC (Barns Behov I Centrum) 

Efter omfattande kritik mot familjehems- och institutionsvården i England sökte myndigheter 

och socialtjänst efter bättre metoder för att säkra kvalitén i den sociala barnavården. Kritiken 

var hård då forskningsresultat visade att barn som placerades i familjehem många gånger kom 

till en miljö som var sämre än den som barnen haft i ursprungsfamiljen. Grunden till det 

svenska utvecklingsarbetet har stora likheter med den engelska då kritik riktades mot den 

sociala barnavården, såväl vad gäller arbetet med placerade barn och utfallet av insatserna 

som handläggning och dokumentation av barnavårdsutredningar. Detta ledde till att BBIC- 

systemet utvecklades i Sverige då målet är att utveckla ett enhetligt system för utredning, 

planering och uppföljning och syftet är att komma till rätta med de tidigare nämnda bristerna. 

(Socialstyrelsen, 2006).    
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Tidigare forskning 

Om man har ovanstående text i åtanke när man läser Ekberg Stigsdotter doktorsavhandling 

som lägger fokus på ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis där hon belyser 

vikten av goda pedagogiska möten med unga i problem, väcks frågan om den offentliga 

sektorns tankebana kring största möjliga vinst till minsta möjliga kostnad går att förena med 

den service som till exempel socialvården ska ge allmänheten. Utgångspunkten i 

avhandlingen handlar om att möten mellan människor genererar lärande då Ekberg menar att 

många unga som möter samhällets representanter lär sig något av mötena, dels om vem de 

själva är och vilken delaktighet de har i samhället. Ekberg menar att många av dessa kontakter 

kan gå fel och i stället för att hindra de unga från att fortsätta på den kriminella banan kan det 

vara så att samhällets insatser faktiskt bidrar till att de unga ser sig själva som utanför och 

misslyckade. Detta kan medföra att de unga inte ser någon mening med att försöka ändra sitt 

beteende. Mötet med samhällets myndigheter kan bidra till en positiv eller negativ utveckling 

hos de unga, det finns en komplex väv av relationer som unga kommer att ingå i och dessa 

relationer kommer spela roll i den unges fortsatta liv. Detta bekräftas genom att Ekberg har 

intervjuat sociala myndighetspersoner som är verksamma i små och stora städer. Resultatet av 

intervjuerna visar att de som deltagit i studien skulle ha agerat olika i mötet med de unga. 

Intervjupersonerna ger alla olika versioner om hur de skulle agera vid specifika situationer 

som berör interaktion med unga samtidigt som de var osäkra på vem som egentligen hade det 

huvudsakliga ansvaret (Ekberg Stigsdotter, 2010). Ur Ekbergs artikel kan man dra slutsatsen 

att det inte finns några tydliga riktlinjer och metoder samt en tydlig ledning och att detta 

påverkar mötet och relationerna till de unga.  

Så är det då en organisatorisk fråga, behövs en omorganisering och tydligare riktlinjer för hur 

socialvården ska fungera och hur ställer sig medarbetare till en sådan omorganisering? 

Fallstudien ”The reorganization of children’s social services in England” gjordes på en 

socialtjänstavdelning i London och belyser teman rörande omorganisering av socialvården för 

barn. Studien visar att omorganisering och ledning uppifrån har drivits av spänningar mellan 

önskan av socialarbetare att få behålla sitt självständiga sätt att arbeta på kontra ett sätt att titta 

på organisatoriskt beteende samt funktionella medel för ett mer administrativt arbetssätt. 

Socialarbetarna motsätter sig förändringar då de är sårbara för den potentiella förlusten av 

självständighet och många är inte redo att anpassa sig till nya arbetsmetoder samt 

omstruktureringar av deras arbete utan föredrar istället att skydda sin självstyrda arbetsmodell 

(Chow & Purcell 2011).   
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I och med detta väcks frågor kring ledarskapet och dess vikt. I ” Leadership in Children’s 

Services” skriver Booker om vikten av ett gott ledarskap för en välmående offentlig 

verksamhet. Booker menar att det finns en skillnad mellan att vara chef och att vara ledare 

och identifierar management/chefskap som utförandet av pålitliga lösningar på kända problem 

genom standardrutiner. Ur detta perspektiv krävs det specifika kunskaper av chefer så som 

förmågor och färdigheter för att förbättra uppgiftens prestanda med fokus på processer så som 

övervakning, målformulering, reglering av system, resultatstyrning av individer och finansiell 

kontroll. Chefskap producerar konsekvens och ordning medan ledarskap producerar rörelse. 

Ledarskap innebär att skapa och förmedla en vision för organisationen eller teamet. Ledaren 

som individ bäddar och överför organisationens kultur och värderingar. De är i framkant när 

grupperna behöver lära sig ur problem som de inte hade kunnat förutse, de tar viktiga beslut i 

tider av svårigheter eller kris som bestämmer den framtida inriktningen. De främjar 

samarbetet och skapar förtroende så att andra i organisationen får en möjlighet att agera. 

Skillnaden mellan "chefer" och "ledare" ifrågasätts. Varje individ i rollen som formell chef 

med auktoritet är både en chef och en ledare – detta förkroppsligar båda funktionerna 

samtidigt. (Booker, 2012). När man ser på ledning uppifrån är det viktigt att en chef också är 

en god ledare vilket vi i vår slutsats kan dra paralleller till i förhållande till vad våra 

observationer visar och vad intervjupersonerna har svarat. 

I ”The leadership journey” beskriver Ray Joens, med 40 års erfarenhet av både betalda och 

obetalda chefs- och ledarskapsroller, sina tankar om vad som är viktigt i ledarskapsrollen. En 

lärdom som han fått erfara är att man inte ska tro att man kan arbeta ensam, ledarskap 

omfattar en skyldighet att samarbeta med kollegor, att vara lyhörd samt att man främjar och 

värderar deras åsikter och insatser. Det är viktigt att vara självsäker nog så att man kan ta 

emot både positiv och negativ feedback för sina prestationer och att man kan lära sig något av 

den feedback man får. Man ska även komma ihåg att ledarskap handlar om individer och 

grupper likaväl som uppgifter. Det handlar om att visa sina kollegor att man har engagemang 

och motivation för att både göra det som är nödvändigt i dag, men också att ha en vision om 

hur man skapar en bättre framtid och sedan förverkliga det. För att kunna utföra detta arbete 

krävs det att man är delaktig och har en inblick i verksamheten, det vill säga där arbetet utförs, 

eftersom det inte är troligt att detta händer på ledarens kontor. En bra ledare ska vara synlig, 

den ska stå upp och ta ansvar utan att vara en överlägsen person. Det är även viktigt att man 

kan kommunicera och att man kan förmedla information på ett bra och tydligt sätt. Man ska 

kunna skapa psykologiskt utrymme men inte fysiskt avstånd från sina kolleger, vilket kan 
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vara svårt vid ett förändrat maktförhållande då du byter position från att ha arbetat på ”golvet” 

till att gå in i en ledarskapsposition. En bra ledare kallar sina medarbetare i ett gemensamt 

företag för ”kollegor” och inte som ”min personal”. Människor uppskattar oftast inte att de 

känner sig ägda eller när någon antyder detta. Med dessa privilegier ingår ansvaret och 

skyldigheten som följer med rollen och dessa skall inte ignoreras (Jones 2012). I artikeln går 

det lätt att tyda att det är viktigt med ett gott samarbete och en bra kommunikation mellan 

personalen och ledningen för att information ska gå hela vägen ner i alla led. Det är också 

viktigt att personalen känner sig sedd och att ledaren har en inblick i verksamheten. Dessa 

kriterier har vi utgått från när vi observerat och analyserat vårt material under uppsatsens 

gång. Tankar har även väkts kring om personal i artikeln The reorganization of children’s 

social services in England hade gjort motstånd om det haft ett sådant ledarskap och om de 

känt sig sedda i sin verksamhet. Ett tydligt ledarskap och gott chefskap där tydliga riktlinjer 

finns kanske även hade bidragit till att socialsekreterarna i Ekbergs avhandling känt sig säkra 

på hur de ska agera och vem som har ansvaret i en given situation. Att man känner sig säker 

på sina arbetsuppgifter är en förutsättning för att man ska kunna utför ett gott arbete, vilket är 

viktigt för att klienterna ska få rätt insatser i tid. 

I ”Maltreated Female Delinquents Speak About Their Communication Behaviors”	  kan man 

läsa om att unga tjejer vid en anstalt i Nebraska inte fått den hjälp i form av resurser som de 

behövde i ett tillräckligt tidigt stadium. Tjejerna hade kommunikationssvårigheter och i och 

med att insatser inte satts in i tid har det lett till att de fått svårigheter att uttrycka känslor och 

kommunicerade ofta med ilska och hat (Sanger, Scheffler, Drake, Hilgert, Creswell, Hansen, 

2000). Hade insatserna sats in tidigare hade tjejerna kanske inte behövt sitta där de sitter, 

vilket leder oss in på BBIC (Barns Behov I Centrum). Målet med BBIC är att skapa nationell 

enhetlighet och heltäckande system för utredning, planering och uppföljning samt förbättra 

och bibehålla kvalitén i den sociala barn- och ungdomsvården. Syftet är att stärka 

barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. Skapa systematik i 

socialtjänstens arbete och underlätta dokumentation, så att handläggning och insatser lättare 

kan följas upp samt bidra till ökad rättssäkerhet. Det var just efter att man uppdagat att 

socialtjänsten var dåliga på att sätta in rätt insatser i tid som man började se över den sociala 

barnvården och därefter utveckla BBIC (Socialstyrelsen, 2006). 
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Nedan förklaras relevansen av valda artiklar och vad vår studie bidragit till i relation till 

tidigare forskning.  

Ur Ekbergs avhandling kan man dra slutsatsen att det inte finns några tydliga riktlinjer och 

metoder samt en tydlig ledning och att detta påverkar mötet och relationerna till de unga. 

Finns det inga riktlinjer som de arbetande känner sig förtrogna med så är det lätt att man 

agerar utefter sin förförståelse. Ekbergs slutsats är en viktig förlängning i vad ett tunt 

ledarskap kan resultera i och det är inte bara medarbetare som påverkas utan även klienterna. 

Ekbergs avhandling berör på så vis vår frågeställning om hur de anställdas arbete med 

klienterna kan påverkas av ledning uppifrån. Detta är något vi kommer att dra paralleller till i 

vårt sammanställda resultatmaterial.  I ”Maltreated Female Delinquents Speak About Their 

Communication Behaviors” kan man se att det är viktigt att insatserna för klienterna sätts in i 

god tid. Vi menar att vikten i artikeln ligger i bristen på ledarskap och tydlig 

organisationsstruktur. Brister dessa faktorer kan klienterna komma i kläm och gå miste om de 

insatser som de har rätt till. Även här kan man se hur de anställdas arbete med klienterna kan 

påverkas av ledning och omorganisering. Ur ”The reorganization of children’s social services 

in England” får man en förståelse för att den mänskliga faktor spelar stor roll för hur en 

omorganisering skall motas. Det är inte en självklarhet att medarbetare vill att en förändring 

ska ske eller att de ser nyttan med den. Ser man inte nyttan med en förändring så kan det 

skapa en rädsla för att förlora det arbetssätt som man tidigare varit van vid. Det är just denna 

infallsvinkel vi vill ta med och förena med teori och analys. Ledarskapet har stor betydelse för 

hur en omorganisering ska genomföras och mottas av de anställda. Alltså spelar ledarskapet 

en viktig roll i förhållande till de anställdas upplevelse av omorganiseringen. Vi har därför 

valt att använd oss av ”Leadership in Children’s Services” och ”The leadership journey” för 

att förstå vad ett gott ledarskap kan bidra till och på så vis kan vi få en bredare förståelse för 

de anställdas upplevelser av ledning och omorganisering. Vi har valt att ha med två artiklar 

som berör ledarskapet då den förstnämnda går in på ledarskapets och chefskapets vikt för en 

välmående offentlig verksamhet medan den sistnämnda belyser vikten av gott ledarskap i 

relation till medarbetarna.  

Vår studie ger en förståelse av upplevelser från behandlingspersonal kring ledning och 

omorganisering inom den sociala vården, något som i sin tur kan bidra till en djupare 

förståelse av ledarskapet och förändringsprocessen. Upplevelser av ledning och 

omorganisering från behandlingspersonal är något vi inte kunnat hitta i tidigare forskning och 
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vi menar att vår studie kan bidra till en ny och bredare synvinkel av ledning och 

omorganisering i relation till tidigare forskning. 
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Teoretisk och begreppslig referensram 
Vi har använt oss av två teoretiska begrepp som knyter an till vår frågeställning, dessa två är 

byråkrati och alienation. Vi har även använt oss av komplexitetsteorin som inriktar sig på 

komplexa system, denna teori är vanlig att använda sig av vid omorganisering och 

management för att förstå organisationsstrukturen. Förändringens fyra rum är en psykologisk 

teori som belyser hur människan påverkas av en förändringsprocess i en verksamhet. De två 

sistnämnda teorierna är inte idealtypiska sociologiska teorier, dock har vi låtit oss inspireras 

av dem då de är väsentliga för vår uppsats. Vi har även använt oss av begreppen 

decentralisering och centralisering för att få en djupare förståelse för hur ansvarsområden är 

fördelade inom den offentliga verksamheten.  

