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Abstract  

A new municipal group house is emerging - and intentions are affected. 

Swedish welfare is described as something that is transforming. This essay is a case study on 

how a group house for young adults with mild mental retardation and social problems, 

developed in a municipal. The purpose of the essay is to gain a better understanding of a 

new group house with the help of theoretical concepts such as internal and external forces 

in relation to organizational change. The conclusion is that a group house emerges through 

a complex context where different factors influence the ability to reach or fail intention, 

where the intention of the group house is to give the residents greater autonomy and hence 

have less need for welfare. Internal pressure such as the physical design of the home and 

external pressure such as how different laws are interpreted and followed in everyday 

situations are examples of important forces. 
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Inledning, tröghet eller förnyelse inom välfärden 

Inledning 
Är den svenska modellen för välfärd hotad? Kommer den svenska välfärden att kännas 

igen i framtiden? Finns välfärden tillgänglig och generös när du plötsligt kommer att 

behöva den? I Sverige har vi en utbyggd och offentligt finansierad välfärd, som i många 

avseenden involverar medborgarna från det tidiga livet som foster, genom 

barnomsorg, utbildning, arbetsliv, äldreomsorg till begravning. Frågor som ovan om 

välfärdens existens och utveckling ger oftast ytterligare frågor än precisa svar. I 

debatter om välfärd framförs ofta att vi just nu är i ett samhälle som befinner sig under 

förändring. Om välfärden i framtiden kräver ett högre skatteuttag, mindre eller större 

inslag av eget ansvar, är frågor som är aktuella (Sveriges Radio, 2017-03-11). Samtidigt 

pågår det en befolkningsökning och ett grundantagande inom den politiska som 

administrativa ledningen, är att utvecklingen kommer att ställa nya krav på hur 

välfärden i framtiden bör organiseras och finansierades (SKL, 2010, s 63).   

Välfärden i Sverige idag sägs stå inför en omvandling där mycket av fokus ofta landar 

i att de gemensamma resurserna ska räcka till fler insatser och till fler individer. Nya 

idéer inom välfärden, som nya verksamheter, inleds ofta med stora förhoppningar om 

att kunna bidra till något nyskapande som ska kunna spridas till fler. Ett exempel på 

det kan vara hur en medieaktör som Dagens Samhälle anordnar en samhällsgala där 

de mest framgångsrika kommunerna, innovationerna och välfärdsförnyare utses. 

Årets förnyare av välfärd blev 2016 en mobil vårdcentral som åker till asylboenden. De 

vinner utmärkelsen med motivering om att den enskilde patientens tillgångar i tid, 

kraft och pengar, som samhällets resurser utnyttjas mer effektivt om vårdcentralen 

kommer till de asylsökande patienterna (Sundling, J., 2017).  

Grundantagandet om att välfärden, som vi känner den idag är under förändring 

ifrågasätts av forskning som visar på att mycket inom välfärdsstaten i mätbara utfall 

kan beskrivas som ganska lika mot hur det var innan omfattande förändringar. Inom 

organisationsforskning beskrivs denna välfärdens paradox, eller snarare 

administrationens paradox i termer av parallella processer av tröghet och förnyelse (till 

exempel i Ahrne, G. & Papakostas, A., 2014, kap 3). Det finns även specifik forskning, 

till exempelvis om upplevd livskvalité hos personer med utvecklingsstörning, som 

stödjer en tes om tröghet. Den upplevda livskvalitén hos målgruppen, har visat sig vara 

ungefär den samma, även om större organisationsförändringar har skett (Eriksson, H., 

& Tideman, M. 2010, s 107). I samband med att den nya lagstiftningen om LSS (Lag 

om stöd och service till vissa funktionshindrade, benämns oftast som: LSS) antogs i 

mitten av 1990-talet pågick en organisationsförändring inom den svenska offentliga 

sektorn. Förändring eller marknadsanpassning, under mitten av 1990-talet brukar i 

litteratur beskrivas som influerad av New Public Management, oftast förkortat till 
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NPM. Genom lagreformer och organisationsförändringar kunde verksamheter inom 

den offentliga finansierade välfärden bli och vara privata, enskilda verksamheter 

(Eklund, K.  2013, s 285). Sedan 1990-talet har utvecklingen i denna anda gått till så 

att många svenska kommuner organiserar välfärd utifrån, NPM, inspirerade av 

beställare- och utförarmodeller. Förändringstrenden inom den svenska välfärden 

inspirerade av NPM under 1990-talet har följts av andra nyare trender under de 

senaste femton åren. Med influenser från hälso- och sjukvården och medicinsk 

forskning har framförallt välfärd som har med socialt arbete att göra fått anpassa sig 

och förändra sig för att vara och bli mer evidensbaserad och utgå från vetenskapligt 

bevisade goda arbetsmetoder (Johansson, m.fl. 2015, sida 70 - 71).  

En annan förändringstrend som nämns inom organisationsforskning, som mode inom 

ledning och utmärkande för de senaste åren är krav och tryck på riskhantering, att vi 

nu lever i ett granskningsamhälle. Offentligt finansierad verksamhet ska bedrivas på 

ett ekonomiskt, resurssanpassat och effektivt sätt (Czarniawska, B. & Solli, R., 2014, 

sida 14).  Det finns sedan de senaste decennierna tydliga reglerade krav på att 

kommunala verksamheter ska ha finansiella som verksamhetsmässiga mål med fokus 

på en god ekonomisk hushållning (Knutsson, H., 2006, sida 26 - 27). Reglerade krav 

som i många kommuner uppfattas som ett externt förändringstryck (ibid, sida 26). 

Granskning i form av krav på revision kräver en öppenhet och mätbara mål 

(Czarniawska B. & Solli, R., 2014, sida 14). En förklaring till att trenden har fått fäste i 

Sverige kan vara att det här finns ett krav på transparens från framförallt media. 

Trycket på transparens skapar i sin tur inom offentlig verksamhet ett sökande efter 

skydd och försvar (ibid, sida 17).  

Ser och tolkar vi välfärden utifrån organisationsteorier, som till exempel de ovan 

nämnda trenderna, kan förändringar inom välfärden förklaras utifrån en kontext med 

krav. Teoretiskt kan detta perspektiv förklaras utifrån begrepp som inre respektive 

yttre tryck. En konsekvens av detta resonemang blir att välfärdens verksamheter 

förändras och anpassar sig till den tid och kontext där samhället för stunden befinner 

sig (Ahrne, G. & Papakostas, A., 2014, sida 85).  

I sammanhanget svensk välfärd är denna uppsats relevant och intressant för att 

studera nya verksamheters framväxt som inkluderar planering, strukturering och en 

fas av genomförande. Kontexten och förhållanden kan förklaras i termer av krav, tryck 

och framväxt som en del av en organisationsförändring. Yttre och inre kraft som en 

påverkande kraft har teoretiker som Ahrne återkommit till i flera böcker (till exempel 

i Ahrne, G. & Papakostas, A., 2014). 

  

http://www.kfi.se/wp-content/uploads/2017/01/130.pdf
http://www.kfi.se/wp-content/uploads/2017/01/130.pdf
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Syfte och problemformulering 

Problemformulering 
De unga vuxna som idag har möjlighet att bo i så kallade särskilda boenden har vuxit 

upp under ett 2000-tal, där de under de första åren i grundskolan har inkluderats med 

så kallade, normalbegåvade barn. Inom svensk handikappforskning omnämns 

gruppen som ”den nya särskolegenerationen”. Begreppet beskriver att gruppen har 

ökat kraftigt i antal individer som går i särskola. Forskning har visat att den nya 

generationen generellt har svårt att förlika sig med att de i vuxen ålder är hänvisade till 

omsorgsvärlden (Molin, M., 2008, sida 11).  

Inkluderande, medbestämmande och evidensbaserade metoder inom den sociala 

välfärden kan ses som ett modernt och aktuellt förhållningssätt likväl som krav på 

offentlig välfärd (Johansson, K., m.fl. 2015, sida 70). De moderna förhållningssätten 

kan ses som en paradox mot välfärdssamhällets erbjudande om olika typer av 

gruppbostäder. Välfärdsinsatser som särskilda boende och/eller gruppbostäder bygger 

på att individer åter ska slussas samman med andra individer som har liknade 

funktionshinder.  

Välfärdsinsatser som ett boende för funktionshindrade, är en typ av verksamhet men 

också en service, som alla kommuner måste erbjuda sina medborgare. Ett måste eller 

tvång för kommunen att tillhandahålla, speciellt om servicen utgår från Lagen om stöd 

och service till vissa funktionshindrade, oftast förkortat LSS (Svensk 

författningssamling 1993:387). En rättighetslagstiftning, som ger tydliga ramar för vad 

till exempel ett gruppboende för funktionshindrade, utifrån olika så kallade 

personkretsar, är och kan vara (ibid). Socialtjänstlagen, oftast förkortat SoL, å andra 

sidan, kan beskrivas som en ramlagstiftning (Svensk författningssamling, 2001:453). 

En lag som ger ramar för att varje individ ska ha skäliga levnadsvillkor. Stöd som utgår 

från SoL ger huvudmännen, som en kommunal omsorgsförvaltning, utrymme att tolka 

vad som är ett tillräckligt gott stöd (ibid). 

Verksamheter inom välfärden för vård och omsorg, som till exempel gruppbostäder 

och särskilda boenden är verksamheter som i relation till övriga verksamheter inom 

kommuner är personal- och resurskrävande (Jonsson, R., 2013, sida 24). 

Verksamheter inom den kommunala omsorgen, berör många invånare, som till 

exempel brukare inom gruppbostäder. Teoretiskt är det viktigt att studera framväxt för 

att få en ökad förståelse för fenomenet med nya verksamheter. En brist på studier som 

teoretiskt fokuserar på organisationsförändring som en pågående process beskrivs till 

exempel av Tsoukas, H. & Chia, R. (2002).   

Ytterligare en relevant aspekt av organisationsstudier av den kommunala välfärden 

handlar om hur organisation och kvalité av dessa verksamheter är. I synnerhet hur det 
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tillkommer nya verksamheter. Är det nya verksamheter för att nya behov uppkommer 

av service eller för att målgruppen för en viss service ökar? Eller beror det på att gamla 

sätt att organisera en liknade verksamhet blir olämpliga. Som svar på ovannämnda 

frågeställningar finns det ett relativt brett forskningsfält över organisering av den 

svenska välfärden, till exempel om varför förändringar sker (Jonsson, R., 2013). 

Förändringar motiveras och genomförs till exempel för att upprätthålla legitimitet, 

anpassa sig eller för att marknadsföra sig mot en föränderlig omvärld. Det finns också 

forskningsstudier över hur projekt inom välfärden bedrivs som försöksverksamheter 

som sedan blir permanenta (Jensen, C. m fl., 2007).  

Men vad som gör att, och framförallt hur, andra nya verksamheter tillkommer och 

växer fram, finns mindre beskrivit inom den skandinaviska organisationsforskningen. 

Det kan därför beskrivas som relevant att beskriva framväxt av nya välfärdsinsatser, 

såväl empiriskt som teoretiskt.  

Syfte, frågeställningar och avgränsningar 
Syftet med denna uppsats handlar om att bidra med ökad förståelse för framväxten av 

en ny verksamhet inom den kommunala välfärden. Teoretiska utgångspunkter som 

inre och yttre tryck och/eller krafter, för och mot förändring syftar till att bidra till en 

ökad förståelse. Det empiriska underlaget, en fallstudie av en ny kommunal 

verksamhet, syftar i detta sammanhang till att vara ett verklighetsförankrat exempel 

att utgå ifrån.  

Uppsatsens övergripande frågeställningar kopplas till det empiriska underlaget som 

mot de teoretiska utgångspunkterna. Frågeställningarna blir på så sätt även ett 

analysinstrument. Frågeställningarna lyder: 

Vilka inre respektive yttre krafter som påverkar framväxten av en ny verksamhet 

kan beskrivas ur ett empiriskt fall?  

På vilka sätt kan inre och yttre krafter ändras under en process av framväxt? 

Frågorna avser att bidra till en förståelse till de intentioner av förändringstryck som 

gör att en ny verksamhet växer fram. Krafter eller tryck kan beskrivas som intentioner 

(Pettigrew, A.M., 1992, sida 7 - 8). Målsättningar, anledningar och förklaringar blir i 

detta sammanhang närbesläktade fenomen för att beskriva vad som ligger bakom en 

ny verksamhet inom den kommunala välfärden. Intentioner förekommer inte enbart 

inför, utan är något som finns kvar och tillkommer under framväxtens utveckling 

(Ahrne, G., 1994, sida 95). Uppsatsens empiri utgår från en fallstudie av en relativt ny 

verksamhet inom Norrköpings kommun, med fokus på vilka krafter som påverkar 

framväxten.  
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I en uppsats som avser att behandla ett konkret fall, som här, ett nystartat boende för 

fyra individer, gör att det unika fallet eller exemplet, blir en naturlig och förhållandevis 

snäv, avgränsning. Tillgång till fallstudien har fåtts genom att uppsatsen också är ett 

uppföljningsuppdrag från Norrköpings kommun. Det enskilda fallet blir ett försök att 

undersöka om det med ett avgränsat exempel från verkligheten går att säga något om 

den större helhet som det enskilda boendet befinner sig inom (Yin, R.K. & Nilsson, B., 

2006, sida 31). Det är tänkbart att med fler konkreta fall, som till exempel fler 

nystartade verksamheter, inom som utanför Norrköpings kommun, skulle utfallet och 

möjlighet att säga något om kontexten bli större. Mer om fallstudier som en del av 

metoddesign och vad det kan bidra till, presenteras i metodkapitel, se nedan i 

disposition. 

Tidskontexten vilket fallet studeras inom är retroaktivt, det vill säga något år inför 

uppstart fram till några år under pågående verksamhet. Tidsperspektivet och den 

kvalitativa metoden kan ses som en avgränsning. Att studera något i efterhand med en 

förbestämd tidsram, kan riskera att utelämna viktiga skeenden inför som under tiden, 

beroende på vad som går att få ut och tolka av datakällorna (Alvesson, M. & Sköldberg, 

K., 2008, sida 218).   

Disposition  
Avsikten med detta första kapitel är att översiktligt presentera ämnet för uppsatsen 

samt dess syfte och frågeställningar. En bredare bild av kontexten som fallstudien 

befinner sig inom ges under en bakgrund. Ett första bakgrundsavsnitt handlar om hur 

synen på individer med utvecklingsstörning har förändrats och därmed även 

omsorgen. Det historiska avsnittet följs av mer tidsnära faktorer som aktuella 

utmaningar för omsorgen i situationer där tvång och begränsningar används. 

Bakgrundskontexten avslutas med ett avsnitt om hur olika delar av ledningen inom 

den offentliga välfärden, som den politiska respektive administrativa ledningen, kan 

skapa olika förändringstryck eller krafter. Diskrepansen och komplexiteten mellan de 

olika ledningssystemen kan riskera att kollidera med varandra.  

Bakgrunden följs av ett metodkapitel där valet av kvalitativ metod och fallstudie med 

intervjuer och dokumentstudier beskrivs som en interaktiv process. Ett kapitel om de 

teoretiska utgångspunkterna syftar till att ge läsaren en introduktion till de begrepp 

som finns i syfte och frågeställning och som återkommer i de empiriska fynden som i 

resultatdiskussionen. De teoretiska begreppen som är centrala är inre och yttre kraft. 

Begreppen kommer från organisationsteorier om förändring. Två tidigare studier om 

organisationsförändring inom välfärden avrundar det teoretiska avsnittet. 

Det empiriska kapitlet inleds med resultat från dokumentstudier i form av att beskriva 

det unika fallet utifrån tidigare och något senare upprättade styrdokument. Utifrån en 
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interaktiv process under insamlingen av empiriskt material, återfinns här en 

sammanfattning av de tidningsartiklar som uppmärksammande en lokal skandal, 

våren 2011. De empiriska fynden från intervjuer presenteras kategoriserade utifrån 

vilken typ av påverkande kraft de kan tolkas och beskrivas tillhöra. De empiriska 

fynden förs sedan vidare in i den avslutande resultatdiskussionen. Det avslutande 

kapitlet består av uppsatsens slutsatser, diskussion om den använda teorin och 

metoden samt förslag på fortsatta studier. En summering av hela uppsatsen finns som 

en sammanfattning, efter det avslutande kapitlet. 
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Bakgrund - 

 En kontextbeskrivning av välfärd inom funktionshinder området 

En bakgrund följer här för att kunna ge en fylligare förståelse för det fält som 

fallstudien befinner sig inom. Avsnittet inleds med en sammanfattande historisk 

genomgång av välfärden för funktionshindrade personer med utvecklingsstörning. 

Den historiska summeringen följs av ett avsnitt om en aktuell utmaning inom fältet. 

Utmaningen handlar om huruvida intentioner av normalisering och integrering 

samspelar med förekomst av verksamheter där individer begränsas och utsätts för 

tvång. Bakgrunden avslutas med att beskriva hur kommunal verksamhet befinner sig 

inom en kommunal logik som har att förhålla sig till såväl politisk som administrativ 

ledning och styrning. 