Byråkrati 
Byråkrati är den struktur och uppsättning regler som skapats för att styra en vanligen större 

organisation. Enligt Weber så är den idealtypiska byråkratin en typ av organisation som är 

hierarkiskt organiserade, med regler, funktioner, skrivna dokument och tvångsmedel. Några 

av de viktigaste dragen i den idealtypiska byråkratin är; att den består av en fast organisation 

med officiella funktioner (tjänster) som styrs av regler. Varje tjänst har ett specificerat 

kompetensområde och tjänsten innehåller ett antal plikter och vissa uppgifter samt 

befogenheter att fullgöra dessa uppgifter och de tvångsmedel som krävs för att lyckas med 

detta. Tjänsterna är ordnade i ett hierarkiskt system och kan fodra tekniska kvalifikationer, 

vilket kräver att personalen får lämplig utbildning. Personalen som innehar dessa tjänster äger 

inte det produktionsmedel som de använder i sitt arbete. Det medel som behövs för att de ska 

kunna utföra sitt arbete ställs i stället till deras förfogande. Innehavaren av en tjänst har inte 

äganderätt till tjänsten utan den förblir alltid en del av organisationen. Det är också viktigt att 

administrativa handlingar, beslut och regler formuleras och bevaras i skriven form. Weber ser 

på byråkratin som en ”järnbur”, med det menar han att man är styrd av en högre makt och att 

man inte har en egen frihet att göra som man vill. Genom att förklara de utmärkande 

faktorerna i en byråkrati så kan man använda sig av dessa för att sedan jämföra med faktiska 

byråkratier (Weber, 1983 & 1987). Det teoretiska begreppet byråkrati anser vi vara förenligt 

med hur den offentliga verksamheten styrs då verksamheten är hierarkiskt ordnad med ett 

flertal ledande positioner och där beslut om omorganiseringar ska gå genom många led. Inom 

offentliga verksamheter är det viktigt att beslut, handlingar och regler dokumenteras och 

sparas. Inom den offentliga verksamheten äger inte personalen själva de tjänster eller de 
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material som de arbetar med. Inom den offentliga verksamheten har de anställda vissa plikter 

och uppgifter som de ska följa och för att kunna utföra dessa krävs en viss kompetens. 

Alienation 
Vi har använt oss av Joachim Israels nyanserade tolkning av alienation då vi anser att denna 

tolkning är mer förenlig med hur samhället ser ut idag. Med alienation menas att arbetaren 

blir alienerad från saker man tillverkar eller tjänster som man utför inom sitt arbete, men 

likaså från andra människor och sig själv. Eftersom människan inte har en direkt relation och 

förståelse till sitt yrke tappar han/hon intresse och ser i vissa fall ingen mening med det 

han/hon gör. En konsekvens av detta blir att personen i fråga tappar sig själv och inte ser sin 

vikt i systemet (Israel, 1982). Exempel på detta kan vara att allt fler företag ersätter 

människans värde och kompetens med system och dokument som på så sätt kan göra 

arbetarens uppgifter enformiga. 

Alla människor påverkas av alienationsprocessen. Individens klasstillhörighet avgör hur den 

upplevs. Alienation kan delas upp i två delprocesser; åtskillnad och avyttring. 

Åtskillnad refererar till arbetets art, vilket syftar till att arbetet blir något yttre för arbetaren. 

Arbetet blir inte längre något som ligger i människans natur, man kan inte finna sig själv i sitt 

arbete och känner inte sig tillfreds. Man kan inte fritt utveckla sina mentala och fysiska krafter 

vilket gör att arbetet inte blir frivilligt utan påtvingat. Denna åtskiljningsprocess leder till att 

människan inte känner någon tillhörighet till sitt arbete, utan det blir ett måste. En annan 

aspekt av åtskillnad är arbetsdelningen. Innan gjordes hela processen av en och samma 

person, nu gör de bara en liten del av helheten, vilket gör att de blir främmande för 

helheten/produkten. Avyttring innebär att människan inte äger varan utan den ägs av 

kapitalisterna. Varan säljs sedan och genererar pengar som arbetaren endast får en liten del av.  

Alienation uppstår av tre samhälleliga förhållanden. Den första är att människan och 

arbetskraften förvandlas till en vara. Med detta menas att arbetaren blir främmande för sin 

egen verksamhet, han/hon tillfredsställer inte sina egna behov utan enbart andras. Den andra 

är arbetsdelningen och med detta menas att objektet som produceras av arbetaren blir 

främmande för honom/henne då han/hon inte är delaktig i hela processen utan bara i en del av 

den. Den tredje är den privata egendomen och här blir man främmande för den sociala 

världen, man kan mista sin mänsklighet och bli främmande för sig själv och sitt eget värde. 

Detta kan även leda till att man kan bli främmade i sina sociala relationer och i upplevelsen av 

andra människor som subjekt (Israel, 1982). Vi menar att alienation inte endast behöver 
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infinna sig i verksamheter med produktion av varor utan även i offentliga verksamheter som 

är mer inriktade på tjänster. Genom detta menar vi att alienationsbegreppet är av vikt då det 

inte enbart är anställdas arbetsuppgifter som är orsaken till alienation utan även 

verksamhetens struktur, dess ledning och bristen av informationsflöde.  

Komplexitetsteori 
Komplexitetsteorin innefattar system med många faktorer som samverkar med varandra 

genom invecklade tvärkopplingar. Sådana komplexa system kan i vissa lägen vara väldigt 

pålitliga och förutsägbara, och därför framstår som enkla, men samtidigt kan de minsta 

förändringar i någon aspekt rucka på den sköra balansen och kasta in systemet i tillfällig eller 

bestående kaos. Komplexitetsteori intresserar sig för hur invecklade system ändå ibland kan 

uppnå en grad av förutsägbarhet, om än en skör sådan, där ändrandet av olika faktorer kan få 

dramatiska och oförutsägbara konsekvenser. Ett system eller en organisation är alltså 

sammankopplad med många olika faktorer. Alla dessa faktorer är viktiga för att 

systemet/organisationen ska vara välfungerande. Vid en omorganisering eller förändring i en 

organisation är det viktigt att vara medveten om hur dessa faktorer samspelar. En liten 

förändring i ett av leden kan få stor betydelse för organisationens välbefinnande (Espinosa & 

Walker, 2011).  

Genom att ha en förståelse för att sociala och fysiska (levande och icke-levande) faktorer 

interagerar med varandra öppnar det upp för möjligheten till en helhetssyn och en djupare, 

mer komplex förståelse av olika fenomen och problemkomplex. Detta ställer samtidigt större 

krav på den enskilde eftersom det fordras av honom/henne en interdisciplinär kunskap.  

Till exempel: Det räcker inte med att samla en grupp behandlare, socialsekreterare, 

platschefer och ledning där var och en behärskar sina egna områden. Det krävs att samtliga 

har insikt i vart och ett av dessa områden. Det är när man anammar ett helhetsperspektiv, i 

kombination med ett logiskt tankesätt, som det komplexa systemets egenskaper synliggörs 

och vi kan förstå orsakerna och inte bara budbärarna bakom ett fenomen (Espinosa & Walker, 

2011).  Vi menar att denna teori är relevant då den offentliga verksamheten innefattar olika 

instanser med olika ansvarsområden som är beroende av varandra. Detta innebär att man inte 

kan göra en förändring utan att det påverkar andra delar av verksamheten. Vi vill genom 

teorin skapa en förståelse för att den offentliga verksamhetens olika delar hänger ihop och är 

beroende av varandra och vi vill även belysa vikten av att de anställda har en förståelse för 

dessa delar för att de i sin tur kunna förstå hur en förändring inom en verksamhet påverkar 

hela verksamheten.  
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Förändringens fyra rum  
Förändringens fyra rum är en teori om förändring. Den används för att analysera hur 

människor i en organisation reagerar i kris och utveckling, under stress och påtryckning 

utifrån. Teorin utgår från fyra faser som individen genomgår vid en organisationsförändring. 

Innan något förändringsarbete påbörjats är individen i ett tillstånd av tillfredsställelse, vilket 

innebär en form av nöjdhet, där individen är tillfreds med sin situation och inte har någon 

önskan att förändra något i organisationen. Individen känner sig som en i mängden och har 

liten självinsikt. När förändringen sedan sker upplever individen ett tillstånd som kallas 

censur. Individen känner en motvilja till omställningen och vill därav förvara den gamla 

strukturen. Individen är inte klar över vad den känner och har en ansträngd självbehärskning 

då den nya uppgiften kan kännas tveksam. Det är vanligt att irritation kan uppstå i denna fas. 

Efter censur går individen in i nästa fas som kallas förvirring. Individen kan då uppleva att 

något känns fel men är osäker på om felet är hos honom eller henne eller hos andra, vilket 

leder till självupptagenhet. En känsla av missanpassning kan uppstå vilket kan resultera i att 

individen inte har god kontakt med sina medarbetare. Det är även vanligt att individen håller 

tillbaka sina känslor. Förvirringen försvinner först när individen släpper taget om det gamla 

vilket i sin tur leder till ett nolläge som gör att individen är öppen för nya möjligheter. När 

individen nu är redo att ta in de nya förändringarna går denne in i en fas som kallas inspiration 

och förnyelse. Individen upplever sig nu vara under utveckling och har på så vis en bra och 

intensiv kontakt med nuet. I denna fas har individen en känsla av gemenskap och bra 

självförtroende och får en djupare insikt och förståelse för förändringen. Individen finner nya 

möjligheter som leder till att hon/han upplever ny tillfredsställelse, en ny nöjdhet som kan 

vara mer tillfredsställande än tidigare (Jensen, 1996).  Vid en omorganisering genomgår man 

olika faser och alla människor kan uppleva dem på olika sätt. Vi menar att denna teori är 

relevant då den förklarar den mänskliga faktorns inblandning och vikt i hur upplevelser av 

omorganisering, ledning och implementering kan upplevas. Omorganisering och ledning ses 

ofta som hårda faktorer som inriktar sig på system, regler och metoder och man kan lätt 

glömma den mänskliga faktorn, det vill säga upplevelser och känslor. Ledning och 

omorganisering påverkar alltså anställdas känslor samt upplevelser, dessa kan i sin tur 

påverka hur de väljer att agera och förhålla sig till förändringen. Genom förändringens fyra 

rum får man på så vis en förståelse för att den mänskliga faktorn är viktig och att anställdas 

upplevelser och känslor för en omorganisering är avgörande för hur de sedan förhåller sig till 

förändringen. 
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Begreppen Decentralisering och Centralisering 

Decentralisering betyder att man flyttar makten eller ansvaret och formell kompetens till lägre 

instanser i organisationsstrukturen för att ge medarbetare ett mer självständigt beslutsutrymme 

att arbeta inom. Centralisering betyder att man flyttar makten eller ansvaret 

från institutioner på låg nivå till högre centrala instanser i organisationsstrukturen (Bengtsson, 

2010). De två begreppen är relevanta i den meningen att inom den offentliga verksamheten så 

har man decentraliserat vissa ansvarsområden och kompetens ut på lägre instanser och även 

till privata företag. Detta gör att offentliga verksamheter får ett ökat handlingsutrymme och 

politikerna kan lägga fokus på de stora frågorna och att faktiskt styra samt att följa upp 

implementeringen. Decentralisering innebär även att ansvaret för implementeringen 

överlämnas till dem där sakkunskapen finns, det vill säga hos den verkställande 

organisationen. De viktigaste sakfrågorna inom den offentliga verksamheten är dock 

centraliserade vilket innebär att politikerna kan fatt beslut så att verksamheten fungerar på ett 

sätt som är önskvärt. Inom centraliseringen har den offentliga verksamheten lite 

handlingsfrihet. Genom dessa två begrepp kan man förstå hur den offentliga verksamhetens 

handlingsutrymme är ordnad och man får en förståelse för att vissa beslut kan ta längre tid än 

andra. Implementering och omorganisering kan alltså ske på olika nivåer av ledning vilket gör 

den offentliga verksamhetens hierarki än mer komplex.  

Tillsammans med vårt insamlade material blir dessa teorier och teoretiska begrepp 

sociologiskt relevanta och bidrar till en bredare förståelse i förhållande till vår frågeställning. 

Tillsammans skapar teorierna och de teoretiska begreppen en förståelse för hur den offentliga 

verksamheten är uppbyggd. Genom att dra liknelser till byråkratin kan man förstå hur den 

offentliga verksamheten är uppbyggd samtidigt som komplexitetsteorin förklarar hur den 

offentliga verksamhetens instanser är beroende av varandra och påverkar varandra. Vi får 

också en förståelse för hur ansvarsområden inom den offentliga verksamheten är fördelade 

med hjälp av begreppen decentralisering och centralisering. Dessa faktorer rör den offentliga 

verksamhetens uppbyggnad men då den offentliga verksamheten består av människor är det 

viktigt att man involverar den mänskliga faktorn. Genom alienation får vi en djupare 

förståelse för hur verksamhetens uppbyggnad kan påverka de anställda samtidigt som 

förändringens fyra rum går djupare in på de faser som de anställda kan uppleva och känna vid 

en förändringsprocess. Vi menar att dessa begrepp och teorier kompletterar varandra då de 

hjälper oss att ge svar åt våra frågeställningar. För att förstå ledningens och 
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omorganiseringens påverkan behöver man förstå organisationen, detta för att i sin tur kunna 

förstå personalens upplevelser av ledning och omorganisering. 
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Metod 
Hermeneutiken 

Då våra frågeställningar och vårt syfte utgår från behandlingspersonalens upplevelser och att 

vi därefter försökt tolka och förstå innebörden av deras upplevelser anser vi att det är lämpligt 

att utgå från hermeneutiken. Hermeneutikens utgångspunkt är att tolka och försöker svara på 

vad det är som visar sig. Målet är dock inte att söka efter en absolut sanning, eftersom det 

enligt den hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan sanning.  Föremål för 

tolkningen är meningsfulla fenomen, det vill säga fenomen som är skapade av människor, 

exempelvis handlingar och yttranden som kan bestå av både skrivna eller talade ord. Inom 

hermeneutiken kan man tolka texter genom intervjuer, deltagande observationer, dokument, 

tecken och symboler m.m. (Alvesson & Sköldberg 2008). Vi har genom intervjuer och 

observationer som i detta fall utgör yttranden och handlingar försökt tolka och förstå dess 

innebörd för att i sin tur förstå hur ledning, omorganisering och implementering kan påverka 

behandlingspersonalens upplevelser. En förutsättning för hermeneutisk forskning är 

insamlandet av material, för att kunna dra slutsatser utan att generalisera. Därför måste 

forskningen baseras på stora underlag (Alvesson & Sköldberg 2008). Eftersom hermeneutik 

oftast baseras på stora underlag tar denna metodologi lång tid, vilket har varit en utmaning för 

oss då vi varit tvungna att få fram tillräckligt mycket material på kort tid. Bakgrunden bygger 

på fem vetenskapliga artiklar som berör valt uppsatsämne samt annan fakta som hjälper till att 

skapa förståelse för den offentliga verksamhetens uppbyggnad och dess styrmetoder. I tillägg 

används teorier och teoretiska begrepp som tillsammans med bakgrunden bidrar till att lättare 

förstå, tolka och analysera intervju- och observationsmaterial och på så vis skapas en bredare 

förståelse kring ledning, omorganisering och implementering samt hur upplevelsen av dessa 

kan skapas. Intervju och observationsmaterial bygger på fem intervjuer och ett 

observationstillfälle och tillsammans med det övriga materialet anser vi oss ha ett tillräckligt 

brett underlag för att kunna dra slutsatser utan att generalisera.  

 

Hermeneutiken kan förklaras på olika sätt till exempel som en cirkel eller en spiral, dock är 

grundtanken densamma. En version av den hermeneutiska cirkeln är den objektiverande 

hermeneutikens cirkel som handlar om att man endast kan förstå meningen hos en del av det 

man studerar om den sätts i samband med helheten (Alvesson & Sköldberg 2008). För att 

förstå helheten måste man förstå delarna och vill man förstå delarna måste man förstå 
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helheten. Man tittar på en del som sedan sätts samman med helheten och utifrån det så får 

man förhoppningsvis ny information och idéer som sedan kan användas för att gå tillbaka och 

studera delen igen och så fortsätter det tills man är nöjd. En del kan vara ett ord i en mening 

eller text, en mening, ett stycke eller ett avsnitt. Medan en helhet kan vara en hel text så som 

en bok, författaren bakom texten eller en historisk bakgrund (Alvesson & Sköldberg 2008). 

Därför har vi valt att beskriva den offentliga verksamhetens bakomliggande uppbyggnad och 

dess styrmetoder samt att använda oss av komplexitetsteori som just lägger vikten på att man 

måste förstå delarna för att förstå helheten och vise versa. 

Den andra versionen är den aletiska hermeneutikens cirkel och handlar om förförståelse och 

förståelse. Denna cirkel fungerar i princip likadant, dock skiftar det mellan förförståelse och 

förståelse. Förståelsen måste kopplas samman och kontinuerligt referera tillbaka till tidigare 

förförståelse för att få ut ny kunskap och på så vis växer ny förståelse. Forskaren bör alltså 

försätta sig i författarens situation vid tolkningen av en text, och sträva efter att förstå texten 

förutsättningslöst, man måste också förstå ett meningsfullt fenomen i den kontext det 

förekommer i, exempelvis det samhälle och den tid som en viss text skrevs i (Alvesson & 

Sköldberg 2008). Det har därför varit viktigt för oss att lägga förförståelsen åt sidan och 

försöka sätta oss in i deltagarnas situation för att försöka förstå intervju- och 

observationsmaterial objektivt. När vi började vårt arbete med uppsatsen ansåg vi oss ha lite 

förförståelse för ämnet och den förförståelse som har påverkat oss under processens gång är 

relaterad till ledning och omorganisering inom andra verksamheter. När vi sedan utförde vår 

observation utvecklades vår förförståelse till ny förståelse för hur behandlingspersonal 

upplevde ledning, implementering och omorganisering. Detta i sin tur gjorde att vi hade en ny 

utvecklad förförståelse för ämnet när vi sedan skulle utföra intervjuer. Genom att ha använt 

oss av hermeneutiken anser vi att vår förförståelse ständigt har utvecklats till ny förståelse 

under uppsatsens gång. 

Urval 

För att få en bred förståelse för hur behandlingspersonal upplever ledning, implementering 

och omorganisering har vi valt att göra både intervjuer och observationer. 

Observationsdeltagarna representerar ett antal behandlare och platschefer runt om i hela 

landet, samtidigt som intervjuerna kan ge en mer grundlig förståelse till ledning uppifrån och 

omorganisering. Vid observationstillfället hade vi ingen möjlighet att välja vilka som skulle 

delta i utbildningen, det enda vi visste var att det skulle komma representanter från hela 
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landet. Urvalet i observationen blev därför ett slumpmässigt urval och med detta menas att 

urvalet av människor bokstavligt talat görs slumpmässigt (Denscombe 2009). Vid 

intervjutillfällena använde vi oss av ett subjektivt urval vilket betyder att vi själva har kunnat 

handplocka de intervjupersoner som vi ansåg kunna ge oss mest värdefull data. Vi valde att 

handplocka intervjupersonerna eftersom att vi kände till att de hade relevant information om 

vårt valda uppsatsämne och att de kunde tillföra värdefull information i förhållande till vårt 

syfte. (Denscombe, 2009). 

Intervjuer 

Genom att intervjua ett antal anställda där de fritt får berätta om upplevelser kring 

frågeställningen kan man sedan försöka hitta gemensamma drag, alltså de gemensamma 

fenomenen. Denna metod är särskilt relevant att använda då vi lägger fokus på upplevelser av 

ett fenomen. Att genomföra intervjuer kan ge oss upplevelser kring ledning uppifrån och 

omorganisering samt dess påverkan på det dagliga arbetet med klienterna som annars skulle 

vara svåra att få fram. 

Den metod som anses vara den mest effektiva att använda sig av inom hermeneutiken är 

intervjuer. För hermeneutiken är intervjuprocessen värdefull av en rad olika anledningar. Den 

ger en möjlighet att utforska frågor på djupet. Intervjuerna tillåter också intervjuaren att ta upp 

frågor som denne anser och upplever vara viktiga. Genom att betona saker som har betydelse 

för intervjupersonen kan det hjälpa den hermeneutiken undersökningen då det blir lättare att 

”se saker” ur intervjupersonens synvinkel. För att bäst stimulera till en öppenhet och ett djup i 

intervjuerna är det bra att använda sig av semistrukturerade intervjuer, då det ger 

intervjupersonen stora möjligheter att föra in diskussionen på områden som denne anser 

viktiga snarare än att forskaren styr intervjun. Intervjuprocessen är också viktig på så sätt att 

den ger intervjupersonen en möjlighet att tillhandahålla en ”redogörelse” för sina erfarenheter. 

Det blir dennes vision berättad med dennes egna ord. Intervjun ger också forskaren möjlighet 

att kontrollera att han/hon förstått intervjupersonen på ett korrekt sätt (Denscombe, 2009). 

Semistrukturerade intervjuer 

Den intervjumetod som vi menar passar i vår undersökning är den semistrukturerade 

intervjun, som innebär att intervjuaren har ett strukturerat frågeformulär med relevanta ämnen 

och frågor. Det är dock viktigt att vara flexibel och låta intervjupersonen tala fritt och mer 

utförligt utifrån frågorna. Vilket innebär att vikten ligger på intervjupersonen som har 

möjlighet att utveckla sina åsikter och synpunkter. Ordningsföljden på frågorna kan variera 
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och utgångspunkten för intervjun är att låta intervjupersonen öppet svara på frågorna och 

utveckla sina egna synpunkter. I val av intervjupersoner utgår vi från ett subjektivt urval 

vilket innebär att forskaren medvetet väljer ut personer som kan ge mest värdefull data 

(Denscombe, 2009). Vi använde oss av en intervjuguide med intervjufrågor som vi vill att 

intervjupersonen skulle diskutera och resonera kring. Då vårt fokus är att ta del av 

intervjupersonernas upplevelser och tankar var den semistrukturerade intervjun bäst lämpad 

för att kunna följa vår intervjuguide men samtidigt låta intervjupersonerna mer utförligt 

berätta om sina upplevelser kring ämnet. 

Intervjustruktur 

För att kunna besvara vår frågeställning på bästa sätt valde vi att vår intervjuguide skulle bestå 

av tio stycken övergripande intervjufrågor som vi ansåg vara relevanta för att få ta del av 

deras upplevelser av ledning uppifrån, implementering och omorganisering av deras 

verksamheter. Vi började ställa frågor där intervjupersonen kunde berätta om de hade varit 

med om någon omorganisering och hur den ändringen upplevdes och såg ut. Detta var även 

något som vi gjorde när det gäller ledning uppifrån samt hur detta påverkade deras arbete.  

Frågorna ställdes så att intervjupersonen kunde prata fritt och öppet kring dem och var inte 

ställda på ett sådant sätt att intervjupersonen enbart kunde svara ja eller nej. För att se hur 

mycket ledningen påverkade intervjupersonerna och dess klienter när det gäller deras 

arbetssätt frågade vi även om de upplever att de kan arbeta på ett självständigt sätt och om det 

fanns något de skulle vilja ändra på för att på ett bättre sätt hjälpa klienterna. Eftersom vi ville 

se om BBIC hade implementerats hela vägen ner genom alla led så frågade vi även om 

intervjupersonerna känner till BBIC och vad deras upplevelser av det i så fall är 

(Intervjuguide, Bilaga1).  

Deltagande observation 

Genom deltagande observationer kan forskaren samla in relevant data samtidigt som han/hon 

får en bra inblick i det område forskaren vill undersöka. Under en observation förlitar man sig 

inte bara på vad människor säger att de gör, eller vad de säger att de tänker. I stället grundar 

sig en observation på att det är bättre att observera vad som faktiskt sker. Det finns 

huvudsakligen två typer av observationsforskning som är vanligt att använda inom 

samhällsvetenskaper. Den första är systematisk- och den andra är deltagande observation. Vi 

har använt oss av den sistnämnda. Den deltagande observationen sammanförs ofta med 

sociologi och används för att tränga in i situationer för att förstå kulturer och processer i de 
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grupper som studeras. Deltagande observationer är en kvalitativ metod och alstrar oftast 

kvalitativ data. I en deltagande observation deltar forskaren i de studerade människornas 

dagliga liv, antingen öppet eller dolt bakom en kamouflerad roll och observerar vad som 

händer, sägs och ställer frågor (Denscombe, 2009).  Vi valde denna metod just för att vi ville 

ta del av upplevelser som diskuterades på ett sätt som var avslappnat. Det är lätt att en person 

som deltar i en intervju blir låst och nervös och att de inte säger vad de verkligen tycker. Vi 

valde att låta deltagarna veta vad vårt syfte med att medverka i utbildningen var, i den mån att 

vi svarade på vilka vi var och berättade om ämnet och fokusområdet för vår uppsats. Vi sade 

dock aldrig uttryckligen att vi var där för att delta och observera dem som deltog i 

utbildningen. Detta för att just ordet observation kan hämma hur de annars skulle agera och 

vad de annars skulle säga. Vi ville bibehålla den naturliga miljön och inte genom vårt 

deltagande påverka deltagarna om att undersökningen äger rum. På så vis kunde alla 

diskussioner mellan deltagarna flyta på som vanligt och vi kunde ta del av vad som sades. 

Detta tillfälle gav oss en unik chans att få ta del av mångas tankar och åsikter och samtidigt få 

en viktig och övergripande bild av flera aktörers gemensamma upplevelser.   