En historisk sammanfattning av välfärd för personer med 
utvecklingsstörning 
Välfärden i Sverige kan sättas i ett utvecklingsperspektiv från ett fokus av 

omhändertagande till att verka normaliserande (Tideman, M., 2000, Kapitel ett). Det 

som ibland kallas det svenska folkhemmet skapades under 1920-talet med ett mer eller 

mindre uttalat rättvisepatos att vara generell och till för alla medborgare, men för och 

till de ”svaga” specifikt (ibid). Till så kallade svaga medborgare räknades till exempelvis 

personer med utvecklingsstörning. En ambition med det utbyggda folkhemmet var att 

de svaga skulle slippa vara beroende av privata initiativ och välgörare som fattigstugor 

eller andra typer av mer direkt riktad välgörenhet (ibid, sida 23). 

I beskrivningen av hur folkhemmet formades brukar en social ingenjörskonst lyftas 

fram som något tidstypiskt, från 1920 till 1950-tal. Det fanns en allmän tilltro till att 

framgångar inom naturvetenskaperna skulle kunna gå att utvidgas till sociala 

samhällsfenomen som misär och fattigdom (Lundberg, U. & Tydén, M., 2008, sida 60). 

Strömningar inom det som i efterhand kan beskrivas som den svenska 

ingenjörskonsten, arbetade för att samhället skulle skyddas mot de sinnesslöa, som då 

var ett samlingsbegrepp för olika psykiska funktionshinder. Skyddet mellan samhället 

och de sinnesslöa skulle ske genom en kraftigt utbyggd omsorg, vid så kallade 

uppfostringsanstalter för de svaga medborgarna (Tideman, M., 2000, sida 23). 

Uppfostringsanstalter och andra typer av omsorger blev till stora särskilda 

institutioner som oftast låg avlägset från annan typ av bebyggelse. Familjer med barn 

som hade någon form av utvecklingsstörning rekommenderades att lämna sina barn 

till experterna vid uppfostringsanstalterna så tidigt som möjligt, för en livslång omsorg 

(ibid, sida 34). I slutet av 1950 och början av 1960-talet började många av de ideal som 

den sociala ingenjörskonsten grundades sig på, att ifrågasättas och i samband med 

detta uppmärksammades omfattande missförhållande vid de stora institutionerna. 
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Samtidigt som de första brukarföreningarna med föräldrar till funktionshindrade barn 

bildades och ställde krav på förändringar inom omsorgen för sina barn (Grunewald, K. 

& Olsson, T., 1997). 

Ovan kortfattade resumé, kan kompletteras med en mer parallell historiebeskrivning 

genom en bok med ett rikt bildarkiv av Grunewald, K. & Olsson, T. (ibid). Fotografierna 

i nämnda referens är både informellt tagna av personal vid institutionerna som högst 

officiella med dåtidens högtidlighet och respekt inför en professionell fotograf. 

Bildarkivet i samspelet med beskrivande text, kan ge ytterligare en dimension av 

förståelse under vilka villkor dessa institutioner och/eller uppfostringsanstalter 

verkade. Till exempel syns i flera bilder en ambition om att personer med 

utvecklingsstörning med rätt träning och skolning skulle kunna bli skolade till att klara 

en egen försörjning (ibid). En annan aspekt, som är genomgående för bilder från 

omsorgen under 1920 till 1960-tal, är att grupperna vid de olika institutioner ofta var 

stora. Om grupperna var stora så var även spannet stort i vilken grad de var 

utvecklingsstörda och med vilka eventuella ytterligare psykiska och/eller fysiska 

funktionshinder. Det finns belägg för att misstänka att det var mer eller mindre vanligt 

att det fanns barn och ungdomar som egentligen inte hade något funktionshinder, men 

ändå var lämnade till vårdinstitution (ibid). 

Efter att missförhållandena hade uppmärksammats och en allmän politisk uppfattning 

om de svaga i samhället hade ändrats under 1970 och 1980-talet blev det aktuellt att 

modernisera välfärden för personer med utvecklingsstörning. Nya trender i samhället 

var en tydligare rättvise- och jämlikhetsprincip, och för de svaga grupperna blev 

begrepp som normalisering och integrering målbilder (Tideman, M., 2000). En 

konsekvens av målen för integrering blev att fler och fler institutioner lades ner. Det 

blev i samband med nedrustningen även möjligt för fler barn att bo kvar hemma med 

sina familjer.  

Rättvise- och jämlikhetsprincipen följdes under 1980-talet av en debatt om 

huvudmannaskap. Den politiska och administrativa debatten handlade om vilken 

samhällsnivå det var rimligt att ansvaret att utöva omsorg skulle ske inom. Debatten 

landade i att mycket av det som tidigare hade varit statligt eller landstingets ansvar 

flyttade under 1990-talet till att bli ett kommunalt ansvar. Motiv för att förespråka ett 

kommunalt huvudmannaskap, som en geografisk närhet mellan ledning och utövare 

respektive mellan omsorgstagare och anhöriga, passade bra ihop med de ideal som den 

nya handikapps ideologin hade (ibid, sida 35). Det var ideal och målbilder som till 

exempel jämlikhet och möjlighet till medbestämmande.  När den kommunala 

reformen sedan genomfördes under 1990-talet visade det sig snart att antalet 

inskrivningar av barn och ungdomar i särskola ökade avsevärt. I efterhand har 

ökningen av antal inskrivna elever i särskolan tolkats som ett kommunorganisatoriskt 
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incitament för att få tillgång till mer ekonomiska resurser. En annan förklaring som 

lyfts fram är att det blev lättare för enskilda familjer att söka stöd och få det för barn 

med särskilda behov. Stödet och möjligheten att få ta del av det blev lättare när det 

fanns geografiskt nära (ibid, sida 166).  

Ett annat sätt för att nå målsättning om integrering, normalisering och delaktighet kan 

den så kallade reformen och införandet av rättighetslagstiftningen, LSS, från 1994, ses 

som. I senare forskning har Eriksson, H. & Tideman, M., återkommit till att studera de 

olika reformerna kring välfärden för personer med utvecklingsstörning (2010, sida 4). 

Studier som syftar till att undersöka om reformerna kan förstås som något som har 

bidragit till att personer med utvecklingsstörning upplever en högre grad av 

levnadsvillkor. Studiernas slutsatser har visat att oberoende av huvudmannaskap och 

lagreformer, är levnadsvillkoren ungefär de samma mellan 1990-talet till mitten av 

2000-talet (ibid, sida 107). 

Personer med utmanande beteende i relation till tvång och 
begränsningar 
Konsekvenser av hur välfärd organiseras och genomförs kan beskrivas som möjligheter 

att begränsa och tvinga andra individer. En tanke som historiskt kan ses som en 

koppling till den så kallade sociala ingenjörskonsten med ideal om att skydda 

samhället från svaga och oönskade individer och grupper (se tidigare avsnitt). Tvång 

och begränsningar har varit mer eller mindre självklara som en förutsättning för 

institutionerna (Grunewald, K. & Olsson, T., 1997). Även om handikappforskning, 

politik och lagreformer inom området har gått mot normalisering och integrering finns 

det fortfarande kvar inslag av tvång och begränsning, inom den svenska välfärden. På 

vilket sätt, och på vems initiativ, tvång och begränsningar förekommer, kan tolkas som 

något som förändras över tid och beroende av kontext. Det finns idag lagstiftning som 

beskriver att tvångs- och begränsningsåtgärder inte är tillåtet, så länge det inte görs i 

samtycke och/eller som ett skydd. Ett exempel på en tvångsåtgärd, kan i detta 

sammanhang vara ett hjälpmedel som bältar fast en individ som vill skada sig själv 

(Björne, P., 2012, sida 14).   

En forskningsöversikt från 2012 ger en sammanfattning av svensk, men främst 

internationell forskning, över verksamheter, särskilda boenden och dagliga 

verksamheter, för brukare med utmanande beteende (ibid, sida 4). Begreppet 

utmanande beteende är en direkt översättning från engelska challenging behavior, och 

omfattar ett beteende som ofta leder till någon form av tvång eller begränsning, oftast 

från personal till brukare. Det utmanande beteendet är vanligt bland personer med 

utvecklingsstörning och autism, och förekommer mest under perioden 15 till 34 år. 

Exakt hur vanligt, finns ingen säker forskning på. Inte heller vilken pedagogisk metod 

som är mest gynnsam för att förebygga. Mycket av utmanande beteenden, ligger i 
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kommunikationssvårigheter mellan brukare och personal (ibid, sida 26). En av 

kommunikationssvårigheterna kan härledas till hur verksamheterna är organiserade. 

Det finns också forskningsresultat som visar att en organisation med en närvarande 

chef och med ett levande och konkret arbete med värderingar leder till en verksamhet 

med bättre kvalité (ibid, sida 21). I kvalitetsbegreppet föreslår Björne, P., att i alla 

former av uppföljningar och mätningar av måluppfyllelse, ska ett mått av antal 

åtgärder av tvång och begränsning med fysiska interventioner mätas och på sikt 

minskas. Med fysiska interventioner menas i detta sammanhang, att utan samtycke 

avlägsna en person från ett rum till ett annat, sätta fast med bälte etc. Tvång och 

begränsning är något som författarna lyfter är svårförenligt med LSS likväl som 

socialtjänstlagen och internationella konventioner om mänskliga rättigheter. Tvång, i 

sin kraftigaste form kan vara olaglig och dödande. I detta sammanhang lyfts exempel 

om en brukare som kvävdes i samband med att personal satt på brukarens rygg (ibid, 

s 18).  

Kommunal förvaltning och ledning, en komplex arena 
Organisationsförändring och förändringsarbete inom offentlig verksamhet som en 

kommunal förvaltning, förhåller sig i vissa avseende till olika logiker och ledningar 

även om de är satta under samma regleringar och lagstiftningar (Jonsson, L. & Arnell, 

S., 2006, sida 9). Organisationsformen kommun som fenomen, kan ses som en 

organisatorisk nivå för att kunna ge och producera tjänster och service till invånare 

som till exempel omsorg och sophämtning (Montin, S. & Granberg, M., 2013, sida 7). 

Under de sista årtiondena har de kommunala verksamheterna och ansvaret vuxit 

(Brorström, B. & Siverbo, S., 2001, sida 9). Ett exempel på ett utökat ansvar är omsorg 

av funktionshindrade från statlig och/eller landstingsnivå till kommunalt 

huvudmannaskap, under 1990-talet (Tideman, M., 2000, sida 35). Det utökade 

ansvaret gör att antalet anställda inom kommunerna stadigt ökar, oberoende av att det 

samtidigt förekommer neddragningar inom den offentliga välfärden (Adolfsson, P. & 

Solli, R. 2009, sida 22). 

Utifrån att den kommunala förvaltningen har en skiftande roll och ansvar kan en 

kommun beskrivas som en komplex serviceleverantör. Kommunerna är i vissa av dessa 

delar av samhällsservicen också myndigheter med ansvar att vid behov kunna utöva 

tvång mot den enskilde, till exempel socialtjänstens möjlighet och ansvar kring 

myndighetsutövning. Kommunen kan dessutom, inom samma myndighet handlägga 

restaurangers ansökan om alkoholtillstånd, vilket kan gå emot andra intressen som att 

skydda enskilda missbrukare. En komplexitet, av olika uppgifter och ansvar, kan 

beskrivas som hyperordning (ibid, sida 17).  
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Olika intressedomäner, logiker och ledningar  
Att kommunen som fenomen har olika uppgifter och spelregler att förhålla sig till gör 

att det i flera situationer uppstår otydligheter och ibland konflikter mellan olika delar, 

som till exempel den politiska respektive den administrativa ledningen (Jonsson, L. & 

Arnell, S., 2006, sida 12).  Adolfsson, P. & Solli, R., beskriver att det går att urskilja tre 

domäner av styrande funktion, politisk, administration samt servicedomän (2009, sida 

26 - 27). Den politiska domänen bygger på förtroende och samtycke från medborgarna, 

det vill säga väljarna (ibid, sida 26). Det grundläggande för den administrativa eller 

byråkratiska domänen är hierarki och styrning, genom komplex ledning, ekonomi och 

kvalitetssystem (ibid). Servicedomänen å andra sidan är den domän där tjänsterna 

produceras och styrs ofta av en kvalitetsfokus till dem som ska få servicen (ibid).  

Montin, S. & Granberg, M. utgår och resonerar kring fyra idealtyper för byråkrati med 

fokus på kommuner och framhåller att ingen kommun i Sverige är bara en typ (2013, 

sida 21). De flesta kommuner har olika mycket inslag av de fyra olika typerna. De fyra 

idealtyperna är: gemenskapskommun, statsintegrerad kommun, marknadskommun 

respektive samordnings- och samarbetskommun. Gemenskapskommun grundar sig 

på att medborgarna har gemensamma skyldigheter och att det ska lösas genom lokal 

demokrati och de lokala förutsättningarna (ibid, sida 23). Speciellt för den 

statsintegrerade kommunen är att denna typ ses som statens förlängda arm för att 

tillhandahålla och genomföra välfärd till invånare på ett lokalt plan. 

Sammankopplingen till staten är tydlig både genom det nationella partisystemet och 

genom de olika myndigheter som finns för att säkerställa att lagar och förordningar 

efterlevs på lokala nivåer (ibid, sida 25). Marknadskommunen utmärker sig med att 

betona medborgarnas individuella behov av olika typer av tjänster och service. 

Valfrihet för den enskilde medborgaren poängteras genom möjlighet att välja av vem 

och på vilket sätt tjänsterna utförs (ibid, sida 27). Samordnings- och 

samarbetskommun grundar sig i en ide´ om att pluralismen i samhället är större idag 

än tidigare (ibid, sida 29). Kommunen får då som uppgift att ekonomiskt, socialt och 

politiskt skapa någon form av lokal samordning. Samverkan och samordning med 

andra kommuner, regioner och andra aktörer blir en central roll. 

Sammanfattning av bakgrundskontext 
Bakgrundskontext syftar på att beskriva den breda komplexitet som min fallstudie 

befinner sig i. Den välfärd som startboendet kan ses som, är planerad och skapad för 

en avgränsad målgrupp, ”unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning och social 

problematik” (Vård- och omsorgskontoret, VON-127/2012). Målgruppen i relation till 

dess historia, aktuella utmaningar i omvärlden samt lokala erfarenheter av olika 

ledningslogiker, kan ses som möjliggörare för att skapa en ny verksamhet. Olika 
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möjligheter, som kan sägas skapa inre som externa tryck, eller krav, på en övergripande 

förändring för målgruppen. 

Den historiska utvecklingen av politik och välfärd för funktionshindrade har 

återkommande befunnit sig inom yttre som inre krav på förändring. Yttre krav om en 

generell välfärd och social ingenjörskonst skapade möjligheter för stora institutioner. 

Uppmärksammade missförhållanden vid flera institutioner och föräldrar som 

tillsammans gick ihop i intresseföreningar för sina funktionshindrade barn skapade 

andra inre och yttre krav på förändring av välfärden. 

Idag finns liknande utmaningar, till exempel hur omsorg och jämlika levnadsvillkor 

ska kunna upprätthållas men också nya utmaningar att hantera inom välfärden för 

funktionshindrande. Avsnittet om personer med utmanade beteende i relation till 

möjligheter till tvång och begränsningar är ett exempel på dagens förhållningssätt kan 

ifrågasättas ur etiska aspekter. Det utmanade beteendet, handlar om olika socialt 

destruktiva beteenden, som enligt forskning ofta uppkommer i 

kommunikationssvårigheter mellan brukare med utvecklingsstörning och personal 

(Björne, P., 2012).  

Ytterliga en dimension av den breda och komplexa bakgrunden handlar om den 

komplexa arena som den kommunala välfärden befinner sig inom. Skillnader och 

komplexiteten mellan de politiska och administrativa ledningssystemen kan skapa 

yttre som inre krav på organisationsförändringar, som kan motverka varandra. 

Komplexiteten kan göra att ledningssystem och förändringar går långsammare än 

inom verksamheter som befinner sig utanför det offentliga (Jonsson, L. & Arnell, S., 

2006, sida 12). 
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Metod 

Fallstudien har en empirisk metoddesign som är kvalitativ och sammanför två 

välbeprövade metoder inom den kvalitativa traditionen: dokumentstudier och 

intervjuer. Detta är ett metodval som är inspirerad av en kvalitativ metod som beskrivs 

i avhandlingen Samverkan och gränser (Löfström, M., 2010) samt 

licentiatavhandlingen Liv i Kollektiv (Åkerlund, E., 2016). Löfströms avhandling 

undersöker ett antal olika samverkansprojekt och vad det finns för organisatoriska 

gränser mellan de olika parterna i samverkan (Löfström, M., 2010). Ett kvalitativt 

metodval med olika empiriska datakällor finns på ett liknande sätt i Liv i Kollektiv. 

Åkerlunds studie har en uttalad etnografisk metoddesign med syfte att få en djupare 

förståelse för den grupp ungdomar som beskrivs som ensamkommande flyktingbarn. 

Kompletterande tillvägagångssätt, för att samla empiri, används ofta inom studier med 

kvalitativ metod, för att kunna ge en bredare förståelse för en komplex frågeställning 

och för olika fenomen (Åkerlund, E., 2016, sida 25).  

Ansats  
Kunskapssynen som kan genereras ur valet av denna kvalitativa metod är 

förståelsebaserat (Alvesson, M. & Sköldberg, K., 2008, sida 54). Abduktion är den 

metod som bör användas vid fallstudiebaserade undersökningar och syftar på ett 

processperspektiv där empirisk insamling och teoretisk tillämpning utvecklas 

parallellt (ibid, sida 55). Generella teorier kan stötta observationer på fältet, 

observationer som i ett nästa steg kan hjälpa till att modifiera och specificera de 

generella teorierna (Svensson, P., 2015, sida 219).  