Vid en deltagande observation är det viktigt att den händelse man studerar är en verklig 

situation ute på fältet, som skulle ha utspelat sig oavsett om undersökningen hade ägt rum 

eller inte. Syftet är att observera händelser så som de normalt skulle ha utspelats, detta för att 

få in så förlitlig data som möjligt om händelser och kulturer (Denscombe, 2009). Då vi valde 

att delta i en utbildning som hade ägt rum oavsett om vi deltagit eller inte blev det också 

lättare för oss att observera händelser i dess naturliga miljö. Vi var noga med att inte ta för 

mycket plats och det var vid de tillfällen då gruppövningar ägde rum som vi tog tillfället att 

prata och ställa frågor. Utöver dessa övningar observerade och lyssnade vi till deltagarna när 

de pratade med varandra eller med kursledarna om sina upplevelser och åsikter kring ledning 

uppifrån, omorganisering och implementering.  

Vi har valt att använda oss av denna metod då vi anser att observationen kan ge oss en bredare 

förståelse för hur ledning och omorganisering kan påverka behandlingspersonalen. När vi 

observerade förlitade vi oss inte bara på vad de sade att de gör, eller vad de sade att de tänkte, 

istället observerade vi vad som faktiskt hände. Genom att vara med på utbildningen fick vi 

chansen att se hur implementeringen av BBIC togs in och upplevdes av deltagarna samtidigt 

som vi fick lyssna till deras tankar kring ledning och omorganiseringar.  
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Etiskt övervägande 

Vid forskning gällande människor eller biologiskt material från människor finns det en del 

etiska övervägande som man ska hålla sig till. Dessa etiska överväganden finns för att man 

ska skydda och respektera den enskilda människan och dess människovärde, vilket vi har haft 

i åtanke under uppsatsens gång. Vid uppsatsskrivandet är det viktigt att få ett samtycke av 

intervjupersonerna att de vill delta i undersökningen och att de innan dess har fått information 

om undersökningens syfte. Alla informanter ska vara över arton år, annars krävs samtycke 

från vårdnadshavarna och samtycket skall vara frivilligt (Sveriges riksdag, 2008). 

Deltagande observationer kan vålla vissa etiska problem för forskaren. Om deltagandet i 

observationen är fullständigt är deltagarna inte medvetna om undersökningen eller deras roll i 

den. De får då inte möjligheten att ge sitt samtycke och en sådan undersökning kan inte vara 

beroende av de observerades samtycke utan måste i stället motiveras av andra argument. 

Forskaren måste kunna visa på att ingen blev lidande av den genomförda observationen och 

att vissa etiska normer följdes. En annan viktig faktor är att forskaren kan visa att de 

involverades identitet aldrig avslöjas. Vid en observation kan en deltagare råka delge 

forskaren konfidentiell information och det etiska problemet handlar om och hur detta 

material ska användas. Det är därför viktigt att materialet man använder sig av vid en 

observation måste garantera att ingen lider skada eller att man han härleda det till deltagarnas 

identitet (Denscombe 2009).  

Vi hade noga övervägt innan vi deltog i utbildningen att berätta för observationsdeltagarna om 

vårt syfte att observera och notera vad som hände och sades. Vi ville i så stor utsträckning 

som möjligt bibehålla den naturliga miljön så att vår medverkan inte skulle begränsa 

deltagarna i deras handlingar. Dock var det oundvikligt att inte berätta för deltagarna vilka vi 

var då vi inte kunde anmäla oss till kursen som några andra. Därför beslöt vi oss för att berätta 

vilka vi var och vårt syfte med uppsatsen, dock genom att förklara att det var själva 

utbildningen som skulle ge oss det material vi sökte samt att vi skulle skriva om vad som 

hände under utbildningen. Vi sa alltså aldrig rakt ut att vi var där för att observera och att de 

var föremål för en observation. Deltagarna fick sålunda inte chansen att ge sitt samtycke till 

att delta under observationstillfället. Den information som vi fått erhålla anser vi inte vara 

konfidentiell eller känslig och vi menar att informationen inte kan skada någon som deltagit. 

Vi har valt att inte namnge de som deltagit av just den anledningen att det inte ska gå att 

härleda informationen till en viss person och vi menar att detta inte är möjligt.  
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Då alla intervjupersonerna i vår uppsats är över arton år gav de själva sitt samtycke till att 

medverka i vår uppsats. Innan intervjun informerades intervjupersonerna om målet och syftet 

med uppsatsen. De informerades även om att det var frivilligt att delta vid intervjun men även 

att de kunde avstå att svara på frågor som de kände sig obekväma att svara på och att de när 

som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Om någon av intervjupersonerna i efterhand 

hade velat dra tillbaka sitt samtycke hade vi inte fått lägga till information, däremot hade vi 

fortfarande fått använda den information som personen lämnat innan samtyckets drogs 

tillbaka. Vi har valt att göra informanterna anonyma då upplevelser av ledning och 

omorganisering kan uppfattas som känsliga ämnen att tala om. Detta var intervjupersonernas 

önskan då informationen lätt kan spåras tillbaka till dem eftersom intervjuerna genomfördes 

på ett behandlingshem på en liten ort. 
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Resultat 
I detta avsnitt sammanställer vi resultaten från vårt observations- och intervjumaterial för att 

titta på likheter och olikheter samt för att få en mer övergriplig bild av det insamlade 

materialet. 

Sammanställning av observationsmaterial 

Nedan har vi sammanställt de gemensamma upplevelserna som flertalet av 

observationsdeltagarna ger uttryck för under utbildningstillfället i BBIC.  

Vi har under en dag gjort en deltagande observation vid ett utbildningstillfälle av 

socialstyrelsen i BBIC (Barns Behov I Centrum) där kommunala och privata aktörer inom 

behandlingshem för barn och unga så som HVB-hem och hem för ensamkommande 

flyktingbarn, från hela landet deltog. De som deltog var behandlingshemmens platschefer 

samt en eller två ur deras personal så som behandlingspersonal eller kuratorer. Utbildningen 

hade som syfte att utbilda i BBIC som är ett nytt system för utredning, planering och 

uppföljning av barn och unga i den sociala barnavården. Meningen med detta system är att 

socialarbetare ska arbeta likvärdigt under ett och samma system och förhoppningen är att det 

ska bli rikstäckande. Syftet med vårt arbete är inte att titta på BBIC som system utan vårt 

huvudfokus ligger på upplevelser av ledning uppifrån, implementering och omorganisering 

samt hur dessa faktorer påverkar personalens dagliga arbete på behandlingshem. Då 

socialstyrelsen just nu är i en implementeringsfas av att implementera BBIC in i flertalet 

kommuner och vidare ner i leden tyckte vi att det var bra att använda oss av 

implementeringen av BBIC som en del i vårt arbete för att se på hur personalen och 

platscheferna upplever ledningen uppifrån och omorganiseringar i sina verksamheter. Vi tog 

då tillfället i akt att delta i utbildningen där aktörer från i stort sett hela landet var närvarande. 

Under utbildningens gång observerade och samtalade vi med observationsdeltagarna. 

Nöjda med systemet i helhet 
Under olika övningstillfällen där samtal kring BBIC som system låg i fokus observerade vi att 

många av observationsdeltagarna var nöjda med systemet i helhet, de ansåg att systemet 

behövdes och att det skulle hjälpa dem i sitt arbete med dokumentation. Dock fanns ett 

missnöje bland observationsdeltagarna över dem som implementerar BBIC (socialstyrelsen 

och socialsekreterare). I ett samtal med en man kring vårt bord som arbetade som platschef på 

ett HVB- hem för unga killar berättar han för oss att han till en början var skeptisk till BBIC, 

då det krävdes väldigt mycket tid och energi att implementera samt att systemet var tungrott 
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till en början. Nu när HVB-hemmet har börjat använda sig av BBICs uppföljningsmaterial har 

han blivit mera positiv till systemet och menar att det fyller en viktig funktion i form av att 

allt material blir lättförståeligt och enhetligt, inte bara på arbetsplatsen utan i hela landet. Men 

dock var han fortfarande skeptisk till ledningen och socialsekreterarnas sätt att arbeta för att få 

in BBIC i verksamheten och de förstår inte helt vilken roll de har i BBIC som system. Själva 

implementeringen och omorganiseringen går inte hela vägen ner i alla led menar de. De får 

inte den information som de anser sig behöva. Dessa åsikter var något han delade med det 

övriga deltagarna.  

Prövo-, ordinarie- och underlicens 
Efter en utbildning av socialstyrelsen kan en kommun ansöka om en prövolicens som gäller i 

24 månader därefter kan kommunen ansöka om ordinarie licens. Ansökan beviljas enbart om 

kraven i konceptet är uppfyllda. Enbart kommuner kan inneha en BBIC-licens och externa 

uppdragstagare kan få en så kallad underlicens genom en BBIC-kommun. Om BBIC-

kommunen ger i uppdrag åt andra självständiga enheter, till exempel externa uppdragstagare, 

att arbeta med hela eller delar av licenstagarens BBIC-material, får BBIC-kommunen vidare 

upplåta rätt för uppdragstagarna att använda sig av underlicensen vid det specifika uppdraget. 

Det är BBIC-kommunens ansvar att ge uppdragstagarna rätt utbildning och information 

(Socialstyrelsen, 2006). Många av deltagarna upplevde att detta kunde vara problematiskt då 

de kände att de gick miste om en del information i och med att de inte alltid får ta del av allt 

material. Detta menar de ibland kan medföra att de inte alltid förstår sin roll i själva helheten. 

Då underlicensen enbart gäller för ett barn under ett specifikt tillfälle innebär det att de kan ha 

flera underlicenser för många olika barn vilket medför att det lätt kan bli rörigt. Några av 

deltagarna har upplevt att kommunen krävt att behandlingshemmet skulle ha kunskap om 

BBIC innan de sluter avtal med behandlingshemmet, vilket de reagerat på då det står i BBIC-

konceptet att det är kommunens ansvar att ge den externa uppdragstagaren utbildning och 

information. Många av observationsdeltagarna sa att det inte kändes som att kommunerna och 

socialtjänsten fullt ut visste vilket ansvar som låg på respektive bord. 

Hög omsättning av socialsekreterare skapar oro och problem 
Observationsdeltagarna på utbildningen upplever att det är en väldigt hög omsättning av 

socialsekreterare, under två år kunde ett barn haft ca 4 olika handläggare under ett specifikt 

fall. Flertalet av observationsdeltagarna uttryckte att många av barnen har svårt att lita på och 

känna förtroende till vuxna människor som kommer in i deras liv och extra svårt kan det vara 

att känna förtroende för sin socialsekreterare. Den processen kan ta tid och om olika 
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socialsekreterare kommer och går under handläggningsperioden så är det svårt för barnen att 

känna trygghet. Har de fått förtroende för en socialsekreterare som sedan försvinner så känner 

barnet eller den unge att de blir svikna. Detta skapar inte bara ett problem för barnet utan även 

för behandlingspersonalen på behandlingshemmet. Den kontakt och de rutiner som skapats i 

kontakten med socialsekreteraren bryts och nya kontakter och rutiner får byggas upp vilket 

kan medföra förvirring och missuppfattningar som i sin tur kan skapa vidare problem. 

Observationsdeltagarna upplevde även att socialstyrelsen och socialtjänsten bestämmer hur 

deras arbete ska utföras, drar riktlinjer och sätter upp mål som i det praktiska arbetet inte 

fungerar. De upplevde att ledningen har lite förståelse och insikt för hur deras dagliga arbete 

fungerar och medgav även att de själva inte hade så bra insikt i socialsekreterarnas dagliga 

arbete.   

Bakgrund och förförståelse 
En annan upplevelse som många utav observationsdeltagarna delade var att de upplevde att 

alla socialsekreterare har olika bakgrunder i form av utbildningar så som sjuksköterskor och 

lärare, detta kan medföra att hälsa respektive skola blir huvudfokus genom handläggningen 

och utredningens gång. Socialsekreterare har också olika förförståelse och lägger vikt på olika 

saker vid handläggning av ett barn och har då ett barn haft flera handläggare under ett 

specifikt fall, kan det leda till att utredning, planering, insatser och uppföljning kan få olika 

fokus, vilket observationsdeltagarna upplever som problematiskt. Socialsekreterarna använde 

sig även av olika arbetssätt och utesluter visst material som de inte anser vara viktiga, vilket i 

sin tur leder till att behandlingspersonalen har olika strukturer att arbeta efter, även om de 

själva till viss mån kan välja metoder som de anser vara bäst anpassat till barnet. 

Dålig kunskap om barnens behov 
En annan gemensam nämnare som många av observationsdeltagarna uttryckte var att de 

upplever att socialsekreterarna har dålig kunskap om barnens behov i relation till vilken ålder, 

diagnos eller bakgrundsupplevelse som barnen har. Detta menar de påverkar deras dagliga 

arbete med barnen då insatserna inte blir planerade efter det specifika barnets behov. De 

menade även att socialsekreterarnas okunskap om barnets verkliga behov gör att 

socialsekreteraren i stället försöker kompensera detta med materiella ting så som leksaker. De 

är noga med att poängtera att leksaker är nödvändiga men att det oftast har en positiv inverkan 

för stunden och det är trots allt insatserna som är viktiga i längden. Observationsdeltagarna 

menar att alla dessa faktorer kan påverka det dagliga arbete och till viss mån försvåra deras 

arbete med att hjälpa klienterna. 
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Utgår från det ”allmänna barnet” och inte det ”specifika barnet” 
Observationsdeltagarna uttryckte även en frustation över att socialstyrelsen utgår från det 

”allmänna barnet” och inte det ”specifika barnet”. Observationsdeltagarna menar att 

socialtjänsten och socialsekreteraren kan sätta upp mål som, till exempel, att ett barn skulle 

skaffa sig ett visst antal kompisar eller utöva en viss idrott då det är så ett ”normalanpassat 

barn” gör. Målet är att alla barnen ska ha samma chanser i livet som andra barn, detta menar 

observationsdeltagarna inte betyder att alla barn som är föremål för socialtjänsten kan uppnå 

detta på samma villkor som ”normalanpassade barn”. ”Det specifika” barnet har kanske inte 

de färdigheterna eller det behovet. Ett barn med Aspergers syndrom och begränsade sociala 

färdigheter kan ha väldigt svårt att skaffa sig vänner och särskilt fem stycken inom några 

veckor och detta kanske inte ens är barnets vilja eller behov. För det ”allmänna barnet” (det 

normalanpassade) så är detta betydligt lättare menar observationsdeltagarna.  

Sammanställning av intervjumaterial 

I vår uppsats så har vi intervjuat fyra personer som arbetar vid ett behandlingshem med 

klienter i åldrarna från 18 år och uppåt i en mindre stad. Vi har även intervjuat en person som 

arbetar som platschef för två boende inom socialresursförvaltning i en större stad där 

klienterna är från 28 år och uppåt. Alla intervjupersoner arbetar med klienter med 

missbruksproblematik. 

Omorganisering 
Av de personer som vi intervjuade hade fyra stycken varit med om någon form av 

omorganisering och när vi ställde frågor kring omorganisering svarade intervjupersonerna att 

de oftast är negativa och osäkra till en början.  

”Det är bara positivt för att idag jobbar vi ju med behandling och inte 

förvaring. Ja det är klart att vi reagerade och visade motstånd men samtidigt 

fanns en nyfikenhet också”. Och naturligtvis, allt är nytt. Och vi var naturligtvis 

osäkra i början, vi var inte varma i kläderna och det var nytt för klienterna och 

det var nytt för ledningen också. Men allt efter hand blir man ju varm i kläderna 

och klienten upplever det som väldigt positivt” (Behandlare 1, Småstad). 

Citatet är hämtat från en intervju där en behandlare berättar om effekten som 

omorganiseringen har haft på hennes arbetsplats i förhållande till henne, klienterna och 

ledningen. Citatet ovan visar på hur personal till en början kan känna oro vid en 
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omorganisering då allt är nytt och i början skapas en osäkerhet till vilka roller personalen har 

och vem som ska utföra respektive arbetsuppgift. 

Intervjupersonerna upplevde även att omorganiseringarna och förändringarna varit positiva 

trots den tvekan som fanns till en början. De är även noga med att påpeka att 

omorganiseringar inte bara påverkar personalen utan även klienterna. Alla menar att det är 

viktigt med tydlighet om vad som ska ske, vad som gäller och att informationen är förståelig 

genom alla led. Är inte informationen tydlig vid omorganiseringen så påverkas personalen 

negativt och det skapas då osäkerhet samt oro bland dem vilket i sin tur kan påverka deras 

arbete med klienterna. I vissa fall kan konflikter i arbetsgruppen uppstå vid de tillfällen när 

personalen går under ovisshet och inte får veta vad som ska ske. Alla dessa faktorer menar de 

kan projiceras på klienterna så att även de blir oroliga och irriterade. De menar då att det är 

naturligt att personalen är skeptisk till omorganiseringen fram till det att de förstår meningen 

med den. Något som även nämns är att det inom kommunal verksamhet tar längre tid att fatta 

beslut då ett större beslut ska gå genom flera led. Det gör att ledarskapet och 

omorganiseringen kan kännas tungrodd. Dock menar intervjupersonerna att ett beslut kan 

fattas fort beroende på beslutets innehåll. 

Ledning uppifrån 
Vid frågor kring ledarskapet svarade alla att ledarskapet var av yttersta vikt. Ledningen ska 

vara tydlig och informationen måste vara begriplig. Enligt intervjupersonerna så skapar ett 

otydligt ledarskap osäkerhet i personalgruppen men även hos klienterna. De upplevde även att 

ett otydligt ledarskap kan leda till konflikter i arbetsgruppen när ingen känner att de har ett 

tydligt ledarskap uppifrån. Vem ska göra vad och vem har ansvar för vad, vad händer och när 

ska det hända?  

”Under tiden av ett år så var i stort sätt all personal utbytt och närmsta chefen 

spelade ut alla mot alla. Talade om att, vet du vad hon säger om dig och vet du 

vad han tycker om dig egentligen och spelade ett maktspel. För att alla i 

personalen skulle gå och vara osäkra. Vad är det som händer och vad snackar 

du för skit om mig? Det var katastrof. Det var närmsta chefen som gjorde detta 

och hennes chefer hade ingen som helst inblick i att detta föregick på 

arbetsplatsen” (Behandlare 2, Småstad). 

En utav intervjupersonerna berättar om sina upplevelser av ett bristfälligt ledarskap. Hon 

menar att det är viktigt att ledningen har en inblick i verksamheten och att den närmsta chefen 
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är delaktig i den dagliga verksamheten, med restriktioner om att det både kan vara på gott och 

ont som den närmsta chefen är nere på golvet och mer med i det dagliga arbetet.  

En av intervjupersonerna uttryckte att personalen hade personlighetsmässiga problem med 

platschefen som i sin tur gick ut över dennes yrkesmässiga roll som chef och på så vis 

påverkades personalen negativt i arbetet med klienterna. I denna situation menar hon även att 

klienterna blev osäkra och känner att något är fel. När personalen upplever att stämningen är 

otrygg på arbetsplatsen och man inte vet var man har någon av kollegorna påverkar det 

energin som man ska lägga på klienterna.  

En av intervjupersonerna berättar om att hon har arbetat under flera ledningar med bristfälligt 

ledarskap och hon menar att det oftast inte är något som syns på ytan utan att man måste 

komma ner i verksamheten för att få en förståelse om vad som händer. Ju högre upp i 

ledningen man kommer desto mindre insyn har ledningen i den dagliga verksamheten. Hon 

menar även att ett bristfälligt ledarskap kan förekomma var som helst och att det inte spelat 

någon roll om verksamheten är kommunal, privat, stor eller liten. Hon menar också att 

personalen inte vill ”tala skit” om cheferna då det skulle kännas väldigt oprofessionellt och 

det kan därför vara svårt att uppdaga när dessa problem uppstår.   

Intervjupersonerna sade att de har mest kontakt med deras närmsta chef, den övriga ledningen 

har de inte så mycket kontakt med och det är i sin tur deras närmsta chef som oftast sköter den 

kontakten. Den ledning uppifrån som de oftast har kontakt med, förutom närmsta chefen, är 

socialsekreterarna. Alla intervjupersonerna hade olika erfarenheter av kontakten med dem och 

många uttryckte att de i det stora hela hade en relativt god kontakt med socialsekreterarna 

men att det finns områden som skulle kunna förbättras. Personalen på behandlingshemmet 

och platschefen hade olika erfarenheter och tankar om samarbetet med socialsekreterarna och 

om vad som kan förbättras. Vid tankar kring förbättringar var det platschefen från Storstad 

som gav uttryck för dessa. Platschefen som arbetar i en större stad upplever att det är en stor 

omsättning av socialsekreterare, att hon inte fick tillräckligt med information vid byten av 

dessa och att uppdragen som gäller klienterna var oklara och otydliga. Vid frågan om hennes 

personal påverkas av att det är så stor omsättning av socialsekreterare så svarar hon att det 

inte påverkas så mycket då de har blivit vana vid att inte ha den kontakten, inte heller 

klienterna påverkas så mycket just för att de inte har någon god kontakt med sina 

socialsekreterare, den kontakt som tas sköts av personalen. Hon hade dock önskat att de hade 
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en tätare kontakt och att de skulle vara mera aktiva när det gäller planering och placering av 

klienterna, då det hade medfört en bättre kvalité i arbetet med klienterna.  

”Vi har ju sagt att vi helst vill att de då kommer hit till boendet för 

uppföljningar enligt trekvartsamtalen då man utvärderar genomförandeplanen 

tillsammans med klienten, boendepersonal här och socialsekreteraren. Hur 

fungerar målen, hur går det, ska vi ändra några mål och utvärdera dessa. Det 

är väl önskvärt men sen vet vi ju alltså att belastningen är ganska stor på 

socialkontoret. Vi försöker att vi vill ha det en gång i halvåret men en del 

socialsekreterare tycker att det räcker med en gång om året, speciellt när de 

bott här länge” (Platschef, Storstad).   

I citaten ovan menar platschefen att hennes klienter ibland bortprioriteras då belastningen på 

socialsekreterarna är för stor. Vi tolkar detta som att belastningen på socialsekreterarna 

påverkar klienternas förutsättningar till en god service.    

Platschefen menar även att hela socialtjänstens organisation är för tunn och borde ses om. 

Hon upplever även att socialtjänsten inte har gjort några förändringsarbeten inom sin 

organisation på många år medan andra underverksamheter ständigt genomgår 

förändringsarbeten. 

Behandlarna däremot tyckte att de hade god kontakt och ett bra samarbete med 

socialsekreterarna och att de lätt kunde kontakta dessa via telefon och mail om de tyckte att 

det behövdes. Dock upplever de att klienterna blir oroliga och rädda vid ett byte av en 

socialsekreterare då den tidigare socialsekreteraren vet allt om dem och har funnits vid deras 

sida i flera år. De känner rädslan för det okända och oroar sig för hur de ska bli bemötta. Vad 

vet den personen om mig och måste de berätta hela sin livshistoria en gång till?  

Intervjupersonerna tror att det är en fördel att arbeta i en mindre stad och att det bidrar till att 

kontakten mellan dem och socialsekreterarna på så vis blir bättre och tätare. De har fem 

socialsekreterare att förhålla sig till medan platschefen och hennes personal har minst 19 till 

20 tycken.  

”Ja jag bjuder in socialsekreteraren och handledarna på mina grupper. 

Naturligtvis frågar jag klienterna först om det är okej och sen får de vara med 

och se hur och vad vi jobbar med. För när en handledare ska säga till en klient 
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att, det och det kan jag erbjuda dig, så är det väldigt bra om handledaren själv 

vet hur det går till” (Behandlare 4, Småstad). 

Här understryker en av behandlarna vikten av att ha en inblick i verksamheten för att kunna 

erbjuda rätt insatser i god tid.  

Metoder 
Behandlingspersonalen säger att de har tillgång till ett stort antal utbildningar inom olika 

metoder och att det finns bra med information om dessa. De upplever att de efter en 

utbildning blir ”peppade” och snabbt vill komma igång med att använda sina nyfunna 

kunskaper i den dagliga verksamheten dock får då erfara att det är svårare i verkligheten än 

vad som sägs på utbildningen. Det är också lätt att de följer metoderna slaviskt till en början 

och att det tar ett tag innan man behärskar dem och kan då plocka ut godbitarna. En utav 

intervjupersonerna säger att det är bra att metoder finns men att det viktigaste är att lyssna, 

stötta och visa att man finns där för klienterna samt att man använder sig av ett respektfullt 

bemötande.  

Vid frågan om deras upplevelser av bytet av metoder svarar de att det inte är vanligt att de 

byter utan att det oftast läggs till metoder. Att utöka metoderna upplever de som både positivt 

och negativt. Det positiva är att det finns mer metoder att välja mellan och att man då kan 

välja en metod som passar bäst i ett specifikt fall. Det negativa är att det blir svårt att komma 

ihåg alla moment och det är lätt att bli osäker på hur de ska användas. Det kan även vara svårt 

att hålla isär dem då de går in i varandra. Vissa av behandlarna är nischade till en specifik 

metod och har därför svårt att komma ihåg de övriga. Ibland känner de att det kommer nya 

metoder som ska in i verksamheten innan de hinner bli väl förtrogen med de som redan finns.  

Det finns vissa nationella riktlinjer att rätta sig efter och inom dessa ramar finns det även vissa 

metoder som de måste följa, men bortsett från det så känner de att de har fritt arbete under 

ansvar. I vissa fall känner de att en metod skulle ge mer effekt framför en annan och om de 

går till ledningen med ett förslag tror de inte att de hade varit omöjligt att få igenom en 

ändring. 