Metodvalet har en koppling till den komplexa problemformulering som framväxt av en 

ny verksamhet inom välfärden kan beskrivas som. En kritisk och interaktiv 

metodansats kan anses vara viktigt för att visa på en vidare samhällsrelevans (Syssner, 

m.fl., 2016, sida 11). Den interaktiva ansatsen i sig gör att studieprocessen kan 

beskrivas som krokig och svår. Processen i avseende med vilken ordning de olika 

momenten kommer, kan vara besvärlig att helt planera i förväg (ibid, sida 12). Det 

innebär att det i en fallstudie med en interaktiv metodansats måste finns en öppenhet 

för det planerade som för det oplanerade. Det kan, som i den här fallstudien, handla 

om att planerade moment som intervjuer som är bokade i förväg bokas om med kort 

framförhållning eller att en intervjuperson avbokar sitt deltagande strax inför en 

planerad intervju. Det interaktiva förhållningsättet innebär en öppenhet för att 

ytterligare dokument och intervjuer kan tillkomma under processens gång. Likväl som 

att andra planerade delar kan behövas sorteras bort, på grund av så kallad empirisk 

mättnad (Kvale, S. & Brinkmann, S., 2009, sida 129). Nedan finns en figur av hur de 

olika metodvalen i denna fallstudie förhåller sig till ett processperspektiv: 
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Figur 1. Bild över hur ansatsen kan beskrivas som en interaktiv process 

 

Figuren skulle kunna byggas ut med de moment som har planerats men som sedan 

skjutits fram i tid, med mindre rutor på olika ställen i processen. Avsikten med bilden 

är dock att beskriva den interaktiva processen med loopar av moment som återkommer 

över tid. 

Fallstudie 
Uppsatsens syfte med betoning på framväxt av en ny verksamhet kan beskrivas som 

något som ger en möjlighet att metodiskt utgå från ett fall. Att uppsatsen också är ett 

uppföljningsuppdrag från Norrköpings kommun av en verksamhet ger möjligheten att 

utgå från ett fall. 

Det är en fallstudie som innefattar en empirisk undersökning som studerar en 

företeelse i dess verkliga kontext (Yin, R.K. & Nilsson, B., 2007, sida 31). Företeelsen 

är i detta sammanhang framväxten av en ny verksamhet, ett startboende. Fallstudie är 

särskilt användbar när gränsen mellan företeelsen och kontexten är otydlig (ibid). 

Fallstudien bygger på en analysenhet, det vill säga, en ny verksamhet, vilket gör att det 

kan beskrivas som enfallsdesign (ibid, sida 60). Att uppsatsens syfte inte handlar om 

att prova ett antal avgränsande hypoteser, utan istället få ökad förståelse, gör att 

fallstudie är en passande kvalitativ metod (Merriam, S.B. & Nilsson, B., 1994, sida 25).  

Valet av fall är en kombination av förförståelse och tillgänglighet. Förförståelse i den 

mening att jag sedan tidigare har ett intresse och yrkeserfarenheter för och ifrån 

verksamheter inom den offentligt finansierade välfärden. En kombination av egen 

nyfikenhet och intresse, i relation till samhällsrelevans kan i detta sammanhang vara 

en bra utgångspunkt (Brorström, S., 2010, sida 43 - 44). Tillgänglighet, i den 

bemärkelse att Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun var den verksamhet 

som svarade att de hade ett konkret behov av ett studentarbete likt min masteruppsats 

och inom mitt intressefält.   

Dokumentstudier
Intervjuer med 

tjänstemän Dokumentsstudeier

Intervjuer vid enheten: 
personal och boende

Intervjuer med fler 
tjänstemän
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Datakällor 
Det empiriska materialet i denna fallstudie bygger främst på intervjuer som 

insamlingsverktyg. Intervjuer av personer som har och/eller är involverade under 

framväxten av den nya verksamheten, kan generera kunskap som inte går att samla in 

på något annat sätt. Det kan handla om att intervjupersoners enskilda erfarenheter av 

någon aspekt av framväxten. Att intervjua olika nyckelpersoner ger en möjlighet att få 

beskrivet motiv till handlingar som utförts tidigare än vad som kan utläsa i skriftliga 

dokument (Merriam, S.B. & Nilsson, B., 1994, sida 87). Dokument kan ses som en 

datakälla som kan bidra till den interaktiva processen. Dokumenten är olika typer av 

styrdokument, det vill säga skriftliga handlingar upprättade i syfte att leda en 

verksamhet. Insamlingen av de empiriska källorna och hur det har analyserats skildras 

närmare i kommande avsnitt.  

Dokumentstudier 
Dokumentstudier innefattar de styrdokument som har varit aktuella under 

förplanering och de dokument som fortfarande är aktuella under genomförande av 

uppstart och drift av startboendet. Dokumentstudier, av dokument som är skapade vid 

en annan tid, i det här fallet för cirka tre till fyra år sedan kan bidra till en förståelse för 

hur det studerade uppfattades just då. Det finns en betydande skillnad i 

tidsperspektivet, hur något faktiskt var, mot hur någon minns och återberättar genom 

en intervju (Alvesson, M. & Sköldberg, K., 2008, sidor 220 - 223).  

Knappt ett tiotal dokument, som är daterade mellan 2012 till 2017, har ingått i 

dokumentstudierna, varav hälften refereras till i empirin. Alla dokument kan beskrivas 

som olika typer av styrdokument, som handlingsplaner och uppdragsspecifikation. På 

grund av tidsspannet, är några av dokumenten mer av karaktären övergripande 

beslutsunderlag och andra daterade längre fram mer kortfattade och specifika, se 

vidare i referenslista. Förutom de olika styrdokumenten har dessutom en serie av 

tidningsartiklar kompletterat dokumentstudierna.  

Intervjuer, ett processlikt tillvägagångssätt 
Inför varje intervju har en introducerande kontakt tagits, där uppsatsen samt 

intervjuns syfte har presenterats, muntligt per telefon och/eller skriftligt via e-post. De 

som har blivit intervjuade har haft möjligt att ge sitt samtycke, till att delta eller inte. 

Informanterna har även haft möjlighet att välja datum, tidpunkt och plats för 

intervjutillfället. Vid varje intervju användes en intervjumall med några förbestämda 

teman med öppna frågor, vilket kan beskrivas som en delvis strukturerad intervju 

(Merriam S.B. & Nilsson, B., 1994, sida 88). Intervjumallen har, utifrån ett interaktivt 

förhållningssätt, anpassats under processens gång till att vara relevant för aktuell 

intervjuperson. Olika intervjupersoner kan utifrån sina erfarenheter, ge bidrag till 

olika delar av framväxten av boendet (Yin, R.K. & Nilsson, B., 2007, sida 117). Med 
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anledning av att intervjumallen har anpassat och utvecklats så bifogas inte någon 

version. Vid intervjuerna har minnesanteckningar förts av mig, som intervju/-

samtalsledare. I syfte till att skapa möjlighet till ett öppet samtalsklimat har samtalen 

inte spelats in. Minnesanteckningar har förts under tiden vid varje intervjutillfälle och 

då fungerat som ett kompletterande samtalsstöd under varje enskild intervju. 

Anteckningarna har renskrivits och/eller förtydligats med ytterligare stödanteckning 

strax efter varje intervjutillfälle. Tillvägagångssättet med att inte spela in intervjuer, 

finns omnämnt inom tidigare samhällsvetenskapliga studier med kvalitativ metod som 

till exempel Jonsson, R. (2013, sida 36 - 37). En fördel med intervjuer utan inspelning 

är att det anses kunna gynna ett aktivt lyssnade och en lärandesituation, för båda 

parterna av intervjun (Kvale, S. & Brinkmann, S., 2014, sida 195). 

Urval  
Urvalet såväl som omfånget av antal personer att intervjua, kan ses som ett 

snöbollsurval, främst med betoning på att den första intervjupersonen ger en ingång 

till nästa intervjuperson, och så vidare. Urvalsmetoden beskrivs vara användbar när 

det är omständigheterna kring en specifik händelse som ska undersökas. Urvalet är 

också speciellt användbart när det inför en planerad studie kan vara svårt att veta exakt 

vilka personer som har erfarenheter av det fallstudien syftar till (Eriksson-Zetterquist, 

U. & Ahrne, G., 2015, s 41).  

De som först intervjuades var två av de tjänstemän som fanns med i samband med 

uppkomsten och framväxten av startboendet, det vill säga sakkunniga vid Vård- och 

omsorgskontoret. I samband med den inledande intervjun, gavs tillgång till och fokus 

på för mig tidigare okända dokument. Detta gav utrymme och behov av ytterligare 

dokumentationsstudier, vilket blev ett naturligt inslag i en interaktiv process. 

Intervjuer med tidigare samt tillträdande enhetschef gav sedan kontakt och ingång till 

enskilda intervjuer med personal vid startboendet. Ett lättläst informationsbrev om 

fallstudien och förfrågan om intervju med de boende förmedlades via personal till de 

boende. Två av fyra boende gav sitt samtycke och anmälde intresse för att medverka 

genom enskilda intervjuer. Fler försök att få samtycke av fler boende gjordes inte 

utifrån etiska övervägande (se vidare i nästa avsnitt om etik). Ytterligare tjänstemän 

som arbetsterapeut och biståndshandläggare intervjuades i slutfasen av 

datainsamlingen. I urvalet finns således en blandning av de som jobbar heltid vid 

verksamheten samt de som har andra yrkesprofessioner och som kommer i kontakt 

med startboendet en mindre del av sin tjänst. Antalet intervjuer var inte förutbestämt 

utan avstannade när en empirisk mättnad uppfattades. En mättnad infann sig vid 

tretton intervjutillfällen med totalt femton deltagande intervjupersoner. Tretton 

tillfällen stämmer också bra ihop med att det oftast anses behövas tio till femton 

intervjuer för att få ett representativt urval i en kvalitativ intervjustudie (Eriksson-
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Zetterquist, U. & Ahrne, G., 2015, s 42). Varje intervju pågick mellan 20 till 90 minuter, 

de flesta runt en timma. Intervjuerna genomfördes under mars till maj 2017. 

Etiska överväganden 
Det interaktiva förhållningssättet under insamlandet av det empiriska materialet har 

skett i en ständigt pågående process av etiska överväganden, speciellt i relation till de 

individer som deltar i studien respektive till dem som är boende vid startboendet. För 

att uppmärksamma och utgå från etiska riktlinjer, har Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav gällande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet varit ledande (Vetenskapsrådet, 2002, sida 6). Dessa 

forskningskrav har utvecklats inom olika forskningsområden som en kodex. Det har 

blivit krav som upprätthålls för att forskningen både ska vara välmotiverad, till 

exempel bidra till samhällsutveckling, men också för att skydda de individer som deltar 

i studier (Vetenskapsrådet, 2017, sida 13 - 14). I förhållande till samhällsrelevans, så är 

denna studie utifrån ämnesval om organisationsförändring och framväxt 

välmotiverad. Att uppsatsen med fallstudie som en utgångspunkt också är ett 

uppföljningsuppdrag från Norrköpings kommun gör att samhällsrelevansen blir 

ytterligare specifik. Ur en aspekt av att skydda deltagare men även personer som inte 

deltagit men som ändå kan beröras så har Vetenskapsrådets huvudkrav under 

framförallt den skriftliga framställningen varit till ett gott stöd.  

Informationskravet, handlar om att de som blir tillfrågade för ett eventuellt 

deltagande ska få information om studien och dess syfte (Vetenskapsrådet, 2002, sida 

7). Detta krav kan anses vara uppfyllt, eftersom vid varje introducerande kontakt har 

en presentation av uppsatsens ämne och syfte framförts tillsammans med en fråga om 

personen i fråga vill delta. I början av varje intervjutillfälle har informationen sedan 

återupprepats, med en betoning på att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet 

betonar att varje deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan (ibid, sida 8). Samtycket är uppfyllt utifrån att varje deltagare själv har fått 

möjlighet att föreslå en för dem lämplig plats och tid för intervjutillfället. I samband 

med varje intervjutillfälle gavs information om att samtalet inte spelades in men att 

minnesanteckningar fördes. Kravet på samtycke kan i sammanhanget av att intervjua 

personal och boende vara extra viktigt. Anställda likväl som boende kan känna sig 

tvingade att delta av ledning, eftersom det finns ett yttre organisationskrav på 

uppföljning av verksamheten. Som personal och boende befinner de sig i olika typer av 

beroendeställningar till verksamheten, därför var det som intervjuledare extra viktigt 

att betona frivillighet och ge möjlighet till informanterna att muntligt bekräfta sitt 

samtycke att delta i en intervjuerna. Konfidentialitetskravet handlar om hanteringen 

av personuppgifter, och att delar som kan vara etiskt känsliga ska hanteras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att en enskild deltagare inte kan identifieras (ibid, sida 
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12 - 13). Denna etiska aspekt har noga övervägts inför, under som efter varje 

intervjutillfälle samt i relation till på vilket sätt avrapportering skulle kunna ske. Efter 

detta övervägande så är alla deltagare anonymiserade, till exempel så framgår inte kön, 

ålder eller vilken roll/yrke respektive informant har. I den empiriska redovisningen 

nämns varje deltagare med bokstav I, som i informant och med en efterföljande siffra. 

Det fjärde kravet om nyttjande, beskriver att uppgifter om enskilda inte får användas 

för kommersiellt eller icke-vetenskapliga syften (ibid, sida 14). I inledande kontakter 

med eventuella intervjupersoner gavs information om att uppsatsen gjordes i 

samarbete med Vård- och omsorgskontoret.  

Kategorisering av empiri  
Empirin har analyserats genom en process av sortering, reducering och till viss till 

argumentation, vilket är tre praktiska tillvägagångssätt för en kvalitativ analys inom 

samhällsvetenskap (Rennstam, J. & Wästerfors, D., 2015, sida 220).  

Sortering har skapats utifrån de teoretiska begrepp som återfinns i uppsatsens syfte 

och frågeställning, om inre och yttre tryck i samband med framväxt av en ny 

verksamhet. De teoretiska begreppen bidrog till en första sorterad ordning av det 

relativa stora empiriska materialet (ibid, sida 221). Att sortera en stor mängd material, 

som de renskrivna intervjuerna och skriftliga dokument krävde en form av distans till 

intervjusituationerna och den ordning som frågorna och svaren ofta kom i. Distansen 

i tid samt till att bortse från under vilken fråga respektive svar kom under skapade en 

ny ordning, som kan ses som en sortering mot de teoretiska begreppen (ibid, sida 223). 

En reducering av det empiriska materialet gjordes för att lyfta fram väsentliga delar av 

empirin och samtidigt kunna visa nyanser och komplexitet (ibid, sida 220). I den 

skriftliga framställningen lyfts citat ut från flertalet, men inte från alla, intervjuer. 

Citaten syftar till att göra framställningen mer verksamhetsnära samtidigt som det 

innebär en avvägning av reducering i antal möjliga citat (Tjora, A., 2012, sida 155). 

Argumentationen, i betydelsen av att genom analys lyfta fram egna fynd och tolkningar 

i valet av kategorisering, resulterade i en matris eller så kallad trappstegsmodell. 

Matrisens grund kan ses som att den utgår från den första sorteringen i förhållande till 

de teoretiska begreppen inre respektive yttre tryck. Skillnaden från sortering och 

reduceringen, i den argumenterade delen är en tydligare koppling och vidareutveckling 

av de teoretiska begreppen (Rennstam, J. & Wästerfors, D., 2015, sida 233). Matrisen 

syftar till att ge en bildlig och skriftlig beskrivelse av att inre och yttre faktorer påverkar 

framväxten i flera skeenden och i en komplex ordning.  
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Sammanfattning av metod - för att studera framväxt av kommunal 
verksamhet 
Den kvalitativa metoden i denna uppsats utgår från en ansats av abduktion då den 

empiriska insamlingen och den teoretiska tillämpningen skett i en parallell process 

(Alvesson, M. & Sköldberg, K., 2008, sida 54 - 55). Syftet i kontexten att bidra med en 

ökad förståelse, bygger på en förståelsebaserad kunskapssyn (ibid, sida 55). 

Att det empiriska underlaget är en fallstudie gör att den interaktiva processen 

framkommer tydligt. Fallet som studeras är en verksamhet inom den kommunala 

välfärden i Norrköping, och har namnet startboende. Tidsperioden som studeras är 

från planering 2011 fram till drygt tre år av genomförande våren 2017. Fallstudie kan 

ses som speciellt lämpligt när gränsen mellan företeelsen och kontexten är otydlig (Yin, 

R.K. & Nilsson, B., 2006, sida 31). Datakällorna som använts är dokumentstudier och 

intervjuer. Urvalet av intervjuer har skett i en interaktiv process, som kan liknas vid så 

kallat snöbollsurval (Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G., 2015, sida 41). Etiska 

överväganden har noga beaktats utifrån riktlinjer om information, samtycke, 

konfidentialitet samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2017, sidor 13 - 14). 

Kategoriseringen av empirin under analysen har skett genom att det material som 

presenteras är sorterat utifrån teoretiska begrepp om inre respektive yttre tryck samt 

reducerat utifrån en princip av att vara representativt och beskrivande. I en ambition 

om att bidra med ytterligare förståelse, är kategoriseringen sedan vidareutvecklad i 

samspel med de teoretiska begreppen och ger en såväl skriftlig som symbolisk 

beskrivning (Rennstam J. & Wästerfors, D., 2015, sida 233). En argumentation som 

framställs i form av en trappstegsmodell av att framväxt av ny kommunal verksamhet 

tycks ske i parallella processer av inre och yttre tryck. 

Syftet med uppsatsen att bidra till en ökad förståelse för framväxten av nya 

verksamheter, är relevant ur ett samhällsaktuellt perspektiv. Inom de flesta av Sveriges 

kommuner växer många nya verksamheter ständigt fram (Brorström, B. & Siverbo, S. 

2001, sida 9), samtidigt som kommunerna har krav på att hushålla med de offentliga 

skattemedlen (Knutsson, H., 2006, sida 5).  
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Teoretisk utgångspunkt 

Nedan följer ett avsnitt som avser att beskriva de teoretiska utgångspunkter som ramar 

in denna uppsats. Organisering av välfärd, med forskning om hur den offentliga 

välfärden styrs och genomförs är relevant för att svara på syfte och frågeställningar 

som utgår från teoretiska begrepp som kan beskriva organisationsförändring. 

Organisering av välfärd  
Organisering av välfärd kan ses som en teoretisk utgångspunkt som betonar och 

försöker beskriva hur förändringar kan skapas och blir till. En teoretisk utgångspunkt 

för att beskriva vad en organisation är, kan vara ”en sammanslutning som har vissa 

gemensamma mål” (Ahrne, G. & Hedström, P., 1999, sida 27). En förutsättning för 

grunden i organisering kan vara att skapa något stabilt i en övrig föränderlig värld. 

Förändringsprocesser kan på så sätt ses som parallella kedjor av beroende och 

interaktion mellan olika organisationer som har mer eller mindre gemensamt med 

varandra (Ahrne, G. & Papakostas, A., 2014, sida 67). 

Yttre och inre kontexterna påverkar organisationsförändring 
Inom etablerade organisationsteorier om förändring finns en modell som beskriver att 

förändringar händer i både mottagliga och inte mottagliga kontexter. Faktorer som 

spelar avgörande roll för att förändringar blir till och genomförs kan ses som yttre 

miljötryck av att organisationskulturer påverkar, inom som utanför själva 

verksamheten (Pettigrew, A.M., 1992). En viktig aspekt av organisationsförändring 

som Pettigrew återkommer till, är tillgång till nyckelpersoner som leder förändringen 

och kapaciteten hos ledningen att hantera situationer som äventyrar förändringen i sig 

(ibid, sida 278). Pettigrews grundmodell utgår från empirisk forskning om 

organisationsförändring inom den statliga hälso- och sjukvården i Storbritannien, men 

deras teoretiska modeller har sedan utvecklats och blivit refererade inom 

internationell organisationsforskning.  

Analytiskt betonar Pettigrew att det finns en poäng i att skilja mellan de yttre och inre 

kontexterna som leder till förändring (ibid, sida 7). Yttre kontexter kan vara den 

nationella ekonomin, politisk och social kontext som till exempel nationella 

förordningar och riktlinjer. En inre kontext kan enligt Pettigrew (ibid.) handla om 

pågående interna organisationsstrategier som till exempel inre strukturer, ledning och 

kultur. Den inre kontexten hjälper eller bidrar till på vilket sätt förändringen blir 

genomförd inom den specifika organisationen. Förändringen, som ett led av både inre 

och yttre tryck, är i sig en produkt av en ständig kamp mellan igenkänning och behov 

av förnyelse för att upprätthålla en makt och status som organisation (ibid, sida 8). En 

förändring som kvarstår över tid är något som har tagit lång tid att genomföra. 

Förändringen bygger ofta på olika faktorer av inre respektive yttre krafter som 
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tillsammans bildar ett mönster av förändringsfaktorer. Mönstret kan ses som en serie 

av loopar som hänger ihop (ibid, sidor 273 – 274). 

Yttre och inre kontexter påverkar ledarskap i organisationsförändring 
Pettigrew identifierade ledarskap i form av betydelsefulla nyckelpersoner som viktiga 

för en lyckad organisationsförändring (ibid, sida 278). Senare forskare betonar att det 

finns inomorganisatoriska respektive utom organisatoriska regleringar, som regler och 

lagar, som påverkar ledarskap (Larsson, G., m. fl., 2017, sida 55). Olika organisationer 

är olika påverkade och styrda av regler och lagar. Exempel som nämns som ett område 

som till hög grad är påverkat av regler och lagar är hälso- och sjukvård. En hög grad av 

reglering anses påverka utrymmet för lokalt självstyre och bildandet av lokala 

subkulturer (ibid, sida 56). 

Organisationsförändring som centripetal respektive centrifugal kraft 
Ett liknande sätt att beskriva organisationsförändring genom krafter finns genom 

begreppen centripetala respektive centrifugala krafter (Ahrne, G. & Hedström, P., 

1999, sida 38). I varje organisation finns en slitning mellan de centripetala krafter som 

gör att den håller samman och de centrifugala krafterna i dess omgivning som splittrar 

den (ibid, sida 38). Organisationer beskrivs ofta som tröga men inte omöjliga att 

förändra så länge förändringen går sakta och har några bestämda mål. De personer 

som finns i en organisation utgör delar som får verksamheten och dess tröga 

förändring att komma igång, men personerna växlar med tiden. Att mycket bygger på 

att individer klarar av att uppfylla det de har åtagit sig i förhållande till organisationens 

mål gör organisationer till ostabila konstruktioner (ibid, sida 37).  

De sammanhållande krafterna syftar på organisationens resurser och hur individerna 

är beroende av de resurserna samt om det är möjligt att kontrollera och koordinera 

verksamheten. Det är krafter som kan beskrivas finnas inom organisationen, som ett 

inre tryck som gör att organisationen håller samman. Beroendet av resurserna och 

sammanhållningen som finns inom organisationen gör till exempel att personal 

kommer tillbaka även om de inte är helt nöjda med sitt arbete eller sin arbetsplats 

(Ahrne, G., 1994, sida 92). En centripetal kraft kan beskrivas vara värdet av de resurser 

som organisationen ger den enskilde, till exempel i lön eller anseende (ibid.). Möjlighet 

till att kontrollera eller sanktionera organisationens individer, kan ses som en annan 

sammanhållande kraft, både för att belöna och bestraffa de enskilda. Tillfredställelse 

med sina arbetsuppgifter kan fungera som en sammanhållande kraft, till exempel om 

det är en organisation som har ett ideologiskt engagemang för att nå ett visst mål. De 

känslomässiga starka banden kan då bidra till ytterligare en centripetal kraft (ibid, sida 

93). Ahrne, menar att centripetala krafter även kan komma utifrån, genom 

institutionella och finansierande organisationer. Det kan förklaras genom att det finns 
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ett starkt tryck att upprätthålla en organisation även fast dess medlemmar lämnar och 

är missnöjda (ibid).  

Centrifugala, splittrande krafter handlar framförallt om individernas andra 

verksamheter och relationer som de tillhör, som till exempel alternativa 

sysselsättningar som fritidsintresse eller familjeliv. Om individerna engagerar sig mer 

i sysselsättningar eller relationer utanför organisationerna, riskerar engagemanget och 

sammanhållningen i organisationen att minska eller upplösas (Ahrne, G. & Hedström, 

P., 1999, sida 38). Det kan beskrivas som yttre tryck som behövs och påverkar 

möjligheter till att de inre krafterna kan fortgå, till exempel för att kunna ta del av 

relevant omvärldsbevakning. I organisationer med få gemensamma resurser, en svag 

intern sammanhållning, otydliga mål och lite kontroll eller låg sanktioneringskapacitet 

riskerar de centrifugala krafterna att dela sönder organisationen så den försvinner helt 

(Ahrne, G., 1994, sida 94).  

Det beskrivs som viktigt att de centripetala respektive centrifugala krafterna finns och 

att det behövs vara en balans mellan krafterna (Ahrne, G. & Hedström, P., 1999, sida 

38). Blir de sammanhållande centripetala krafterna för starka, riskerar kontakter 

utanför organisationen gå förlorade. För starka centrifugala krafter kan, däremot 

riskera att organisationen upplöses. En väl fungerande organisation behöver därför en 

balans mellan centripetala och centrifugala krafter, men det är svårt att veta var 

balanspunkten ligger och om balansen finns är den alltid hotad (ibid).  Balansen i sig, 

kan ses som en särskild uppsättning och kombination av flera inre centripetala 

respektive flera yttre centrifugala krafter samtidigt. De olika krafterna positionerar och 

konditionerar sig utifrån vilka förutsättning som finns i och utanför, den unika 

organisationen (Ahrne, G., 1994, sida 92). 

Balansgången eller spänningen mellan att hålla ihop en organisation respektive ha och 

upprätthålla kontakter med omvärlden kan beskrivas med fler teoretiska begrepp, som 

till exempel den administrativa paradoxen (Ahrne, G. & Hedström, P., 1999, sida 39).  

Ett begrepp som syftar på att beskriva en parallell process av säkerhet och flexibilitet 

(Ahrne, G., & Papakostas, A., 2014, sida 71). Ett mål med organiseringen i sig, är att ha 

något stabilt att återkomma till (ibid, sida 70). De flesta förhållanden som påverkar de 

centripetala krafterna är samtidigt förhållanden som är en källa till tröghet och 

stabilitet. Starka nätverk inom en organisation, traditionella rutiner, nöjdhet med 

målen och en stark sammanhållning, leder till en tröghet mot en yttre miljö som 

oupphörligen förändras (Ahrne, G., 1994, sida 95).   
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Sammanfattning av teoretisk utgångspunkt 
Pettigrews teoretiska modell syftar till att beskriva att en organisationsförändring är 

beroende av både yttre som inre kontextuella faktorer. De yttre och inre 

miljöfaktorerna bildar, enligt Pettigrew, tillsammans ett mönster av krav på förändring 

(1992, sida 8). Larsson med flera (2017) pekar på att ledarskap i organisationer som i 

hög grad är reglerade av lagar och regler har ett mindre utrymme för lokalt självstyre 

och möjlighet att subkulturer bildas. Ahrnes, G., (1999, sida 38) teoretiska 

utgångspunkt kan liknas vid inre och yttre krafter som är beroende av varandra i en 

balans. Punkten för balans tycks dock inte vara vid att de yttre och inre faktorerna 

blandas i ett mönster, utan att det kan ses som centrifugala respektive centripetala 

krafter som kan ske parallellt och oberoende av varandra. 

Tidigare studier om organisationsförändring 
Inom den skandinaviska forskningen om organisationsteorier och 

organisationsförändringar finns det relativt mycket forskning om varför förändringar 

sker. Organisationsförändring förklaras som något som behövs i en välfärdskontext 

där till exempel kommuner behöver förhålla sig till andra kommuner och/eller andra 

huvudmän. Förändringar blir i detta sammanhang något som skapar legitimitet i en 

omvärld som ställer nya krav (Jonsson, R., 2013). Den skandinaviska 

organisationsforskningen har under de senaste tjugo åren också börjat intressera sig 

över hur en organisationsförändring genom projekt används inom välfärden. Forskare 

som till exempel Jensen, C., Johansson, S. och Löfström, M. (2007) har visat att projekt 

inom välfärden ofta först lanseras som försöksverksamheter men med förhoppning om 

att typen av verksamhet ska kunna sprida sig och/eller bli en ordinarie del av välfärden. 

Tidigare studier, som avhandlingar, inom organisering av välfärd, kan ses som en 

ytterligare teoretisk utgångspunkt som har en tvärvetenskaplig spännvidd över 

sociologi, socialt arbete, statsvetenskap och ekonomi. Nedan följer två exempel på 

studier som visar att organisationsförändringar är komplexa och/eller sker genom en 

process av olika faktorer. Att det endast är två studier som refereras i detta 

sammanhang är ett resultat av att forskning inom organisationsförändring med ett 

teoretiskt fokus som pågående process har visat sig vara relativt ovanligt (Tsoukas, H. 

& Chia, R., 2002), tidigare omnämnt i avsnittet Problemformulering.  

Organisationsförändring som något komplext 
Omtänkbara organisationer är en avhandling av Hansson, J., (2002) inom 

företagsekonomi. Avhandlingen handlar om visioner för hur Astrids Lindgrens 

Barnsjukhus formade och bidrog till organisationsförändringen av hälso- och 

sjukvården i Stockholm, som skapandet av barnsjukhuset kan ses som. Teoretiska 

utgångspunkter i Hanssons studie är, förändring från normativa utgångspunkter, 

strategiska förändringar i relation till intention och handlingseffekter samt 
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förändringar som institutionaliseringsprocesser. I det sistnämnda blir nyinstitutionell 

teori men även så kallad översättnings sociologi användbart för att teoretisera varför 

förändringar blir genomförda eller inte (Hansson, J., 2002, s 53). Avhandlingens 

slutsats presenteras som fem ”teoretiska förtretligheter” (ibid, sida 145). Den första 

förtretligheten handlar om att det är en förenkling att se en organisation och dess 

omgivning som något som ensamt gör en förändring. Det andra är att effekter av 

förändringar får sin kraft i de utsagor där de nya idéerna motiveras och legitimeras 

inom den givna handlingsdomänen. Nästa slutsats skildrar att förändring inte bara är 

ett led av förhandling mellan olika intressen, utan mer en förhandlingsprocess där nya 

aktörer och nya intressen uppkommer. Den sista slutsatsen handlar om att makt och 

kunskap kan ses som effekter av förändring, organisationen kan tolkas som en process 

av ordningsskapande. 

Organisationsförändring på grund av yttre krav 
En artikel med rubriken När förpackade idéer möter organisatoriska villkor, 

beskriver hur manualbaserade program inom socialt arbete sprids och hur det går till 

när ett program implementeras i en organisation (Ponnert, L., & Svensson, K., 2011, 

sida 169). De har på uppdrag av Statens Institutionsstyrelse, SiS, studerat hur 

införande och genomförande av en ny behandlingsmetod inom organisationens 

ungdomsvård gick till och hur det kan förstås. Behandlingsmetoden var ett program 

som heter Komet, och som utgår från principer från evidensbaserad praktik, det vill 

säga framtagen för en specifik målgrupp och utvärderad som effektiv. Programmet var 

framtaget för föräldrar med yngre barn inom så kallad öppenvård. Författarna visar 

med stöd av organisationsteorier hur programmet och implementeringen av det inom 

ungdomsvården översätts och sprids, för att passa en ny målgrupp (ibid, sida 170). 

Förhoppningarna på Komet var stora, varför det satsades mycket personella resurser 

på att anpassa, läs översätta, programmet och utbilda personal i den nya metoden. 

Ponnert & Svensson kan påvisa att på en relativt kort tidsperiod, bemöttes programmet 

av svårigheter att anpassa sig till organisationens målgrupp och förutsättningar. En av 

svårigheterna handlar om att Komet från början är till för föräldrar som har sina barn 

hemmaboende medan den nya kontexten är föräldrar som har lite vardaglig kontakt 

med sina placerade ungdomar (ibid, sida 173). En annan svårighet som 

förändringsarbetet med Komet stötte på var att flera nyckelpersoner inom projektets 

styrgrupp bytte eller avslutade sina anställningar (ibid). Författarna kommer fram till 

att exemplet med Komet visar (ibid, 2011, sida 182):  

att det ur ett organisatoriskt perspektiv ofta finns både förhoppningar och maktanspråk 

i att anpassa en idé till lokala förutsättningar, vilket strider mot programtanken som idé. 

Organisationen ”tänker” via mänskliga aktörer ur ett översättningsperspektiv medan 

programtanken bygger på idén om diffusion. Att förstå de processerna kan bidra till att 

förstå svårigheterna med implementering. 
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Maktanspråk kan röra sig om att med hjälp av en modern evidens stärkt metod uppnå 

en högre grad av legitimitet, både för organisationen som en helhet, som för 

nyckelpersoner inom organisationen. Trots stora förhoppningar och tillsatta resurser 

så mer eller mindre försvinner förändringen. Det tycks fallera på en inneboende 

svårighet i översättningen och idén om spridning. 

Sammanfattning av tidigare studier  
Hanssons avhandling syftar till att ge en djupare förståelse för den process som 

organisationsförändringen som framväxten av Astrid Lindgrens barnsjukhus kan ses 

som. I inledningen av avhandlingen beskrivs processen ha pågått i ett tiotal år, då det 

från början var en radikal förändringsidé att olika specialiteter skulle koncentreras till 

ett sjukhus, för en målgrupp, barn. Hanssons slutsatser handlar om att de flesta teorier 

och vedertagna begrepp inom forskning av organisationsförändring är förenklingar. 

Hansson menar att organisationsförändringar är komplexa processer och enskilda 

effekter av att lokala aktörer blir tvingade att återuppbygga sina roller och funktioner 

(2002). 