Någon slags ”policy” 
Fyra av fem intervjupersoner har deltagit på minst ett informationstillfälle av BBIC där en 

från kommunen hade ansvar att ge relevant information i förhållande till deras yrkesroll. Trots 

detta uttryckte intervjupersonerna att det inte kunde förstå sin roll i BBIC eller hur de ska 
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använda sig av materialet och informationen som de hade fått. Inte heller kunde någon av dem 

förklara innebörden av BBIC så som mål, syfte eller användningsområde. En av behandlarna 

berättar om sin upplevelse vid informationstillfället: 

”Nej alltså jag tycker inte att det blev någon bra genomgång utan det blev bara 

en massa tjat så jag fick inte ut så mycket av det, faktiskt”(Behandlare 3, 

Småstad) 

Här kan man se vikten av att ledningen förmedlar tydlig och begriplig information så att 

medarbetarna får en förståelse för vilken roll de har vid en implementeringsprocess.  

När vi ställde frågor angående BBIC hade ingen utav intervjupersonerna någon direkt 

kunskap om systemet och inte någon av de fem kunde definiera vad BBIC är, utan personalen 

beskrev systemet som en ”metod”, eller något som stod beskrivet i deras ”policy” eller som 

ett ”övergripande mål” i deras verksamhet. Behandlingspersonalen berättar att de inte arbetar 

med BBIC då de menar att de inte arbetar med barn i deras verksamhet och att det då inte är 

aktuellt. Samtidigt förklarade de att BBIC är något de ska arbeta utefter längre fram. En av 

intervjupersonerna har under ett och ett halvt år haft en klient där socialsekreteraren sagt att 

klienten utreds enligt BBIC och har på så vis kommit i kontakt med materialet. När vi frågar 

intervjupersonerna om åldern på deras klienter får vi svaret att de är från 18 är och uppåt och 

att det inte arbetar med barn och unga och att gränsen för vuxna går vid 18 års ålder och där 

av arbetar de inte med målgruppen som ingår i BBIC.  

Sammanställning av observations- och intervjumaterial 

I detta avsnitt har vi sammanställt och beskrivit de viktigaste punkterna ur observations- och 

intervjumaterialet som vi sedan kommer att diskutera i analysdelen.  

Svårt att se sin bidragande roll 
Ur observationsmaterialet kan man tyda att observationsdeltagarna är skeptiska till ledningen 

och socialsekreterarnas sätt att arbeta på och att de stundtals har svårt att se sin roll i BBIC 

systemet dock var de överens om att en förändring behövdes och att systemet fyller en 

funktion. Efter att behandlingspersonalen i intervjuerna hade deltagit vid ett 

informationstillfälle om BBIC som en från kommunen höll i kunde inte heller de förstå sin 

roll i BBIC eller hur de skulle använda sig av det.  
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Osäkerhet och informationsbrist  
Observationsdeltagarna och intervjupersonerna är oftast negativa och osäkra till en början vid 

en omorganisering men dock upplevde alla att förändringarna varit positiva trots den tvekan 

som fanns till en början. Observationsdeltagarna ansåg inte heller att implementeringen och 

omorganiseringen går hela vägen ner i alla led och det menar att de inte får den information 

som de anser sig behöva. Detta är något som intervjupersonerna förstärker då de upplever att 

det är viktigt med tydlighet och att informationen är förståelig genom alla led vid en 

omorganisering. Intervjupersonerna menar att beslut som fattas av kommunala verksamheter 

kan ta längre tid vilket gör att ledarskapet och omorganiseringen kan kännas tungrott. Detta 

kanske man kan dra paralleller till då platschefen i intervjun upplevde att det inte gjorts några 

förändringsarbeten inom socialtjänstens organisation på många år. Dock menar någon av 

intervjupersonerna att det i vissa fall även kan gå väldigt fort att få igenom vissa beslut 

beroende på vad det handlar om.  

Ansvarar för och inblick i verksamheten 
Observationsdeltagarna ansåg även att ledningen (kommunerna och socialtjänsten) inte vet 

vem som har ansvar för vilka uppgifter i form av utbildningar, anmälningar och uppföljningar 

och de upplevde även att ledningen hade högre krav på dem än sig själva. Intervjupersonerna 

menar att det är viktigt att ledningen har en inblick i verksamheten och att den närmsta chefen 

är delaktig i den dagliga verksamheten och ju högre upp i ledningen man kommer desto 

mindre insyn har man. Även deltagarna talar om insyn i verksamheten då de berättar att 

socialstyrelsen och socialtjänsten drar riktlinjer och sätter upp mål som i det dagliga arbetet 

inte alltid fungerar. De menar att ledningen har lite förståelse och insikt i hur deras dagliga 

arbete fungerar samt att de själva inte har så bra insikt i socialsekreterarnas dagliga arbete. De 

menar också att ledningen inte alltid har så god kunskap om den målgrupp som ligger till 

grund för deras arbete. Alla informanter ansåg att ledarskapet var av yttersta vikt och att 

ledningen ska vara tydlig samt att informationen är begriplig. Enligt intervjupersonerna 

skapar ett otydligt ledarskap osäkerhet i personalgruppen vilket kan leda till att konflikter 

uppstår.   

Socialsekreteraren 
Något som alla observationsdeltagarna uttryckte var ett missnöje över att det är en hög 

omsättning på socialsekreterare, under två år kunde ett barn ha haft 4 olika socialsekreterare. 

Även intervjupersonerna hade åsikter kring kontakten med socialsekreterarna, de ansåg sig ha 

relativt god kontakt med socialsekreterarna medan platschefen precis som deltagarna, ansåg 
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att det var en hög omsättning av socialsekreterare. Platschefen upplevde att hon inte fick 

tillräcklig information vid byten av socialsekreterare och att uppdragen gällande klienterna 

var otydliga. Hon önskade även en tätare kontakt med socialsekreterarna samt att de är mer 

aktiva vid planering och placering av klienterna. Detta var även något som deltagarna 

diskuterade då de menar att socialsekreterarna har olika bakgrunder och förförståelse vilket 

kan påverka utredningarna på så vis att de kan få olika fokus som inte nödvändigt vis är bäst 

för barnen.  

Intervjupersonerna som ansåg sig ha god kontakt med socialsekreterarna tror att detta kan 

bero på att de arbetar i en mindre stad och att det har färre socialsekreterare att förhålla sig till. 

De tycker att de har en fördel då socialsekreterarna har tid att komma till verksamheten och se 

hur de arbetar. Platschefen som är verksam i en större stad är av en annan åsikt då hon 

upplever att klienterna ibland bortprioriteras då belastningen på socialsekreterarna är för stor. 

Observationsdeltagarna upplever en del problematik i att socialsekreterarna använder sig av 

olika arbetssätt och material som leder till att deltagarna har olika strukturer att arbeta efter 

även om de själva till viss mån kan välja metoder som de anser vara bäst anpassade till 

barnen. Både deltagarna och intervjupersonerna upplevde att de till viss mån kan arbeta fritt 

under ansvar. När det kommer till metoder anser behandlingspersonalen i intervjuerna att det 

finns god information om dessa och att de har tillgång till ett stort antal utbildningar. Det 

upplever att det läggs till metoder snarare än att det byts ut, det som dock kan upplevas som 

negativt är att det är svårt att hålla isär dem och att de inte hinner bli förtrogna med dem. 

Platschefen i intervjumaterialet upplever snarare att det finns en brist på metoder och önskar 

att det skulle tillkomma nya och mer användbara metoder. 

Metodernas påverkan på resultatet 
Att använda oss av två metoder har påverkat vårt resultat i den mån att vi använt oss av ett 

bredare urval informanter. Hade vi enbart använt oss av intervjuer hade vi antingen fått 

intervjua fler informanter för att få ett representativt urval eller begränsa oss till upplevelser 

av personal på ett behandlingshem. Då tiden för vår forskning var begränsad och vi ville få ta 

del av upplevelser från mer en ett behandlingshem och på så vis få ett mer representativt urval 

valde vi att kombinera intervjuer med ett unikt observationstillfälle. Genom att genomföra ett 

större antal intervjuer hade vi kunnat uppnå en djupare och inte bara en bredare förståelse, 

med förutsättningen att det hade funnits tid till det.  

  



37 
 

Sociologisk analys  
Här nedan analyserar vi det resultat vi fått fram av intervjuerna samt av observationerna. Vi 

betraktar upplevelser och åsikter för att få en djupare förståelse av hur personal på 

behandlingshem upplever ledning uppifrån, implementering och omorganisering samt hur 

dessa faktorer påverkar personalens arbete. Den information vi fått har vi ställt mot teorier 

och teoretiska begrepp samt tidigare forskning för att skapa en förståelse och en helhetsbild av 

materialet. 

Ledarskap handlar om grupper och individer likväl som uppgifter 

Alla som deltagit både i intervjuerna och vid observationstillfället tyckte att ledarskapet var av 

yttersta vikt. För att ett ledarskap ska fungera tyckte de att det ska finnas en bra 

kommunikation mellan ledning och personal samt att informationen ska vara tydlig och 

begriplig. Intervjupersonerna har även upplevt att ett otydligt ledarskap kan leda till konflikter 

i arbetsgruppen då ingen vet vem som ska göra vad eller vad som händer. I ”Leadership 

journey” beskrivs förutsättningarna för hur ett bra ledarskap skapas. Det är viktigt att komma 

ihåg att ett ledarskap handlar om grupper och individer likväl som uppgifter. En ledare har en 

skyldighet att samarbeta med kollegor, att vara lyhörd och ha en inblick i verksamheten. Det 

är även viktigt att man kan kommunicera och att man kan förmedla information på ett tydligt 

sätt. (Joens, 2012). Ur intervjudeltagarnas och observationsdeltagarnas upplevelser kan man 

se liknelser med ovanstående artikel och man kan tyda att ledarskap och kommunikation är 

viktig för att en arbetsplats ska fungera men även för att information vid en omorganisering 

eller en implementering ska gå hela vägen ner i alla led. Ett bristfälligt ledarskap menar vi kan 

leda till att medarbetarna känner stress och tappa tilliten till sin ledning och det är denna stress 

och brist på tillit som gör att medarbetarna vänder sin frustration mot sina kollegor och 

konflikter kan då uppstå. De känslor som medarbetarna kan känna menar vi kan liknas med 

alienation som kan infinna sig som en känsla av hopplöshet (Israel, 1982) över att 

informationen inte delges dem samt att ledarskapet brister. Det är inte bara kommunikationen 

och ledarskapet som kan skapa stress och bristande tillit till ledningen utan det finns en rad 

olika faktorer som påverkar medarbetarnas upplevelser av ledning och omorganisering vilket 

kommer att beskrivas i texten nedan.  

Implementeringsprocessen 

Ur observationsmaterialet kan man se att deltagarna är skeptiska till ledningen och 

socialsekreterarnas sätt att arbeta på och att det stundtals har svårt att se sin roll i BBIC 
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systemet. Även behandlingspersonalen i intervjuerna som hade deltagit vid ett 

informationstillfälle om BBIC hade svårt att förstå sin roll och hur de skulle använda sig av 

materialet. Deltagarna ansåg att implementeringen och omorganiseringen inte går hela vägen 

ner i alla led och de menar att de inte får den information som de anser sig behöva. Människor 

som är med om en omorganisering kan uppleva den på olika sätt, intervjupersonerna sa att de 

oftast var negativa och osäkra till en början men alla upplevde att förändringarna varit 

positiva trots den tvekan som tidigare funnits. Även observationsdeltagarna var skeptiska till 

en början vid en omorganisering och syftade då dels till implementeringen av BBIC men de 

var överens om att en förändring behövdes och att BBIC systemet fyller en funktion.   

Här relaterar vi till teorin ”Förändringens fyra rum”, samt artikeln ”The reorganization of 

children’s social services in England”, men även alienation och byråkrati går att relatera till. 

Man kan likaså relatera till socialarbetarna i Englands motvilja till förändring för rädslan att 

förlora sitt självständiga arbete (Chow & Purcell 2011), till intervjupersonernas och 

observationsdeltagarnas motvilja till förändringar. Här kan man se hur informanterna 

genomgår de faser som Jensen beskrivs i ”Förändringens fyra rum”. Vi menar att 

informanterna börjar i första fasen där de är nöjda med sitt arbetssätt och inte har någon 

önskan om förändring. När förändringar sedan sker hamnar de i censur där de känner en 

motvilja till omställningen då de vill förvara den gamla strukturen och de nya uppgifterna kan 

kännas tveksamma. Intervjupersonerna och observationsdeltagarna hamnar sedan i förvirring 

då de känner att något känns fel men är osäkra på hos vem felet ligger, vilket leder till att 

självupptagenhet och missanpassning kan uppstå. De har ingen god kontakt med sina kollegor 

och det kan uppstå konflikter dem emellan. När informanterna är redo att ta in de nya 

förändringarna så går de in i inspiration och förnyelse fasen. Intervjupersonerna och 

observationsdeltagarna upplever då en förståelse för förändringen och har fått en känsla av 

gemenskap. Informanterna kan då finna nya möjligheter som leder till att de upplever en ny 

nöjdhet och de kan alltså se meningen med omorganiseringen. Vi menar att det kanske inte 

går så lätt att gå från fas till fas och ur intervjupersonernas och observationsdeltagarnas 

upplevelser kan man tyda att de går ut och in ur de olika faserna innan de upplever ny nöjdhet. 

Att gå fram och tillbaka i de olika faserna ett flertal gånger innan man når nöjdhet, tror vi kan 

vara väldigt påfrestande för personalen då det finns en risk för att man hamnar i en ond cirkel 

som är svår att komma ur. Förändringsprocessen går då inte framåt utan konsekvenserna kan 

bli att man inte ser hur man som individ kan bidra till förändringsprocessen. Tilliten till 

ledningen kan då försvinna och man kan känna en känsla av alienation. Att en medarbetare 



39 
 

inte se hur man är en del av helheten inom en verksamhet är vad Israel beskriver som en del i 

de samhälleliga förhållandena som kan leda till en känsla av alienation (Israel, 1982). Här ser 

man hur stor inverkan ledarskapet har för att personalen ska kunna förstå sin roll inom en 

förändringsprocess och för att upplevelserna av en förändring ska uppfattas som positivt. 

Både intervjupersonerna och observationsdeltagarna har svårt att se sin roll i BBIC som 

system och känner att informationen som kommunen förmedlar inte är tydlig. Då 

informanterna inte heller äger materialet utan får en så kallad underlicens och enbart arbetar 

med vissa delar av materialet kan de känna att de går miste om saker samt att det är tungrott. 

De känner dock att systemet fyller ett syfte och att det är viktigt med enhetlighet. Vi menar att 

informanterna arbetar i en verksamhet som är hierarkiskt ordnad och att det är långt mellan 

det övre och undre skiktet. Deras arbetsområden kräver specifika kunskaper och de lyder 

under regler och förordningar. Allt som ska göras i form av utredning, uppföljning och 

vårdplaner ska vara i skriftlig form samt följa vissa regler. Ur detta menar vi att man kan 

relatera till det som Weber kallar för byråkrati, där strukturen har en uppsättning regler som 

skapats för att styra en vanligen större organisation som är hierarkiskt organiserad, med 

regler, funktioner och skrivna dokument. Verksamheten är del av en fast organisation med 

officiella funktioner som styrs av regler. Varje tjänst har ett specificerat kompetensområde 

och tjänsten innehåller ett antal plikter och uppgifter. Tjänsterna är också ordnade i ett 

hierarkiskt system och kan fodra tekniska kvalifikationer, vilket kräver att personalen får 

lämplig utbildning. Personalen som innehar dessa tjänster äger inte det produktionsmedel som 

de använder i sitt arbete. Det är också viktigt att administrativa handlingar, beslut och regler 

formuleras och bevaras i skriven form samtidigt som man är styrd av en högre makt och inte 

har någon egen frihet att göra som man vill (Weber, 1983). Med detta menar vi att byråkratin 

finns inom BBIC systemet och de verksamheter som informanterna arbetar i, då 

informanterna ska följa vissa ramar och regler samt bevara materialet i skriven form och detta 

ger dem litet utrymme att göra som de vill. Informanterna har uttryckt att de ibland kan känna 

att arbetet inom deras verksamheter är tungrott. Vi menar att när något känns tungrott så kan 

man känna en känsla av att man arbetar i motvind och den effektivitet som är menad att 

uppnås uteblir. Om ledningen inte gör så att personalen förstår helheten eller sin vikt inom ett 

system, så som BBIC tror vi det kan bidra till att implementeringsprocessen av systemet inte 

befästs inom organisationen och systemet mister då sin funktion. Den eftersträvade 

effektiviseringen kan då utebli samtidigt som personalen kan känna en känsla av alienation då 

de inte ser sin vikt eller bidragande faktor inom verksamheten. Eftersom intervjupersonerna 
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och observationsdeltagarna faktiskt är överens om att enlighet inom BBIC är bra menar vi att 

vikten ligger i att de måste förstå innebörden med helheten och att den del de arbetar med kan 

bidra till positiva förändringar. Det är genom denna förståelse som engagemanget för sitt 

arbete skapas. Alltså behöver inte BBIC som system eller de verksamheter som informanterna 

arbetar i med dess ramar och regler innebära att de får en känsla av tungroddhet.   

Om medarbetarna dock inte förstår sitt bidrag i helheten kan en känsla av alienation infinna 

sig. Alienation uppstår av olika samhälleliga förhållande och den första beskrivs som att 

människan och arbetskraften förvandlas till en vara. Med detta menas att arbetaren blir 

främmande för sin egen verksamhet, arbetaren tillfredsställer inte sina egna behov utan endast 

andras (Israel, 1982). Både observationsdeltagarna och intervjupersonerna har sagt att de 

ibland har svårt att se sin roll i BBIC systemet och i andra situationer, vi tror att det kan ha att 

göra med att de inte har fått vara med att skapa det material de ska arbeta med. Även här kan 

man relatera till det teoretiska begreppet alienation och det andra samhällsförhållandet som är 

arbetsdelningen, då objektet som produceras av arbetarna blir främmande för dem eftersom de 

inte är delaktig i hela processen utan bara i en del av den. Arbetarna kan alltså få en känsla av 

alienation då det i stället för att tillverka och äga sin produkt blir en del av varuprocessen och 

på så vis inte ser sin bidragande roll i helheten (Israel 1982). Intervjupersonerna och 

observationsdeltagarna har tillexempel inte varit med och tillverkat materialet eller fått 

äganderätt till det och är på så vis inte delaktiga inom samtliga led i systemet, vilket gör att de 

har svårt att se sin bidragande roll inom BBIC. Även byråkratin kan ha en påverkan på 

alienationen, då byråkratin beskrivs som att personalen innehar en tjänst men äger inte 

produktionsmedel som de använder i sitt arbete. Det medel som behövs för att de ska kunna 

utföra sitt arbete ställs i stället till deras förfogande. Weber ser på byråkratin som en 

”järnbur”, han menar att man är styrd av en högre makt och att man inte har en egen frihet att 

göra som man vill (Weber, 1983, 1987). Dessa faktorer som nämns kan man alltså relatera till 

det som Israel beskriver som grundläggande för att en person ska bli alienerad. Det är alltså 

många faktorer som ska samspela för att en omorganisering ska gå smidigt. Vi menar att 

ledarskapet och chefskapet samt medarbetarnas mottaglighet är två av dem. En chef behöver 

vara en god ledare eller kanske tvärt om, en ledare behöver vara en god chef. I Bookers artikel 

skriver han att det av en chef krävs specifika kunskaper så som förmågor och färdigheter för 

att förbättra uppgiftens resultat. Chefskap producerar konsekvens och ordning medan 

ledarskap producerar rörelse. Ledarskapet skapar och förmedlar en vision för organisationen 

eller teamet samt bäddar och överför organisationens kultur och värderingar. De är i framkant 
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när grupperna behöver lära sig ur problem som de inte hade kunnat förutse och främjar 

samarbetet samt skapa förtroende så att andra i organisationen får en möjlighet att agera 

(Booker, 2012). Dessa faktorer har både intervjupersonerna och observationsdeltagarna 

uttryckt som viktiga, de har också sagt att de inte alltid är positiva till en förändring i början 

vilket vi menar betyder att medarbetarna också har ett ansvar vid en förändringsprocess då det 

även ligger på medarbetarnas ”bord” att ta upp de eventuella problem som uppstår med sin 

ledning. Ur materialet går det att tyda att det inte bara är ledningen som är viktig vid 

implementering och omorganisering och det går inte alltid att skylla på dem om något inte går 

så smidigt som det önskas. Vi menar att de mänskliga faktorerna är komplexa och mycket 

behöver stämma. 

En inblick i verksamheten 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att ledningen har en inblick i verksamheten och att 

den närmsta chefen är delaktig i den dagliga verksamheten, de menar att ju högre upp i 

ledningen man kommer desto mindre insyn har man i det dagliga arbetet. Detta är även något 

som deltagarna under observationstillfället talar om och de menar att socialstyrelsen och 

socialtjänsten drar riktlinjer och sätter upp mål som i det dagliga och praktiska arbetet inte 

alltid fungerar. De medger även att de inte har någon insyn i socialsekreterarnas eller den 

övriga ledningens arbete. I komplexitetsteori talar man om vikten av att förstå de små 

beståndsdelarna för att förstå helheten. Genom att ha en förståelse för att sociala och fysiska 

(levande och icke-levande) faktorer interagerar med varandra öppnar det upp för möjligheten 

till en helhetssyn och en djupare mer komplex förståelse av olika fenomen och 

problemkomplex (Espinosa & Walker, 2013) 

Vår uppfattning är att en offentlig verksamhet har många led av styrning och i dessa räknas 

både hårda och mjuka parametrar in. Mänskliga relationer ska skapas och dessa människor 

har olika system och regler att förhålla sig till vilket gör att ledningen/styrningen blir mer 

komplex. Man behöver alltså ta hänsyn till flera olika faktorer och det handlar om att förstå 

dessa olika faktorer för att organisationen ska fungera så bra som möjlig. Ändrar du på en sak 

i en organisation så kommer en annan del också att påverkas då allt är sammanflätat. Vi 

menar då att det inte räcker med att samla en grupp behandlare, socialsekreterare, platschefer 

och ledning där var och en behärskar sina egna områden. Det krävs att samtliga har insikt i 

vart och ett av dessa områden. Det är när man anammar ett helhetsperspektiv, i kombination 

med ett logiskt tankesätt, som det komplexa systemets egenskaper synliggörs och vi kan börja 
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förstå orsakerna. Vi menar allts att det är viktigt att socialsekreterarna och ledningen är insatta 

i informanternas dagliga arbeten för att kunna ge riktlinjer som förenliga med deras dagliga 

arbete. Att arbeta med riktlinjer som inte är förenliga med det dagliga arbetet tror vi kan leda 

till negativa upplevelser av och brist på tillit till ledningen då förvirring och frustration kan 

uppstå.  

Offentlig verksamhet 

Behandlingspersonalen i intervjuerna menar att beslut som fattas av kommunala verksamheter 

kan ta längre tid vilket gör att implementeringen och omorganiseringen kan kännas motigt 

men ibland upplever de att det gå väldigt fort att få igenom ett beslut. Vilket man kanske kan 

relatera till platschefen i intervjun som upplevde att det inte gjorts några förändringsarbeten 

inom socialtjänstens organisation på många år. Man kan även relatera till byråkratin och 

uppbyggnaden av den offentliga verksamheten där besluten skall gå genom många led innan 

något blir bestämt. Även decentraliseringen och centraliseringen går att återspegla i deras 

upplevelser. Inom den offentliga verksamheten har en del av makten eller ansvaret flyttats ner 

till lägre instanser i organisationsstrukturen för att ge medarbetare ett mer självständigt 

beslutsutrymme att arbeta inom (Bengtsson, 2010). Vi menar då att decentraliseringen kan 

vara orsaken till deras upplevelser om att vissa beslut går fortare att verkställa. De upplevelser 

där de menar att vissa beslut kan ta lång tid att verkställa kan ha att göra med centralisering av 

makt och ansvar. Då en offentlig verksamhet högst upp i hierarkin styrs av politiker har de 

också det yttersta ansvaret att fatta det mest omfattande besluten. Centraliseringen innebär just 

det, att flytta makten eller ansvaret från institutioner på låg nivå till högre centrala instanser i 

organisationsstrukturen (Bengtsson, 2010). Då det byråkratiska systemet upplevs som tungrott 

och som en ”järnbur” där individer upplever att de inte ha någon fri handlings förmåga tror vi 

kan vara orsaken till att man har börjat effektivisera den offentliga verksamheten med hjälp 

NPM. Man har alltså decentraliserat makten och lagt över en del av den offentliga sektorns 

ansvar till privata aktörer, detta tror vi har lett till en ökad konkurrens där ledningen fått friare 

tyglar samt att ramar och regler blivit otydligare. Ledningen kan då för de anställda upplevas 

som mindre strukturerad vilket kan leda till att förtroendet för ledningen minskar.    

Vems är ansvaret? 