Organisationsförändringen inom SiS kan tolkas som en framväxt av en förändring som 

kommer från ett slags yttre krav på ökad evidens inom socialt arbete. Evidensen som 

ska bidra till organisationsförändring är i detta sammanhang en programmanual för 

behandlingsarbete. Organisationsförändringen avstannar tidigt då införandet visar på 

olika svårigheter. En slutsats blir att en organisationsförändring som kommer utifrån 

behöver vara översättningsbar till den nya kontexten (Ponnert, L. & Svensson, K., 2011, 

sida 182). I det här fallet översättningsbar för att kunna spridas och bli användbar inom 

en etablerad organisation med en annan målgrupp. En annan slutsats som nämns är 

att viktiga nyckelpersoner som bärare av organisationsförändringen behöver finnas 

kvar över tid (ibid). 
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Empiri 

Uppsatsens syfte och frågeställningar, bygger på en abduktiv ansats, i det avseende att 

empiri och teori används parallellt för att få en ökad förståelse för framväxten av en ny 

verksamhet inom den kommunala välfärden. Den empiriska insamlingen och den 

teoretiska tillämpningen har utvecklats under en process. Det empiriska underlaget, 

en fallstudie av en ny kommunal verksamhet, syftar i detta sammanhang till att vara 

ett verklighetsförankrat exempel att utgå ifrån. Den nya verksamheten finns inom 

Vård- och omsorgskontoret, Norrköpings kommun och har namnet startboende.  

Den empiriska delen inleds med avsnitt som till största delen grundar sig i skriftliga 

dokument av olika slag för att sedan avslutas och vävas samman med resultat från de 

muntliga intervjuerna. Kategoriseringen och presentationen av resultatet av 

intervjuerna görs med stöd av de teoretiska begreppen om inre och yttre påverkande 

tryck (Pettigrew, A.M., 1992, sida 8). 

Ny verksamhet, både förändring som stabilitet 
Utifrån en teoretisk utgångspunkt (se tidigare avsnitt om teoretiska utgångspunkter) 

kan en organisation beskrivas som något som ”en sammanslutning som har vissa 

gemensamma mål” (Ahrne, G. & Hedström, P., 1999, sida 27). I den kravspecifikation 

som senare blev ett uppdrag som fastställdes av Vård- och omsorgsnämnden inför att 

en ny verksamhet i form av ett startboende skulle starta fanns tre uttalande mål för 

boendet. I uppdraget omnämns de som syften (Berednings- och planeringsenheten, 

VON-2014/00556 730): 

1. Förbereda den boende/enskilde på ett så självständigt boende som möjligt. 

2. Den boende/enskilde ska få stöd att hitta daglig sysselsättning (jobb eller 

studier). 

3. Stöd i att skapa ett fungerande socialt nätverk och fritid.   

Dessa tre mål kan beskrivas som en vision eller intention, om att syftet med framväxten 

av det nya boendet är att förbereda de boende på ett ”självständigt vuxenliv”. Det 

självständiga vuxenlivet ska ske genom att de boende stöttas, tränas och/eller 

normaliseras till en så kallad integrering i ett ”normalt vuxenliv” med daglig 

sysselsättning och egen bostad. Träningen eller stödet ska ske inom ramen av ett 

gemensamt boende. Ett boende, där de enskilda boende har egna mindre lägenheter, 

men i samma byggnad tillgång till gemensamma utrymmen som kök och sällskapsrum. 

Perioden de boende får beviljat stöd att bo i startboendet är ett år i taget, men som 

längst tre år (ibid). 

Uppdraget kan, utifrån ovannämnda grundförutsättningar sammanfattas som att 

träna de boende till ett självständigt liv genom att bo kollektivt, i en boendeform som 

kan liknas vid en traditionell institution. Gruppbostad, om än med fyra separata 
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lägenheter, med tillgång till personal dygnet runt, kan i detta sammanhang beskrivas 

som en institution.  

Ekonomiska förutsättningar 
Återkommande i styrdokumenten är att startboendet ska ha en relativt hög 

personalbemanning med personal som har akademisk utbildning som passar för 

verksamheten (till exempel i Berednings- och Planeringsenheten, VON-2014/00556 

730). Antalet årsarbetare är i uppdragsplan för 2017 fastställd till 8,18 stycken och en 

verksamhetsbudget på 4 697 606 kronor. Utöver den budgeten finns centrala 

funktioner, som till exempel tillgång till enhetschef och hälso- och sjukvårdsteam 

under andra budgetposter (Vård- och omsorgskontoret, VON 2017/0063 - 1 012). 

Fallstudiens kommunorganisatoriska kontext 
Objektet för det så kallade fallet är ett boende för unga vuxna med lindrig 

utvecklingsstörning och social problematik, med plats för fyra boende. Boendet 

studeras i ett utvecklingsperspektiv och tidsperiod från att det förplanerades 2011 till 

2013 samt under perioden boendet har varit i drift, från hösten 2013 till våren 2017. 

Boendet drivs på uppdrag av Vård- och omsorgsnämnden, vilken i sin tur får sitt 

politiska uppdrag från Kommunfullmäktige. 

Norrköpings kommun har, sedan början av 2000-talet, en så kallad 

uppdragsorganisation. Innan dess var kommunen uppdelad i flera mindre 

administrativa, som geografiska enheter, med till exempel egna myndighetsnämnder 

(Jonsson, R., 2013, sida 132). Incitament för att ta bort kommundelsnämnderna i 

Norrköpings kommun, var att få en tydligare och effektivare styrning, både 

administrativt som ekonomiskt (ibid, sida 133). Grundmotiven till en 

beställarorganisation är i de flesta sammanhang synonymt med uppdragsorganisation, 

och är att få ekonomiska styrmedel och en tydlig ansvarsfördelning (Sundin, E., 2006, 

sida 208). Avgränsning, som interna organisationsstrukturer, är i en 

beställarorganisation mycket betydelsefulla. Det utmärkande är att varje enhet ska 

jobba utifrån uppställda och mätbara mål, vilket innebär ett stort fokus på kvantitativa 

och lätt mätbara mål (ibid).  

Vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun ger uppdrag till Vård- och 

omsorgskontoret, att genomföra verksamhet, i egen kommunal regi eller genom att 

köpa en mindre del av verksamheterna i privat regi. I uppföljningsplanen för vård- och 

omsorgstjänster framkommer att det finns ett fåtal privata utförare och att det finns 

ett tydligare krav på uppföljning av dessa (Vård och omsorgskontoret, VON-

2016/0471003). Startboendet i fallstudien är en kommunal enhet. Som en kommunal 

enhet har verksamheten en enhetschef. Enhetschefen har i sitt uppdrag fler 

verksamheter att vara chef för. Enhetschefen har i sin tur en områdeschef från Vård- 

och omsorgskontoret.  
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De boende som bor vid boendet gör det utifrån att de ansöker, utreds och beviljas stöd, 

enligt Socialtjänstlagen, SoL. Om just boende för personer med funktionhinder nämns 

i ett inriktningsdokument beslutat av kommunfullmäktige 2014-05-26, nedan citat:  

Vi erbjuder varierade boendemiljöer för människor i olika åldrar och livssituationer. 

Personer med funktionsnedsättning kan som andra välja var de vill bo och med vem de 

vill leva. De behöver inte bo i särskilda boendeformer. För att förhindra isolering och 

ensamhet har personer med funktionsnedsättning tillgång till olika former av 

samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och annan service. 

Kommunen erbjuder personligt stöd och hjälpmedel så att personer med 

funktionsnedsättning kan bo självständigt och säkert samt delta i samhället.  

Inriktningsdokument om tillgänglighet är ett styrningsdokument som gäller för hela 

den kommunala förvaltningen, nämnder och bolag. Inriktningen ska tolkas som en 

beskrivning av den långsiktiga politiska viljan. När det gäller rättigheter för personer 

med funktionshinder utgår inriktningen från FN:s konvention om rättigheter för 

personer med funktionsnedsättning och kommunens vision att det goda livet finns i 

Norrköping år 2030 (Ekonomi- och styrningskontoret, KS 2014/0236). 

Bevakat av media, under våren 2011  
Lokaltidningen, Norrköpings Tidning, NT, rapporterar under våren 2011 om 

missförhållanden och misstanke om upprepade sexuella övergrepp vid ett av 

kommunens boende för unga vuxna med funktionshinder (Svensson, A., 2011-05-20 

till 2011-06-10, ett tiotal artiklar). Uppgifterna beskrivs, och kompletteras i en serie av 

artiklar. De flesta uppgifterna verifieras i artiklarna av tjänstemän vid Vård- och 

omsorgskontoret, politiker som nämndordförande och kommunstyrelsen ordförande 

samt några anhöriga. Uppgifterna sammanfattas här nedan summariskt:  

Det aktuella boendet startades 2008, och hade sex platser som fylldes av unga vuxna 

med lindrig utvecklingsstörning och med några unga vuxna med autism. Personalen 

till boendet rekryterades via en lista av kommunanställda som hade listats som 

övertaliga. I ett par artiklar beskrivs den så kallade listan av övertaliga som ett 

förfarande som i sig kan ses som ett missförhållande. Under 2008 till 2010, misstänks 

en av de boende vid tre olika tillfällen för sexuellt ofredande och/eller övergrepp riktat 

mot andra boende. Enligt NT anmäls inte respektive misstanke till Polisen i samband 

med händelserna. En av händelserna polisanmäldes i ett senare skede, men anmälan 

lades snart ner av åklagare. I några av artiklarna framkommer att det inte verkade 

finnas något strukturerat sätt dessa händelser togs emot inom verksamheten, som till 

exempel mellan personal, chef och vidare inom den kommunala organisationen. 

Boendet lades ner i slut av 2010, och de boende flyttades till flera andra boenden. I de 

senare artiklarna framkommer att ansvariga politiker beslutade att den kommunala 
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förvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram nya handlingsplaner och/eller riktlinjer, 

så att risk för liknande situationer i framtiden kunde undvikas. 

Inre och yttre tryck som påverkan 
För att åskådliggöra återkommande utsagor från empirin, vilka kan vävas samman 

med teoretiska begrepp om tryck som en påverkande kraft, under framväxten av 

startboende i fallstudien, kommer här ett empiriskt avsnitt för detta. De empiriska 

fynden presenteras först i en löpande text som till största del bygger på utsagor från 

intervjuer, där olika citat lyfts fram för att betona koppling till empirin. Denna första 

presentation av empirin följs sedan i ett analysavsnitt av att de empiriska fynden lyfts 

fram och visualiseras, genom en matrismodell, som en sammanfattande bild. Modellen 

syftar till att på ett överskådligt sätt sammanfatta fynd i empirin. De empiriska fynden 

liknar de teoretiska utgångspunkter i det sättet att det kan bidra till att förstå en 

organisationsförändring som en komplex process som pågår och kan reformeras under 

en längre tid (Ahrne, G., 1994, sida 95). 

Inre tryck  

Inre tryck presenteras här i underrubriker som syftar på att särskilja dem mot 

varandra, samtidigt som de kan uppenbara sig ungefär samtidigt och pågå parallellt. 

Det kan förstås som tryck som är av liknade typ och uppenbarar sig över tid, samtidigt 

som de kan vara olika betydelsefulla i olika tidsperioder.  

Utrymme att uppmärksamma målgruppen utifrån en skandal 
En skandal uppmärksammas av lokaltidningen 2011, att det har funnits stora brister i 

ett särskilt boende under 2008 till 2009. Att det är missförhållanden som blir allmänt 

kända genom en yttre kraft som en lokaltidning, skulle kunna göra motivera att placera 

missförhållande under yttre tryck. Men det finns också anledning till att uppfatta att 

det externa trycket sätter igång interna krav eller tryck på förändring.  

Några av informanterna som har funnits med över tid inom den kommunala 

förvaltningen beskriver att skandalen i sig gjorde att målgruppens livsvillkor i 

Norrköpings kommun blev en prioriterad fråga. Fokuseringen beskrivs vara 

sanktionerad av den dåvarande ledningen inom Vård- och omsorgskontoret, politisk 

som tjänstemannaledningen.  I ett sammanträdesprotokoll från 2011 nämns 

tidningsartiklar om misstänkta sexuella övergrepp vid ett boende som en anledning till 

det finns ett behov av att gå igenom rutiner och arbetssätt om boendeformer för 

målgruppen (Vård- och omsorgskontoret, VON-312/2011 730, finns med till VON-

127/2012 730., 2012). Förslaget om en ny form av boende, senare kallat startboende, 

var ett av flera förslag i det nya Handlingsprogrammet. Den nya formen av boende 

skulle ha högskoleutbildad personal med mandat att hitta nya arbetsformer för att 
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stärka boende vid startboende samt även ett uppdrag att sprida sina kunskaper till 

andra enheter inom Vård- och omsorgsnämndens ansvar (VON-127/2012 730, sida 9).  

Efterfrågan från tjänstemän på ny boendeform  
I samband med att det nya handlingsprogrammet för funktionshindrade togs fram, 

framkom att biståndshandläggare efterfrågade en ny boendeform för målgruppen 

unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning och social problematik (ibid). 

LSS-handläggare beskrev att de hade en efterfrågan från målgruppen att hitta ”en-flytta-

hemifrån-bostad”. I1 

Att startboendet har mer resurser än andra boende, beror på att det i planeringsfasen 

fanns stora förhoppningar om att det kunde bli något nyskapande och att det fanns 

efterfrågan från biståndshandläggare på ett sånt boende. I3 & I4 

En plats till startboende söks av en enskild ung vuxen, oftast med hjälp av en god man. 

Ansökan handläggs av biståndshandläggare som stämmer av om det finns någon ledig 

plats med en tjänsteman som i Norrköping kallas, bo koordinator. Beslutet om att 

bevilja boende, tas av biståndshandläggare, utifrån den som ansöker individuella 

behov av insats. I samband med att en individ får ett beslut, erbjuds ett besök i 

verksamheten tillsammans med biståndshandläggare.  

Det finns individer som efter att de har varit på studiebesök har tackat nej, oftast utifrån 

att de tycker att lägenheterna är för små och för mycket är gemensamt. I14 

Utifrån att varje beslut om en ny boende är kopplat till den enskildes behov, tas ingen 

hänsyn till om den individens behov och problematik passar den tidigare gruppen av 

boende. Att det saknas ett gruppdynamiskt perspektiv är det flera informanter som har 

uttryckt. 

Som boendet och lokalen idag är utformat så är det ett gemensamhetsboende och då 

måste individerna som bor här, funka tillsammans. I7 

… varje inflyttning gör att gruppdynamiken ändras. Det går inte för de boende att välja 

bort umgänge med varandra. I9 

… det är en svår utmaning för boendet, och framför allt för personalen som vill göra 

ett bra jobb för alla boende. I3 

En inverkan av gruppdynamik som flertalet informanter återkommer till på olika sätt 

är att just hur individer med mycket av någon social problematik kan påverka andra 

boende negativt. Det blir som en negativ spiral, där en eller flera boenden undviker att 

vara vid boendet för att undvika en annan boende med uttryck av någon social 

problematik. 

Målsättning, självständighet och eget boende 
Förslag och uppdrag om den nya verksamheten innehåller intentioner om att skapa en 

ny boendeform som kallas startboende. Namnförslag var först Motivationsboende men 
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ändrades till startboende, efter önskemål från ett så kallat brukarråd. Startboendet ska 

enligt uppdragspecifikation vara en tillfällig boendeform med beslut om bistånd ett år 

i taget men som längst tre år. Efter en period vid startboendet beskrivs målet att de 

boende ska ha fått en högre grad av självständighet så de kan bo i ett eget boende, 

eventuellt med så kallat boendestöd.  

Det finns en förväntan om att ”plocka hem” externa placeringar, vi ska kunna lösa så 

mycket som möjligt på hemmaplan. Det kan beskrivas både som ett ekonomiskt 

intresse, det är kostsamt att ha placeringar i andra kommuner, men det kan också ses 

som en service för de egna invånarna, att all service finns inom kommunen, för det är 

inom Norrköping som de som söker bostad har sin anknytning och sitt nätverk. I2 

I intentionen om att skapa en ny boendeform betonas att personalen ska ha passande 

akademisk utbildning och vara fria att utveckla nya arbetsmetoder. Startboendet har 

en relativ hög personalbemanning, och tillgång till vissa resurser i högre utsträckning 

än andra liknande verksamheter inom Norrköpings kommun. Det är en personalgrupp 

där de flesta har akademisk utbildning inom socialt arbete eller pedagogik, och därav 

har yrkestiteln, stödpedagog.  

Startboendet har tillgång till en ”egen” bil.  Intentionen med de extra resurserna 

förklaras med målsättningen om att kunna skapa något nytt och att målgruppen för 

startboendet behöver ett flexibelt personalstöd. Tillgången till bilen beskrivs som något 

positivt för att kunna erbjuda ett flexibelt stöd, till exempel inför fritidsaktiviteter som 

ligger ocentralt och geografiskt långt bort.  

Flertalet av informanterna ger uttryck för en osäkerhet om målsättningen med 

självständighet och i synnerhet i den delen som avser att gå vidare till eget boende, är 

rimlig eller inte. Nedan följer citat som är exempel på ett liknande resonemang.  

… genomströmningen till vad, beror mycket på villkor två: social problematik, hur 

mycket av det som individen har med sig. I5  

Villkor nummer två, någon form av social problematik, är en av de två kriterier som en 

individ ska uppfylla för att kunna få en plats vid startboendet. Det första kriteriet är att 

individen är ung vuxen och har en lindrig utvecklingsstörning. 

Jag tror att upprinnelse till målsättningen att de boende ska gå vidare till ett eget boende 

med boendestöd är satt utifrån en ekonomisk besparingsiver, men att det med 

målgruppen är orimligt. Hittills är det bara en av de boende som flyttat ut som flyttat 

vidare till den boendeformen. Jag tycker att målsättningen borde varit utredd tidigare 

för att veta något om det är rimligt eller inte. I8 

Det är olika hur mycket var och en kan utvecklas men att första prioritet ska vara eget 

boende med boendestöd är bra att utgå ifrån, för att kunna lyfta självständighet. Men 

det blir fel om det blir som ett misslyckande om det inte blir eget boende, för alla. I9 
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Om flertalet av de som flyttar ut, går direkt vidare till boendeformer med en högre grad 

av omsorg än vad som omnämns i syftet med startboende, riskeras målet för 

verksamheten att bli hotat och/eller omdefinierat.   

Självständighet med betoning meningsfull fritid och sysselsättning 
Resurser av form av tillgänglig teknisk utrustning beskrivs saknas av två av 

informanterna. Det finns ingen generell internetuppkoppling via wifi, utan respektive 

boende får bekosta egen uppkoppling via egna abonnemang. Att fritidsaktivitet 

generellt ska bekostas av de boendes egna begränsade ekonomi, tas upp som ett hinder 

att nå målsättning inom området fritid av flertalet informanter. Personal beskriver att 

stötta till nya fritidsaktivitet är svårt, eftersom det ofta blir ett automatiskt nej inför 

något nytt som kostar pengar. Det beskrivs som en utmaning att hitta kostnadsfria 

aktiviteter som lockar till ett fortsatt engagemang. Uppdraget att stötta de boende till 

att hitta en ”meningsfull fritid”, beskrivs av några behöva en normkritisk analys. 

Meningsfull, kan tolkas som ett subjektivt värdeord, och kan tolkas olika av var och en. 

En fråga utifrån en normkritisk analys blir, vem som har tolkningsföreträde. Om det 

är upp till enskilde att definiera vad som är meningsfullt, skulle en fritid med utrymme 

för återhämtning och vila utan flera aktiviteter, vara meningsfull.  

Självständighet kopplas i uppdraget även till att stötta de boende till att ha en daglig 

sysselsättning, som i detta sammanhang har en vid betydelse. Sysselsättning kan vara 

jobb, studier eller olika former av särskilda och anpassade sysselsättningar som till 

exempel olika former av daglig verksamhet. Norrköpings kommun har flera olika 

dagliga verksamheter, som i sin tur kan delas in i tre olika delar, arbetsliknande 

grupper, arbetsplatsförlagd praktik samt upplevelsebaserad verksamhet.  

Det är svårt att motivera att stanna kvar på olika sysselsättningar när pengar ändå 

kommer. Att gå till sysselsättning ger bara fem, sex extra kronor per timme i så kallad 

flitpeng, jämfört med att inte gå dit. I6 

En svårighet som beskrivs av flera informanter kopplat till sysselsättning är att den 

ekonomiska ersättningen för att jobba vid en daglig verksamhet är i jämförelse med 

andra typer av sysselsättningar mycket låg. Det kan också vara svårt att få arbetstider 

anpassade utifrån individens funktionsnivå.  

Lokalen för startboendet  
En lokal som tillhör Vård och omsorgskontoret, står 2011, tom. Lokalen var från 

början, under 1990-talet byggd för att vara en förskola men byggdes senare under 

1990-talet om för att bli ett boende för funktionshindrade. Efter några år visade det sig 

dock att lokalens fyra lägenheter var för små för att uppfylla kraven på boende enligt 

LSS. Lokalen byggdes om något i samband med att ett annat särskilt boende skulle 

genomgå stambyte och fungerade då som ett tillfälligt särskilt boende. De flesta 
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informanterna är överens om att den lediga lokalen spelade stor roll för att planera 

boendeformen som ett tillfälligt startboende. 

Att använda lokalen utifrån SoL och som ett ”första-boende” bedömdes som en bra 

idé. Utifrån att det inte var tipp-topp, skulle det kunna uppstå en vilja/längtan att flytta 

vidare till något annat, i det mer permanenta boendesteget. I2 

En första omgång boende flyttade in under hösten 2013, i lokalen som har separata 

lägenheter med egen toa och dusch, utan egna kök, men med ett mindre utrymme för 

en vask. Kokplattor kan inte sättas in i anslutning till vasken på grund av 

brandskyddsregler. De boende är hänvisade till ett gemensamt utrymme där ett 

gemensamt kök finns. I det gemensamma köket får de boende dela på utrymmet, som 

en spis och ett kylskåp. Ett begränsat utrymme i köket påverka möjlighet att undvika 

sällskap och interaktion, något som i vissa lägen leder till ”onödiga konflikter”. 

Det är inga bra lokaler, de boende möts tätt, det blir som klassiska ”korridor-konflikter” 

som att ta mat ifrån varandra, och det är onödigt för målgruppen. I12 

 Det är tråkigt att det inte är något kök i lägenheten, bara mikro och diskho. I11 

I uppdragsspecifikation från 2014 står att en lägenhet i närområdet bör kopplas till 

startboendet, som en möjlighet till träningslägenhet (VON-2014/00556 730, 2014). 

Den ska kunna användas av boende efter en tid i startboendet, för att kunna prova att 

bo i en ordinär lägenhet och testa sin självständighet. Träningslägenheten som en 

möjlighet att splittra en destruktiv gruppdynamik beskrivs av flera informanter saknas 

i verksamheten.  

Lokalerna passar inte uppdraget om självständighet, träningslägenhet tillkom som en 

slags kompromiss men har inte prioriterats på ledningsnivå men jag tror fortfarande att 

det skulle vara bra för att prova på självständighet. I5 

Eftersom lokalen begränsar möjlighet till att ”skärma av” från boende som kan påverka 

andra boende negativt, så hade det varit extra värdefullt med en utsluss lägenhet. En 

konsekvens av att detta saknas har blivit att en boende håller sig borta, korta och längre 

perioder. I6  

Lokalens utformning kan således bli något som riskerar att motverka organisationens 

mål om ökad självständighet. 

Yttre tryck  

Yttre tryck presenteras här i underrubriker som syftar på att illustrera det komplexa i 

en organisationsförändring. Det kan förstås som tryck som är av liknade typ och 

uppenbarar sig över tid, samtidigt som de kan vara olika betydelsefulla i olika 

tidsperioder.  
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Lagutrymmet styr möjligheten till ny boendeform 
LSS beskrivs ofta som en rättighetslagstiftning som ger tydliga krav på vilken typ av 

stöd som olika individer utifrån vilken så kallad personkrets de tillhör har rätt att få. 

SoL, socialtjänstlagen å andra sidan, kallas ofta för en ramlagstiftning, som ska 

garantera att de som är behov av stöd ska kunna beviljas det. I den så kallade ramen, 

finns utrymme för den kommunala myndighetsutövningen att tolka vad som är en 

tillräcklig skälig levnadsnivå. 

Utifrån SoL skulle ett så kallat Motivationsboende kunna erbjuda något annat för 

målgruppen lindrigt utvecklingsstörda, än vad begrepp gruppbostad/särskilt boende i 

LSS innefattar. I1 

Lokalen hade underkänds som boende utifrån LSS, då det ska vara större enskilda som 

gemensamma utrymmen i LSS-gruppbostäder, och minst sex platser. I2 

Socialtjänstlagen som en ramlag kan sägas skapa en möjlighet att driva ett boende för 

en målgrupp som också skulle vara berättigade till stöd via LSS. Boendet utifrån SoL 

har inte lika många krav att följa upp till i avseende om lokalens utformning, därav kan 

en lokal som är utdömd att fungera som boende utifrån LSS ändå användas för en 

liknande målgrupp.  

I relation till de uppdrag som finns med ett tydligt fokus på att förbygga riskbruk så är 

det olyckligt att boendet tvärtom har blivit en möjliggörare till risk -och missbruk. 

Möjliggörande i den aspekten att utifrån uppdrag och lagutrymme, så har personal, 

ansvariga, inte mandat att ingripa mer än att motivera de boende till att söka andra typer 

av stöd, till exempel missbruksvård eller stödboende via LSS. I3 

Frivilligheten för den enskilde som betonas i ramlagen uppfattas av flera informanter 

som ett hinder när det gäller verksamhetens möjligheter att begränsa socialt 

destruktivt beteende. 

Bostadsmarknaden beskrivs som svårare 
Bostadsmarknaden av lediga hyresrätter beskrivs av flertalet av informanterna under 

de senaste åren ha blivit svårare och svårare i Norrköping. Målgruppen unga vuxna 

och speciellt de med funktionshinder uppfattas ha det extra svårt att konkurrera om 

lediga lägenheter. I samband med uppkomsten och framväxten av Handlingsplanen 

2012, framkom en förändrad bostadsmarknad som ett skäl för att hitta nya former av 

boenden för målgruppen.  

Bostadsmarknaden, runt 2005 förändrades bostadsmarknaden i Norrköping, det blev 

svårare att hitta lediga hyreslägenhet överlag. I1 

Den tänkta bo-kedjan fungerar inte, om den boende når självständighet så finns det inga 

lediga hyreslägenheter, och det blir ett bakåt-steg att flytta hem till sina föräldrar. Visar 

det sig att individen skulle behöva ett LSS-boende, så är kön för det cirka två år. Det 

funkar inte. I14 
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Å andra sidan kan inte hemlöshet i sig, göra att en individ som skulle klara av ett eget 

boende, ändå upptar en plats vid startboendet. Bristen på egna boenden riskerar att bli 

ett dilemma om och när en boende är redo att flytta vidare. 

Matkostnad inkluderas i boendeavgift och styrs av offentlig upphandling 
En generell så kallad egenavgift tas för de flesta av kommunens boenden av de 

individer som har stödinsats. En månadskostnad för mat, städ och hygien på 1900 

kronor i månaden ingår i den omkostnad som de boende vid startboendet betalar i 

egenavgift till kommunen. Matinköp för den del som ingår i den förbetalda 

egenavgiften kan bara inhandlas vid de mataffärer som är upphandlade centralt i 

kommunförvaltningen, och signeras varje gång av en medföljande personal.  

Detta är något som inte stärker de boendes självständighet. … För de boende blir 

förfarandet att gå tillbaka i utvecklingen av självständighet. I8 

Ram-avtal med vilka affärer de som kommunal verksamhet får handla vid begränsar 

mycket i vardagen, som skulle kunna stärka självständighet. I6 

De boende har således ett litet utrymme till att göra egna ekonomiska val, som till 

exempel att handla någon speciell vara som är på erbjudande i en annan affär just den 

veckan. Likaså fryser outnyttjade pengar inne, och kan inte sparas till något annat.  

Bristen på möjligheter att träna på självständighet kring planering och inhandlat av 

mat kan komma att hota målsättningen om eget boende. 

Framväxt av andra lösningar kring självständighet, exempel måltidsprojekt 
Vid flera av intervjuerna framkommer att personalgruppen försöker hitta andra 

lösningar när de upplever att lagar och riktlinjer begränsar vardagssituationer och 

möjligheten att nå målet om självständighet. En alternativ lösning eller väg har blivit 

att söka projektmedel via Vård- och omsorgskontoret för att kunna erbjuda ytterligare 

en gemensam pedagogisk måltid i veckan (Internt dokument, angående 

måltidsprojekt, daterat 2017-04-25). Nedan citat beskriver syftet med projektet. 

Deltagandet i detta projekt ska syfta på att visa struktur, vardagssamtal, ta lagom mycket 

mat och annat socialt samspel. ”Det händer mycket när man sitter ihop med andra 

boende och personal kring en måltid”. I7 

Organisation av chefsfunktion respektive personalbemanning 
Organisationen av den kommunala ledningen, ger startboendet tillgång till en 

enhetschef som samtidigt är chef för flera andra enheter. Tidigare enhetschefer 

uppskattar att de lagt cirka tjugo procent av sin arbetstid till startboendet. 

Organisationen av ledningen inom Vård- och omsorgskontoret förändrades under 

2016, vilket innebar att den första enhetschefen för startboendet, fick byta tjänst.  

 …. enhetschefer borde kunna vara mer flexibla i sin tillgänglighet utifrån behov, och 

vid nya chefer så borde de kunna få ta sig tid att sätta sig in mer… förändringar ska 
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beslutas högt upp och på vägen upp riskerar det att rinna ut på vägen. För på vägen byts 

det chefer, förändringsförslag hamnar i en hög med annat ”att-göra”. I8 

Tillgången till chef, äts upp av enheter som är större. 95 % av tiden kan vi hantera, när 

vi söker stöd från chef är det akuta grejer vi inte har delegation till men då kan det va 

svårt att få snabb respons. Det är inte enhetschefernas fel utan det är rollen/uppdraget 

som kanske är för spretigt, för mycket administrativt och vi som verksamhet ligger 

geografiskt ”off”. I9 

Utrymme för att kunna sätta sig in, förstå och föra vidare förslag på förändring lyfts av 

flera informanter. Likaså att ett snävt tidsutrymme i en förlängning kan leda till en 

ohållbar ledningsfunktion.  

Utifrån ett ledningsperspektiv uttrycks å andra sidan att det saknas en flexibilitet i 

bemanningen vid startboendet. En flexibel bemanning skulle vara önskvärt för att 

kunna anpassa utifrån perioder där de boende behöver mer eller mindre stöd, som till 

exempel i samband med en ny inflyttning. Det skulle till exempel kunna ske genom att 

enskild personal skulle kunna lånas ut eller in från liknade enheter, eller genom att 

personal kortare perioder arbeta mindre procent för att i andra perioder arbeta heltid. 

Det som hindrar att nå en flexiblare bemanning beskrivs som yttre organisationskrav 

som till exempel möjligheter för arbetstid och anställningsvillkor. Brist på tid att som 

enhetschef inte ha utrymme att lägga så mycket tid på respektive enhet beskrivs som 

ett hinder i att driva en omfattande organisationsförändring som ändrade arbetstider 

skulle kunna ses som.  
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Analys av faktorer i empirin – modeller av inre 
respektive yttre tryck 

Det empiriska underlaget presenteras nedan i olika påverkande tryck som hänger 

samman och infaller i olika skeenden varefter startboendet växer fram. Det är två olika 

matriser eller så kallade trappstegsmodeller, som syftar att ge en såväl visuell som till 

en skriftlig beskrivelse av att inre och yttre faktorer påverkar framväxten i flera 

skeenden och i en komplex ordning. Att det är inre och yttre tryck som sker i parallella 

processer är något som kan tolkas med stöd av teoretiska utgångspunkter, av till 

exempel centrifugala, splittrande, respektive centripetala sammanhållande krafter 

(Ahrne, G. & Hedström, P., 1999, sida 38). 

Matriserna kan ses som en trappstegsmodell, där några trappsteg, det vill säga inre 

eller yttre tryck, är bredare och upptar längre tid, än andra, vilket visualiserats med 

stöd av pilar. De olika typer av tryck presenteras här som 1 A, B, C och D till 4 D. 

Siffrorna syftar på att illustrera i vilket skede detta tryck uppenbarar sig, och bokstaven 

betonar att den ska ses som något som hänger samman med senare och tidigare 

bokstav. Till exempel att 1 B till och med 4 B hör ihop, samtidigt som de befinner sig i 

olika tidslägen av framväxten. Rutorna, som till exempel 1 B kan ses som en faktor av 

inre tryck men som generar nästa faktor 2 B. 

Kategoriseringen i den ena eller andra siffran och bokstaven ska inte läsas som något 

absolut och tvärsäkert, utan som ett sätt att illustrera att olika inre respektive yttre 

tryck är olika framträdande i olika tidsperioder. Att de är olika framträdande under 

tiden kan ses som en förutsättning för att de olika trycken kan ändra karaktär under 

tidsprocessen. Kategoriseringen i ett tidsperspektiv ger utrymme till ett fjärde steg som 

bygger på en egen analytisk tolkning huruvida utfallet i ett framtidsperspektiv kan 

innebära en risk och/eller möjlighet för startboendet. Teoretiskt kan 

processperspektivet där olika tryck eller krafter är beroende av varandra kännas igen 

från begrepp som centripetal, sammanhållande krafter respektive centrifugala, 

splittrande krafter (Ahrne, G. & Hedström, P., 1999, sida 38). De olika krafterna 

behöver enligt Ahrne finnas och skapa en balans för att en organisationsförändring ska 

kunna ske (ibid.). 

Inre tryck, som en trappstegsmodell 
Ett från början, uppenbart yttre tryck, som att en granskande organisation beskriver 

missförhållanden, skapar ett inre tryck i ruta 1 A. Det inre trycket kan sammanfattas 

som att det inom den kommunala tjänsteman- och politiska ledningen skapar ett krav 

och förväntan om att tillse bättre boenden för målgruppen. Huruvida detta inre tryck 

lever vidare är inte observerbart i det empiriska materialet, därav är rutorna 2 A och 2 

B, tomma. Även om rutorna är tomma, finns det inom organisationen en vetskap om 
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att befinna sig i något som teoretiskt kan beskrivas som ett granskningsamhälle 

(Czarniawska, B. & Solli, R., 2014, sida 14). Ett tecken på att befinna sig i ett 

granskningsamhälle kan vara en närvarande lokaltidning. Inom den kommunala 

förvaltningen, så väl administrativt som politiskt bör det finns en vetskap och historisk 

erfarenhet av att den närvarande lokaltidningen kan genera ett inre tryck av att vilja 

arbeta mot förändring och därmed undvika framtida missförhållanden. 