Informanterna anser att ledningen (kommunerna och socialtjänsten) inte vet vem som har 

ansvar för vilka uppgifter i form av utbildningar, anmälningar, insatser och uppföljningar och 

de upplevde även att ledningen hade högre krav på dem än sig själva. Ur deras upplevelser 
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kan man se gemensamma drag med Ekbergs doktorsavhandling där hon skriver att 

intervjupersonerna ger olika versioner om hur de skulle agera vid specifika situationer 

samtidigt som de var osäkra på vem som egentligen hade det huvudsakliga ansvaret (Ekberg 

Stigsdotter, 2010). Vi tror att om medarbetarna inte har en tydlig ledning som vet vem som 

ansvarar för vad och tydligt förklarar hur man sak agera vid olika situationer så är det lätt att 

medarbetarna ge olika versioner för hur de skulle agera i en given situation vilket kan medföra 

att de missar att sätta in rätt insatser i tid. Vilket man kan relatera till i artikeln ”Maltreated 

Female Delinquents Speak About Their Communication Behaviors”	  där man kan läsa om att 

unga tjejer inte fått den hjälp som de behövde i ett tillräckligt tidigt stadium. Tjejerna hade 

kommunikationssvårigheter som i och med att insatser inte satts in i tid har lett till svårigheter 

att uttrycka känslor (Sanger, Scheffler, Drake, Hilgert, Creswell, Hansen, 2000). Det var just 

efter att man uppdagat att socialtjänsten var dåliga på att sätta in rätt insatser i tid som man 

började se över den sociala barnvården och därefter utveckla BBIC för att skapa nationell 

enhetlighet och heltäckande system för utredning, planering och uppföljning samt förbättra 

och bibehålla kvaliteten. (Socialstyrelsen, 2006). Här kan man slutsatsen att informanterna 

inte har några tydliga riktlinjer och metoder samt en tydlig ledning och detta kan i sin tur 

påverka hur de agerar gent mot sina medarbetare och klienter. Finns det inga riktlinjer som de 

arbetande känner sig förtrogna med och är ansvarsområdena oklara samtidigt som personalen 

är osäkra på hur de ska agera i vissa situationer kan detta i förläggningen påverka arbetet med 

klienterna. Vi menar att när ledningen inte tar ansvaret att reda ut oklarheter som uppstår så 

kan de leda till att personalen blir osäkra på sina arbetsuppgifter. Samtidigt har medarbetarna 

ett ansvar att ta upp eventuella problem som uppstår med sin ledning. Dock kan man även se 

det som att om ledningen inte ser problem som uppstår inom verksamheten har de ingen riktig 

inblick i den.     

Påverkan på dagligt arbete och klienter 

Intervjupersonerna och observationsdeltagarna säger att ledarskapet är avgörande för att det 

dagliga arbetet ska fungera. Informanternas arbete påverkas inte bara vid en omorganisering 

utan även i det dagliga arbetet med klienterna och det är där av inte bara vid en 

omorganisering som ledarskapet har betydelse. De menar att ett bristfälligt ledarskap och en 

arbetsplats som känns otrygg kan påverkar energin som de ska lägga på arbetet. Några av 

intervjupersonerna har uttryckt att de hade problem med sin närmsta chef då han stod för nära 

dem i sin ledarskapsroll. I ”The Leadership journey” beskrivs det att en ledare måste visa sina 

kollegor att man har engagemang och motivation för att både göra det som är nödvändigt 
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inom det dagliga arbetet, men också att ha en vision om hur man skapar en bättre framtid och 

sedan förverkliga den. För att kunna utföra detta arbete krävs det att man är delaktig och har 

en inblick i verksamheten, det vill säga där arbetet utförs, eftersom det inte är troligt att detta 

händer på ledarens kontor. Man ska kunna skapa psykologiskt utrymme men inte fysiskt 

avstånd från sina kolleger (Joens, 2012). Här kan vi alltså se att det är viktigt att den som 

innehar chefskapet ska stå nära sina kollegor men inte bli ”bästa vän” med dem då det kan bli 

problematiskt att utöva en ledarskapsroll samtidigt som det kan bli svårt att reda ut de 

problem som uppstår. I förlängningen tror vi att detta kan det leda till att personalen inte vet 

vem som har ansvar eller vem som ska göra vad och den energi de ska lägga på arbetet med 

klienterna går åt till att oroa sig över dessa problem. Det kan i sin tur medföra att klienterna 

blir osäkra och känner att något är fel och arbetet med dem blir inte så effektivt som det 

annars skulle kunna vara.  

Störst vinst till lägst kostnad 

Med New public management menas tydligare styrning där offentliga resurser ska utnyttjas på 

ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Dessa tankesätt kan man återfinna inom den privata 

sektorn. Där ansågs vinst vara den primära drivkraften, något som alltså särskiljer den från 

den offentliga sektorn. Man utgår ifrån att balansera kostnader med potentiella vinster i syfte 

att välja det alternativ som ger störst vinst till lägst kostnad, alltså räknas sällan parametrar så 

som känslor (Almquist, 2006). Detta gör att vi ställer oss frågan, om den offentliga sektorns 

tankebana kring största möjliga vinst till minsta möjliga kostnad går att förena med den 

service som till exempel socialvården ska kunna ge allmänheten. Den brittiske professorn 

Stephen Osborne menar att den offentliga sektorns uppgift är att leverera service åt samhället 

och dess medborgare och tycker inte att NPM metodens uppbyggnad följer dessa riktlinjer 

utan att den istället skapar en ”vara”(Osborne, 2010). Flertalet av de personer som vi 

intervjuat och de observationsdeltagare vi samtalat med har uttryckt ett missnöje över att det 

är en hög omsättning på socialsekreterare. Under två år kunde ett barn ha haft 4 olika 

socialsekreterare och många uttryckte att barnen har svårt att lita på och känna förtroende till 

vuxna människor som kommer in i deras liv. Har det fått förtroende för en socialsekreterare 

som sedan försvinner så känner de sig svikna. Inte bara för barnen utan även för 

behandlingspersonalen skapar detta problem, den kontakt och rutin som skapas i kontakten 

med socialsekreteraren bryts och nya får byggas upp. Intervjupersonerna upplevde även att 

vid ett byte av socialsekreterare blir klienterna rädda och osäkra då den tidigare 

socialsekreteraren vet allt om dem. De känner rädsla för det okända och oroar sig för hur de 
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ska bli bemötta. Här frågar vi oss vad som är viktigast, att man skär ner på kostnaderna och 

överbelastar socialsekreterarna eller att man verkligen ger den service som klienterna 

behöver. Vad kan detta system få för konsekvenser på medarbetarnas arbete med klienterna? 

Är då New public management förenligt med hur en offentlig verksamhet skall drivas? Vi 

menar att systemet kan leda till att ledningen inte ser medarbetarna utan bara den vinst som 

systemet ska generera och detta kan i sin tur leda till att medarbetarna tappar förtroendet för 

ledningen. Får medarbetarna inte någon uppskattning och eller känner att de blir sedda från 

ledningen kan lusten att bidra med något utöver det som är nödvändigt försvinna. 

Medarbetarna kan på så vis uppfattas av klienterna som ointresserade eller motvilliga att 

hjälpa till. Här kan man se hur den services som från början var det huvudsakliga målet har 

urvattnats.  

Vid intervjutillfället med platschefen i Storstad uttryckte hon att klienterna ibland 

bortprioriteras då belastningen på socialsekreterarna är för stor. Hon upplever även att hon 

inte fick tillräcklig information vid byten av socialsekreterare och att uppdragen gällande 

klienterna var otydliga. Hon önskade även en tätare kontakt med socialsekreterarna samt att 

de är mer aktiva vid planering och placering av klienterna. Hon upplever dock inte att hennes 

personal påverkas negativt av detta då de är vana vid att inte ha den sortens kontakt. Inte 

heller klienterna påverkas negativt då även de är vana vid att inte ha någon nära kontakt med 

sina socialsekreterare. Vi frågar oss om detta är någonting man ska behöva bli van vid. Vi 

menar att dra in på kostnader istället för att anställa fler socialsekreterare medför en hög 

belastning på dem som redan finns och en följd av detta kan blir att de inte hinner med alla 

sina åtaganden, de får skära in på saker så som personliga möten och kontaktskapande. För att 

skapa förtroende och goda möten krävs att man har den tid för att dessa skall skapas och vi 

tror inte att det går att driva en verksamhet som ska erbjuda god service om man inte har tid 

att skapa den. Sociala relationer är alltså nyckel till en god relation såväl med kollegor och 

ledning som med klienter. Ekberg skriver om just vikten av goda relationer för ett 

meningsfullt lärande. Vi menar att det inte bara är klienterna som lär sig något i kontakten 

med den sociala omsorgen utan även medarbetare lär sig något av kontakten mellan varandra. 

Ekberg menar att ju bättre och mer meningsfull kontakt man skapar ju mer positivt lärande får 

klienten. Kanske kan vi även anta att goda relationer som skapas mellan ledning och 

medarbetare också kan bidrar till en djupare förståelse och ett positivt lärande dem emellan. 

Inom NPM räknas sällan känslomässiga faktorer vilket enligt Osborne strider mot vad 

offentliga organisationer står för. De ska enligt honom lägga fokus på service till individer i 
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samhället som är i behov av den (Osborne, 2010). Intervjupersonerna och 

observationsdeltagarna har talat om sina upplevelser kring sociala relationer. De menar att 

överbelastade socialsekreterare inte har tid med att skapa personliga kontakter med sina 

klienter eller med behandlingspersonalen. De anser att i slutändan är det personliga 

kontakterna som är viktigast och dessa skapas genom att man finns där, lyssnar och visar att 

man verkligen bryr sig. Även här kan man dra liknelser till alienation och dess tredje 

samhällsförhållande. Man blir främmande för den sociala världen, man kan mista sin 

mänsklighet och bli främmande för sig själv och sitt eget värde. Detta kan även leda till att 

man bli främmade i sina sociala relationer och i upplevelsen av andra människor som subjekt 

(Israel, 1982).  

Genom dessa faktorer kan man se att behandlarnas upplevelser påverkas av ledning uppifrån, 

implementering och omorganisering. Dessa faktorer leder oftast till samma utgång så som 

stress, bristande tillit, oro, alienation och minskad effektivisering. Genom vår analys har vi nu 

lyckats svarat på vår frågeställning de vill säga hur personalens upplevelser påverkas av 

ledning, implementering och omorganisering samt om dessa faktorer påverkar personalens 

dagliga arbete med klienterna.  
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Avslutande sammanfattning och reflektion. 
Som svar på vår frågeställning kan vi se att både ledningen, implementering och 

omorganisering kan ha en stor effekt på behandlingspersonal på behandlingshem.  Vid en 

omorganisering så är en bra ledning av yttersta vikt då personliga kontakter, tydlig 

information och en inblick i verksamheten gör att en omorganisering kan genomföras på ett 

bra och smidigt sätt. Vi kan också se att ledarskapet, medarbetarna och 

omorganiseringsprocessen är sammanflätade och kan på så vis påverka varandra. Det handlar 

om mänskliga relationer och att skapa förståelse och förtroende till varandra samtidigt som 

man måste följa vissa ramar och lagar vilket gör att det hela blir än mer komplext.  

Vi kan även se att ledarskapet är viktigt för att personalen ska ha de bästa förutsättningarna 

för att kunna utföra sitt arbete och att ett bristfälligt ledarskap påverkar personalen i arbetet 

med sina klienter. De konsekvenser som kan uppstå om ledarskapet, 

implementeringsprocessen och omorganiseringen är bristfällig är att personalen kan bli 

stressade, oroliga, tappa tilliten till ledningen, känna en känsla av alienation och minskad 

effektivisering. Genom detta kan även klienterna påverkas och känna en oro. Det är viktigt att 

en omorganisering och en implementeringsprocess involverar alla i verksamheten och att alla 

känner sig delaktiga. Delaktighet leder till engagemang och vilja att förbättra och utveckla 

verksamheten. Delaktigheten skapar även ett förtroende för ledningen hos medarbetarna då de 

känner att deras åsikter och arbete värdesätts. Denna goda kontakt gör att medarbetarna får ett 

förtroende för ledningen och i större mån ställer sig bakom ledningens beslut vid 

förändringsprocesser.  

Vi anser att det berörda ämnet är av ytterst vikt då det involverar större delen av de individer 

som finns i vårt samhälle. Ledarskapet inom socialvården är inte bara viktigt för dem som 

arbetar inom verksamheten utan det berör även i förlängningen de människor som står under 

socialtjänstens vård. Det är därför viktigt att lyssna till behandlingspersonalens upplevelser då 

de står mitt i mellan ledningen och klienterna och på så vis kan bidra med en bredare 

förståelse för ämnet. Då vi anser att glappet är stort mellan det övre och undre skiktet inom 

socialvården vill vi belysa vikten av gott ledarskap. Vår önska är därför att läsarna ska ta till 

sig vårt budskap och på så vis bidra till positiva förändringar inom socialvården.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 

1. Vad är dina upplevelser av ledning uppifrån och omorganiseringar? 

2. Upplever du att det har varit mycket omorganiseringar de senaste åren? I så fall 

hur och vad har ändrats? 

3. Upplever du att det har varit några byten av metoder under de senaste åren? I så 

fall vilka och hur har bytet av metoder påverkat ditt arbete? 

4. Upplever du att ledningen, omorganisering och/eller nya metoder påverka ditt sätt 

att arbeta med klienten? Hur och på vilket sätt? 

5. Vad är din upplevelse av ett bra ledarskap respektive dåligt ledarskap? 

6. Vilka metoder arbetar ni med/ utefter i ert dagliga arbete idag? 

7. Vad upplever du är det effektivaste tillvägagångsättet för att till bästa mån hjälpa 

en klient? 

8. Finns det något som du upplever att du skulle vilja ändra i det nuvarande 

arbetssättet för att hjälpa klienten på bästa sätt? 

9. Känner och upplever du att du har friheten att kunna arbeta på ett självständigt 

sätt? 

10. Känner du till BBIC? Hur är dina upplevelser av att arbeta utefter BBIC? 
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