Ett inre tryck som generas av tjänstemän som träffar individer som söker stöd i 

boendet, så kallade bistånds och/eller LSS-handläggare, beskrivs i ruta 1 B. Söktrycket 

på lämpliga bostäder beskrivs vara högt, både inför och under tiden startboendet växer 

fram. Att söktrycket framstår som högt skulle motivera att beskriva faktor 1 B som 

något som överlappar under framväxten i rutorna 2 B till 4 B, men illustreras med en 

pil mellan 1 B och 2 B. Fyra platser vid ett startboende, gör inte mycket för ett högt 

totalt söktryck. Bistånd att få en plats, utgår från ett individuellt behov, vilket beskrivs 

i ruta 2 B. Det individuella behovet går före en bedömning om individen passar i ett 

socialt samspel med gruppen och resterande individer som redan finns vid boendet. I 

empirin finns inga utsagor om individens behov på något sätt, matchas med de 

resterande individernas behov. En faktor av inre tryck under ett så kallat utfall i 

matrisen i ruta 3 B, blir därför att startboendet över tid, blir en heterogen grupp. 

Heterogen, i avseende att de boende kan ha skiftande behov och möjligheter att socialt 

samspela med övriga gruppmedlemmar, utifrån vilken social problematik de har med 

sig. Återkommande utsagor i empirin är en beskrivning av att den heterogena 

sammansättningen riskerar att motverka möjligheter och motivationen hos andra 

boenden att vara vid startboendet. Om individer under kortare eller längre tid söker 

sig bort från sin bostad, riskerar det legitimiteten för startboendet som helhet, vilket 

beskrivs som en risk i ruta 4 B. Teoretiskt kan dessa rutor om olika typer av 

gruppdynamik förstås som en inre kontext som kan handla om inre strukturer, ledning 

och kultur (Pettigrew, A.M., 1992, sida 7). En inre kontext som spelar roll på vilket sätt 

en organisationsförändring blir genomförd (ibid). 

Ett inre tryck som verkar ungefär samtidigt i tid med 1 B är 1 C, det vill säga den 

efterfrågan och utrymme som hade generats från 1 A, de upptäckta missförhållandena. 

Ett inre tryck som i ruta 1 C, kan beskrivas som en idé om en organisationsförändring 

som skulle kunna sprida sig till fler verksamheter. Att sprida eller översätta en idé till 

andra verksamheter har även i andra studier visat sig vara svårt, då flera faktorer ofta 

inte är tillräckligt lika i en annan kontext (Ponnert, L. & Svensson, K., 2011, sida 182). 

Utifrån startboendets kontext handlar det om en grundidé av att skapa en ny typ av 

boendeform som ska tillföras mer resurser men i ett längre perspektiv kunna spara 

resurser. Under tiden som startboendet startar och växer fram finns det relativt gott 

om resurser, som beskrivs i ruta 2 C. Utfallet beskrivet som vad de boende flyttar vidare 

till i ruta 3 C, är kopplat till den intention som finns i ruta 1 C. En intention om att mer 

http://www.kfi.se/wp-content/uploads/2017/01/130.pdf
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resurser ska genera ett framtida behov av mindre resurser. Att utvärdera ett utfall med 

ett underlag om endast fyra individer, beskrivs i ruta 4 C som en risk. Det är ett för litet 

underlag, men det är en övervägande risk att det ändå tolkas som ett misslyckande 

vilket i sig kan ses äventyra en övergripande målsättning. 

Det sista inre trycket som är kategoriserat från empirin är 1 D, lokalen och dess 

utformning. I de empiriska utsagorna, speciellt utifrån de intervjupersoner som har 

funnits med över tiden betonas att lokalens fysiska utformning har haft en avgörande 

betydelse. Det är en lokal som från början är byggd för helt andra ändamål och som 

sedan har byggts om för en liknade verksamhet. I samband med att idén om en ny typ 

av boende behövdes, uppmärksammades att denna lokal redan fanns och för tillfället 

var outnyttjad. Under tiden av framväxten av startboendet blir lokalens fysiska 

utformning uppmärksammat som något som stör målsättningen med startboendet. En 

faktor av inre tryck under utfallet kan därav ses som ett steg i matrisen som flyter ut 

från 2 D till 3 D respektive 4 D. Den sista rutan, 4 D, beskriver en risk med att den 

fysiska utformningen kan hota möjligheten till nå målsättning om självständighet. En 

faktor som över tid har funnits med som en möjlig kompensation för brister i lokalen, 

en extern träningslägenhet, omnämns inte i matrisen, eftersom den möjligheten inte 

har realiserats.  

Figur 2. En matris eller trappstegsmodell över olika typer av inre tryck. 
 1. Inför 2. Under 

tiden 
3. Utfall 4. Risk/ 

Möjlighet 
Inre 
tryck 
A 

1 A) 
Lokaltidningen 
uppmärksammar en 
skandal på liknade boende, 
ledning/ytterst ansvariga 
efterfrågar ny verksamhet 

2 A) 3 A) 4 A) Kan tolkas som 
inre tryck som både 
möjliggör och 
riskerar existens, om 
en ny skandal skulle 
ske. 

Inre 
tryck 
B 

1 B)                                 
Insats saknas för en 
identifierad målgrupp, 
uppmärksammas  
av kommunens 
biståndshandläggare 

    2 B)  
Platserna fylls efter 
beslut från 
tjänstemän  
Utifrån varje 
individs behov. 

3 B) 
Blir en grupp 
med individer 
som har olika 
behov och/eller 
problem 

4 B)  
Riskerar att 
motverka viljan hos 
övriga boende att 
utnyttja sin bostad 
och sitt stöd 

Inre 
tryck  
C 

1 C) 
Utrymme för arbete med 
nya handlingsplaner, 
inklusive en ny boendeform 
med hög bemanning och 
frihet att forma nya 
stödformer för att främja 
ett självständigt vuxenliv.  

2 C) 
Startboendet har en 
relativ hög 
bemanning och med 
vaken nattpersonal. 
Verksamheten har 
tillgång till ”egen 
bil”.  

3 C) 
Av fyra 
utflyttade är 
det en individ 
som har gått 
vidare till den 
boendeform 
som är målet. 

4 C) 
Andra former av 
framtida boenden kan 
tolkas som ett 
misslyckande. 

Inre  
tryck 
D 
 

1 D)                                   
En lokal som tillhör Vård 
och omsorgskontoret, står 
tom.  Lokalen byggs om 
delvis till boende för 
identifierad målgrupp. 

2 D)  
Boende flyttar in i 
lokalen som har 
separata rum med 
egen toa och dusch, 
men inga kök. 

3 D) 
Lokalens 
fysiska 
utformning 
motverkar 
syftet att träna 
på ett eget 
boende. 

4 D) 
Lokalen riskerar 
syftet med att träna på 
ett självständigt 
boende. 



 

40 
 

Yttre tryck, som en trappstegsmodell 
Yttre tryck i matrisen inleds, i ruta 1 A, med de lagrum som kan ses som något som 

påverkar startboendet. Även om inte LSS används vid boendet, där de boende får 

bistånd via SoL, är vetskapen om att LSS finns och i de flesta fall också skulle kunna 

vara tillämpbart något som över tid kommer att påverka framväxten. Lag eller 

tolkningsutrymmet som SoL ger påverkar som ett yttre tryck under framväxten, i ruta 

2 A. Detta är en ruta som skulle kunna ses som något som i ett tidsperspektiv finns 

både i ruta 1 A respektive 3 A. Teoretiskt kan dessa rutor om olika lagar och 

lagutrymmen förstås som en yttre kontext (Pettigrew, A.M., 1992, sida 7). Utfallet, i 

form av vilket handlings och tolkningsutrymme lagrummet i SoL ger, ett hinder i hur 

destruktiv beteende ska begränsas. En möjlig risk beskrivs i ruta 4 A, om inte 

tolkningsutrymmet klargörs blir det svårt att nå en av grundmålsättningarna med 

startboendet. 

Ett yttre tryck som beskrivs i empirin som en av flera faktorer som föranledde behovet 

av en ny boendeform var bostadsmarknaden i Norrköping, vilket återfinns i matris ruta 

1 B. Bostadsmarknad och dess utveckling av att det finns färre lediga hyresrätter 

tillgängliga, kan ses som ett yttre tryck som påverkar framväxten av startboendet över 

tid, varav en pil finns i ruta 2 B mot ruta 3 B. Teoretiskt kan dessa faktorer om en 

minskande bostadsmarknad förstås som en yttre social och ekonomisk kontext 

(Pettigrew, A.M., 1992, sida 7). Några av informanterna beskriver att det i framtiden 

kan riskera bli ett dilemma då bristen av lediga hyresrätter kan antas fortsätta vara låg. 

Ett dilemma om boende som ska flytta vidare, efter tre år, inte längre behöver stöd i 

form av något särskilt boende, finns det troligen ingen ledig egen bostad att hyra. 

Ytterligare ett yttre tryck som finns beskrivet inom empirin, under matrisen i ruta 1 C, 

är kring de kommunriktlinjer och lagar som styr hur mat och självhushållning kan 

hanteras vid startboendet. Utifrån kommunens riktlinjer betalar de boende en 

egenavgift som ska inkludera kostnader för mat och hygien. Det yttre trycket av att 

förhålla sig till övriga verksamheters riktlinjer påverkar nästa faktor av yttre tryck. Det 

blir ett yttre krav eller tryck av att även lagen om offentlig upphandling ska följas, vilket 

beskrivs i ruta 2 C. Teoretiskt kan detta yttre tryck förklaras genom så kallade utom 

organisatoriska regleringar som lagar minskar möjligheten till lokalt ledarskap 

(Larsson, G. m.fl., 2017, sida 55). Utfallet av detta förfarandet är att självständigheten 

kring hushållning blir låg, vilket sammanfattas i ruta 3 C. Risken i ett 

framtidsperspektiv blir under 4 C om självständighet, likt tidigare faktor, 4 A. 

Lagutrymmet och hur det tolkas riskerar att motverka målsättning. Men detta yttre 

tryck, verkar också genera alternativa lösningar som att personal ansöker om 

projektmedel för matinköp.  
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Det sista yttre trycket som är kategoriserat från empirin är 1 D till 4 D, den yttre som 

delvis inre organisering av chefsfunktioner och dess utformning. Inför framväxten av 

startboendet tilldelades boendet, som tidigare nämnt, jämfört med liknade 

verksamheter inom kommunen mer resurser. I ett ledningsperspektiv är resurserna 

mer lika de jämförbara verksamheterna, vilket beskrivs i ruta 1 D. Det yttre trycket av 

hur ledningsfunktionen omorganiseras påverkar framväxten av startboendet. 

Teoretiskt kan detta kännas igen till exempel från Pettigrew och den vikt som läggs vid 

så kallade nyckelpersoner och tillgången till dem för att en organisationsförändring ska 

bli till och genomföras (Pettigrew, A.M., 1992, sida 278). 

När den övergripande organiseringen av ledningen förändrades byttes den 

ursprungliga enhetschefen för boendet ut. Ett utfall av omorganisationen blir att nya 

enhetschefer har lite utrymme i sin tjänst för just startboendet, i förhållande till vad 

andra verksamheter har för behov. En risk eller möjlighet, beroende av tolkning, blir i 

ruta 4 D, att den yttre organisationen av ledningsfunktion generar en inte närvarande 

ledningsfunktion, som i sin tur till exempel kan ge utrymme för så kallade informella 

chefer. Tidigare studier som den tidigare nämnda av Ponnert & Svensson har som en 

viktig slutsats att det är viktigt att nyckelpersoner i ledande funktioner finns kvar över 

tid för att en organisationsförändring inte ska avta eller helt upphöra (Ponnert, L. & 

Svensson, K., 2011, sida 182). 

Figur 3. En matris eller trappstegsmodell över olika typer av yttre tryck. 
 1.  

Inför 
2.  
Under tiden 

3.  
Utfall 

4.  
Risk/ 
Möjlighet 

Yttre 
tryck 
A 

1 A) Lagutrymmen som 
LSS respektive SoL 
 

   2 A) SoL skapar en 
möjlighet att driva ett 
boende för en målgrupp 
som även skulle vara 
berättigade till stöd via 
LSS. 

   3 A) Frivilligheten i 
SoL uppfattas som 
ett hinder av 
personal och 
ledning, för att 
begränsa destruktivt 
beteende. 

4 A) 
Tolkningsutrymmet 
bör tydliggörs, 
annars risk för att 
inte nå målsättning 
om stöd i att 
motverka destruktivt 
beteende. 

Yttre 
tryck 
B 

1B) Bostadsmarknaden, 
svårare att hitta ledig 
hyreslägenhet i 
Norrköping 

2 B) Svårare 
bostadsmarknad, 
en fortsatt utveckling av 
få lediga 
hyreslägenheter. 

    3 B) 4 B) Riskerar att 
boende blir kvar 
längre tid alternativt 
blir hemlösa om 
behovet av stöd 
upphört. 

 
Yttre 
tryck 
C 

1 C)  
Matkostnaden 
inkluderas med ca 500 
kr/vecka i den hyra de 
boende betalar för sitt 
boende. 

2 C) Offentlig 
upphandling, matinköp 
sker vid de affärer som 
är upphandlade av 
kommunförvaltningen.  

3 C) Boende och 
personal uppfattar 
att det försvårar 
möjlighet till att 
utveckla en 
självständighet kring 
mat. 

4 C) Riskerar att 
målet om 
självständigt 
boende. Skapar 
möjlighet att söka 
nya vägar, ex 
måltidsprojekt. 

Yttre 
tryck  
D 

1 D) Organisationen av 
den kommunala 
ledningen, ger 
startboendet tillgång till 
enhetschef som har 
chefsuppdrag för fler 
enheter. 

2 D) Organisationen av 
ledningen förändras, 
vilket innebär att chef 
för startboendet byts. 

3 D) Ny enhetschef 
har lite utrymme att 
sätta sig in i arbetet 
på startboendet. 

4 D) Enhetschefer 
med lite tid, 
riskerar möjlighet 
till ledning. 
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Sammanfattning av empirisk analys 

Empiri från fallstudien av startboendet bygger både på dokumentationsstudier och 

intervjuer med enskilda personer. Analysen av empirin resulterar i två 

trappstegsmodeller eller matriser, för att påvisa och argumentera för att framväxten av 

den nya verksamheter kan ses som en komplex organisationsförändring. Metoden för 

analysen beskrivs utförligare under ett avsnitt i uppsatsens metod. Matrisens rutor 

eller trappsteg utgörs av faktorer som beskrivs av de teoretiska utgångspunkterna om 

inre respektive yttre tryck (Pettigrew, A.M., 1992). I de två matriserna finns 

sammanlagt åtta olika faktorer eller steg av påverkande tryck, illustrerade, vilka i sin 

tur generar ytterligare faktorer av inre respektive yttre tryck. 

Inre och yttre tryck under framväxt omformulerar mål 
En kompletterande teoretisk utgångspunkt är att faktorer som påverkar en 

organisationsförändring kan beskrivas i termer av en balans mellan centripetal, 

sammanhållande krafter respektive centrifugala, splittrande krafter (Ahrne, G. & 

Hedström, P., 1999, sida 38). I matrisen kan dessa termer kännas igen genom 

betoningen av att olika rutor eller trappsteg är placerade och kategoriserade utifrån ett 

processperspektiv. Olika faktorer av inre respektive yttre kraft kan säga vara 

besläktade med varandra, utifrån vilken placering de har fått i matrisen. Det handlar 

till exempel om hur olika typer av inre tryck som efterfrågan av en ny boendeform 

respektive den lediga lokalens fysiska utformning påverkar framväxten så att möjlighet 

till måluppfyllelse ändras under processens gång. 
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Avslutning – Diskussion 

Slutsats framväxt påverkas i en process av inre och yttre krafter 
Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse för framväxten en ny verksamhet 

inom den kommunala välfärden med hjälp av teoretiska begrepp som inre och yttre 

kraft i relation till organisationsförändring. Frågeställningarna kopplas till syftet, de 

teoretiska utgångspunkterna samt det empiriska underlaget, och lyder:  

Vilka inre respektive yttre krafter som påverkar framväxten av en ny verksamhet 

kan beskrivas ur ett empiriskt fall?  

På vilka sätt kan inre och yttre krafter ändras under en process av framväxt? 

Krafter eller tryck kan beskrivas som intentioner av förändringstryck som gör att en ny 

verksamhet växer fram (Pettigrew, A.M., 1992, sida 7 - 8). Intentioner finns inte enbart 

under en uppstart, utan är något som finns kvar och kan ändras under framväxtens 

utveckling (Ahrne, G., 1994, sida 95). I det empiriska underlaget finns stöd för att 

urskilja flera inre respektive yttre krafter som påverkar framväxten av en ny 

verksamhet. Slutsatsen är ett resultat av en abduktionsprocess och kan sägas vara 

välgrundad då insamling av empiri och tillämpning av teori har skett parallellt. Den 

första frågeställningen besvaras nedan genom två punktlistor av de identifierade inre 

respektive yttre krafterna, som tidigare är presenterade i två matriser. Diskussionen 

som sedan följer ger sedan fördjupande svar och övergår till att svara på den andra 

frågeställningen. 

Inre tryck/kraft under förändring/framväxt: 

1 A-D) En lokal skandal om missförhållande startas som ett yttre tryck men skapar ett 

inre tryck på att nya riktlinjer och handlingsplaner för målgruppen blir till. 

2 A-D) Ett behov av specialanpassad boendeform uppmärksammas av lokala 

tjänstemän. Startboendet fylls på efter att varje boendes behov prövas individuellt, 

gruppdynamiken riskerar att påverka enskilda boende negativt. 

3 A-D) Inre tryck av förväntan på förändring ger utrymme för nyskapande boendeform 

med tillgång till mer resurser än tidigare boenden. 

4 A-D) En kommunägd lokal står tom, lokalens fysiska utformning skapar ett inre tryck 

på startboende under framväxten, som riskerar att motverka möjligheter till 

måluppfyllelse om självständighet. 

Yttre tryck/krafter under förändring/framväxt: 

1 A-D) Lagutrymmen som Sol respektive LSS, påverkar som en yttre kraft under 

framväxten, tolkningen av lagutrymme är närvarande i verksamheten och begränsar 

till exempel möjlighet att aktivt motarbeta socialt destruktivt beteende hos boende.  
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2 A-D) Bostadsmarknaden beskrivs som krympande och gör att intentionen om att 

boende ska komma vidare i till egen bostad riskeras. 

3 A-D) Det finns kommunriktlinjer samt lagar om hur inköp av mat ska hanteras inom 

offentliga verksamheter som startboendet. Riktlinjerna och lagarna begränsar de 

boende att självständigt ansvara för matinköp. 

4 A-D) Organisationen av den kommunala ledningen ger en ledningsfunktion som har 

ett litet tidsutrymme för att sätta sig in och fungera som en närvarande chef för 

verksamheten. 

De krafter eller tryck som finns kvar och formar framväxten över tid, kan beskrivas 

som en komplex blandning av inre och yttre tryck. I de empiriska fynden i fallstudien 

kan det förstås eller tolkas som en process av inre respektive yttre faktorer av tryck i 

dåtid, nutid och antagligen även i framtiden. Inre tryck som påverkar under tiden av 

framväxten är till exempel gruppdynamiken som blir av de individer som bor samtidigt 

i startboendet och lokalens fysiska utformning. Yttre tryck under framväxten är till 

exempel begränsande lagutrymmen för på vilket sätt de boende kan stöttas med 

matinköp eller skyddas från socialt destruktivt beteende.  

Inför framväxten av boendet kan det i efterhand tolkas som så att det fanns en 

intention, som både kan ses som ett inre och yttre tryck, om att skapa något nytt med 

en hög kvalité och utvecklingspotential till fler verksamheter inom kommunen. När 

empiriska fynd vävs samman med teoretiska begrepp, blir den kritiska analysen att 

goda intentioner, tidigt som under framväxten återkommande, möts av yttre som inre 

tryck som stör möjligheten till kreativ utveckling. En sammanfattande slutsats blir att 

påverkande tryck inför, likväl som under, framväxt gör att det nyskapande med 

verksamheten och möjlighet till måluppfyllelse i många avseende riskerar att komma 

bort. I avseende av att det i relation till andra verksamheter finns relativt gott om 

ekonomiska resurser som till exempel en hög personalbemanning, så är det särskilt 

intressant att notera att det är flera faktorer än god ekonomi, som påverkar möjlighet 

att nå intentionen.  

De krafter eller tryck som har funnits inför framväxten kan tolkas som motiv till att 

organisationsförändringen, som en ny verksamhet kan ses som, blev till. 

Utgångspunkter i teori beskriver att organisationsförändring inom välfärden sker i en 

slags process sav både förändring och stabilitet (Ahrne, G. & Papakostas, A., 2014, sida 

67). I det empiriska underlaget skulle stabilitet kunna tolkas som den 

kommunorganisatoriska uppgiften att vara servicegivare. Kommunen förväntas ha 

service i form av anpassande boendeformer för alla invånare inom kommunen. Krav 

på förändring kan i denna kontext tolkas som att det i det aktuella empiriska fallet med 

startboende, behövdes något nytt när en gammal lösning visade sig inte ha fungerat. 

Att yttre och inre krafter kan verka samtidigt, och leda till oklarheter, kan styrka andra 
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teoretiska begrepp som politisk respektive administrativ ledning (Jonsson, L. & Arnell, 

S. 2006, sida 12). 

Organisationen som från början har vissa mål, påverkas inför som under tiden av olika 

tryck. De empiriska fynden talar för att det inom fallstudiens kontext, till exempel 

handlar om att efterfrågan av en ny form av boende för den specifika målgruppen 

upptäcktes samtidigt som en ledig lokal fanns att tillgå. I en tillhörande kontext till 

motiven, finns en bakgrund av historisk utveckling som mer tidsnära faktorer. Den 

komplexa kontexten som en nystartad kommunal välfärdsverksamheten befinner sig 

inom, en större svensk kommun, kan tala för att den ”lilla” verksamheten glöms bort. 

Verksamheten kan i ett myller eller hyperordning, av politisk som administrativ 

ledning ”försvinna” (Jonsson, L. & Arnell, S. 2006, sida 9). 

Utifrån de empiriska fynden och analysen av dem så kan inre och yttre krafter sägas 

ändras under framväxtens process genom att vara olika närvarande under olika delar 

av framväxten. Att olika inre respektive yttre tryck ändras under tiden kan bidra till att 

förstå en organisationsförändring som en komplex process som pågår och kan 

reformeras under en längre tid. Ett tydligt exempel på det är hur olika inre tryck på en 

ny boendeform, samspelade med att en kommunägd lokal var ledig. Lokalen fysiska 

utformning påverkar framväxten av boendeformen och dess möjligheter att lyckas med 

målsättning. Yttre krafter som lagar och regler för till exempel matinköp påverkar 

möjligheten att nå målsättning men kan i sin tur skapa inre krafter på att hitta 

alternativa lösningar runt de yttre krafterna.  

Resultatdiskussion med fokus på teoretiskt bidrag 
De teoretiska utgångspunkterna för att svara på uppsatsen syfte och frågeställning 

utgår från en summering av teoretiska begrepp och modeller av Pettigrew (1992) 

respektive Ahrne (1994 och 1999). Pettigrew betonar att inre respektive yttre tryck kan 

ses som en sammanvävning av påverkande faktorer som tillsammans bildar ett 

mönster. Ahrne beskriver påverkan utifrån centripetala och centrifugala krafter som 

sker parallellt men som behöver vara i balans med varandra för att organisationen ska 

överleva en organisationsförändring.  

De empiriska fynden och analysen i matriser visar, att det behövs teoretiska begrepp 

eller förklaringar som betonar det komplexa i det som påverkar en 

organisationsförändring. Om det komplexa metaforiskt förklaras som en väv eller som 

en matris av trappsteg, borde vara mindre viktigt. Jag menar att en trappstegsmodell, 

kan tydliggöra ett processperspektiv på ett tydligare sätt än en väv, vilket kan ses som 

ett bidrag som just denna uppsats kan bidra med. 
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Teoretiskt beskriver både Pettigrew och Ahrne inre tryck som intern kultur, 

sammanhållning och närvarande ledare som något viktigt. Ahrne (1994, sida 93) 

betonar att de centripetala krafterna för sammanhållning till viss del bygger på 

möjlighet till kontroll, vilket i sin tur påverkar utrymme för att belöna eller bestraffa 

personal. I min empiriska analys sorterats ledningsfunktion däremot under yttre kraft. 

Oberoende på ledningsfunktionen kan tolkas som en inre eller yttre kraft, är det en 

faktor som är komplex och påverkar möjlighet till organisationsförändring. Att 

ledningsfunktionen tolkas som en komplex faktor av inre som yttre kraft ses som en 

slutsats som går i linje med det som, omnämndes under tidigare studier, se avsnitt om 

Hansson (2012). Betydelsen av att nyckelpersoner finns kvar över tid betonas även i 

slutsatsen av Ponnert & Svensson (2011). Om nyckelpersoner byts ut riskerar 

organisationsförändringen att dö ut. Det empiriska materialet i denna uppsats kan på 

några punkter, stödja ett liknande resonemang, att organisationsförändringen som en 

slags ny innovation blir mottagen av en enhetschef som efter en relativ kort tidsperiod 

blir utbytt. I ett framtida processperspektiv kan bytet av chef, riskera att tidigare 

erfarenheter går förlorade. Att det behövs en komplex tolkning av 

organisationsförändring kan stödjas av de tidigare studier som omnämns i anslutning 

till teoretiska utgångspunkter. Hansson (2002) betonar i sin slutsats just 

komplexiteten i en organisationsförändring. Ponnert & Svensson (2011) visar på en 

svårighet när en organisationsförändring kommer som yttre krav men som möter 

svårigheter när den anpassas eller översättas till en helt annan kontext.  

Ahrne (1994, sida 93) beskriver att inre centripetala krafter som verkan 

sammanhållande också kan komma utifrån, något som kan motivera varför den yttre 

möjligheten att bli uppmärksammad och granskad av media, sorteras i matrisen under 

inre tryck. Ett yttre granskande tryck kan ses som något tidstypiskt för 2000-talets 

granskningsamhälle (Czarniawska, B., & Solli, R., 2014, sida 14). Ett system som 

motiveras med att tydliggöra ansvar och främja ekonomisk effektivitet. 

Hur vi organiserar och genomför välfärd, tycks stå under en mer eller mindre ständig 

förändring. Samtidigt som det finns goda motiv till att utveckla välfärden finns det 

andra intentioner som talar för en försiktighet som förespråkar stabilitet och trygghet 

(Ahrne, G., & Papakostas, A., 2014, sida 67). En konsekvens av detta resonemang blir 

att välfärdens verksamheter förändras och anpassar sig till den tid och kontext där 

samhället för stunden befinner sig inom (ibid, sida 87).  Idéen om startboende kan i en 

teoretisk kontext ses som ett exempel på en verksamhetsförändring som både syftar 

till stabilitet som till förändring. Stabilitet eller en förankring i historia kan uppfattas 

genom att det är ett gemensamhetsboende med tydliga mål om att tränas och ”fostras” 

till självständighet. En idé som ligger nära de ideal som präglade omsorgen för 

personer med utvecklingsstörning redan under 1930 till 1950-talet (se Historisk 

summering i Bakgrund). Samtidigt som målsättningen med att arbeta mot att 

http://www.kfi.se/wp-content/uploads/2017/01/130.pdf
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individerna ska nå självständighet, kan tolkas som en strävan mot en 

organisationsförändring. Totalt blir den nya verksamheten något som både syftar mot 

förändring som mot stabilitet, vilket liknar ett teoretiskt känt resonemang (Ahrne, G., 

& Papakostas, A., 2014, sida 67). Denna tolkning kan hjälpa oss att förstå svårigheter, 

som finns i matrisen som påverkande tryck i utfall respektive risk eller möjlighet. Det 

kan vara svårigheter som uppenbarar sig för att en förändring behöver ske under 

stabilitet. Ett exempel på ett utfall av ett yttre tryck kan vara lagutrymme och hur 

tolkningen av lagen begränsar arbetet i vardagen. Det är möjligt att med mer tid och 

utrymme för ledning och omvärldsbevakning så skulle alternativa tolkningar av lagen 

kunna ske. Om det i ett längre tidsperspektiv inte finns utrymme för närvarande 

ledning och omvärldsbevakning, så riskerar tolkningen av lagutrymme bli som det är i 

tidigare verksamheter, vilket verkar för stabilitet.  

Metoddiskussion med fokus på etik, urval och datakällor 
Insamlandet av empiri i form av skriftliga dokument samt muntliga intervjuer, ger en 

form av bredd till empirin som inte enbart en av källorna hade kunnat ge. En risk med 

enskilda intervjuer är att det av informanter kan uppfattas utpekande på olika sätt och 

därav kan det vara svårt att få samtycke eller tillräcklig trygghet för att lämna så sanna 

svar som möjligt (Eriksson-Zetterquist, U. & Ahrne, G., 2015, sida 44). Om det till 

exempel skulle ha visat sig att flertalet av de boende vid startboendet inte gav sitt 

samtycke till att intervjuas enskilt, skulle samtycke till fokusintervju istället kunna ha 

prövats. Det blev dock två av fyra boende som gav sitt samtycke, och med en 

bedömning av att fallstudien hade nått en mättnad i antal intervjuer, får det ses som 

ett tillräckligt bidrag.  

Att intervjua de boende har krävt ett etiskt övervägande, huruvida det är lämpligt eller 

inte. Något som skulle kunnat tala emot att intervjua de boende är att de är i 

beroendeställning till boendet och därför ha svårt att uttrycka kritiska tankar om det. 

De boendes funktionshinder skulle också kunna tolkas som ett hinder för att delta i en 

intervjusituation på liknade villkor som övriga intervjupersoner (Renblad, K. 2003, 

sida 37). Förfarandet med ett lättläst informationsbrev där frivilligheten i att delta 

betonades användes just som ett led i ett etiskt övervägande. Att tala med dem det 

faktiskt handlar om, än att tala om dem med andra, gör att valet att tillfråga de boende 

att delta i intervju, är etiskt övervägt och väl försvarbart. 

En annan aspekt av självkritik kan riktas mot urvalet, av vilka som intervjuades. Då 

flertalet av de intervjuade har en professionell anknytning till verksamheten kan det 

finnas en möjlighet att de i sina svar blir indirekt påverkade av att uttala sig positivt 

om verksamheten som också är deras arbetsplats. Erfarenheterna från 

intervjutillfällena visar dock att flertalet väljer att ta upp negativa som positiva 

aspekter. Blandning av urvalet, med boende, personal och andra professionella skapar 
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en möjlighet till bredd av empiriska utsagor. Tidsaspekten på när intervjuerna 

genomfördes, under våren 2017, kan ha påverkat resultatet till att mest fokusera på hur 

intervjupersonerna uppfattade startboendet just då.  

Det är möjligt att intervjuer med fler boende och tidigare boende hade gett ett fylligare 

material i hänsyn till hur de som faktiskt berörs uppfattar framväxten av en 

verksamhet som är tänkt att gynna deras utveckling. En annan möjlig inriktning hade 

kunnat vara att även intervjua de boendes anhöriga och/eller deras gode män. Fler 

antal intervjupersoner hade i en liknade metoddesign kunnat ha medverkat via 

fokusgruppsintervjuer. I en ambition eller inriktning mot att fånga in och få en ökad 

förståelse för motiv som kraft inför och under framväxten hade det varit intressant att 

intervjua fler tjänstemän och politiker från den dåvarande kommunledningen. 

Nuvarande ledning skulle å andra sidan tänkas kunna bidra med förståelse för 

inställning till verksamheten och dess utvecklingspotential, som möjligheter och 

svårigheter idag och i framtiden. Ett mer fylligt urval hade dock krävt betydligt mer 

resurser av tid och ekonomi än vad som har funnits inom inramningen för denna 

uppsats, som har författats ensam och utan några ekonomiska bidrag. 

En kritik mot kvalitativ metod med två olika typer av materialinsamling, kan vara att 

det riskerar att bli ett spretigt resultat av empirin, som utifrån tillvägagångssätt kan 

visa mot olika håll. Blir det för spretigt kan metoden, i sig, bidra till att resultatet och 

eventuella tolkningar av det blir för allmängiltiga och/eller triviala (Alvesson, M. & 

Sköldberg, K., 2008, sida 179).  Att ha flera olika datakällor kan bidra till att en 

fallstudie kan sägas få en högre grad av inre validitet, det vill säga tillförlitlighet 

(Merriam, S.B. & Nilsson, B., 1994, sida 179). Å andra sidan, kan det i fallstudier ses 

som en styrka att ha flera informationskällor (Yin, R.K. & Nilsson, B., 2007, sida 125). 

Det finns belägg för att en enskild fallstudie baserat på intervjuer kan vara mycket 

värdefulla, för att till exempel hitta nya insikter och förståelse för sociala fenomen 

(Kvale, S. & Brinkmann, S., 2009, sida 284 - 285).  

Förslag på fortsatta studier  
Mitt val av en fyllig bakgrundskontext och teoretiska utgångspunkter inklusive tidigare 

studier, motiverar jag med att organisationsförändring i en komplex organisation 

behöver ett brett sammanhang. Organisationsteori med betoning på förändring med 

inre och yttre krafter, kan bidra med en bred förståelse av ett komplext fenomen. En 

förståelse som i en fortsättning skulle kunna användas för att förstå framväxten av 

andra typer av nya verksamheter inom välfärden. 

Studier om hur verksamheter inom välfärden förändras och tillkommer kan öka 

förståelsen för fältet. Inom fältet kommunal offentlig välfärd, förändras och 

tillkommer nya verksamheter mer eller mindre ständigt. Kommuners ansvar att ha och 
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ge sina invånare välfärd kräver mycket resurser. Det är resurser som kommer från 

gemensamma skatteintäkter och som bör räcka till mer än välfärd i betoning på socialt 

arbete och omsorg, till exempel samhällsbyggnad och infrastruktur. Nya verksamheter 

tillkommer i kommunförvaltningens alla delar varav fortsatta studier inom andra fält 

skulle vara intressant för att studera om resultatet kan generaliseras på ett andra fält 

eller om något behöver omdefinieras. 

I fortsatta studier skulle det vara intressant att ha liknande fallstudier att utgå ifrån för 

att i detalj kunna urskilja om några krafter kan förstås som viktigare än andra. En 

möjlig fortsättning på ett liknande upplägg skulle i sin tur kunna vara att gå vidare och 

djupstudera olika faktorers betydelse. En ”faktorstudie” skulle till exempel vara att öka 

förståelse för organisationen yttre krav på struktur och ledningens samspel med inre 

tryck till att upprätthålla sammanhållning och engagemang för måluppfyllelse. En 

annan ”faktorstudie” skulle kunna vara att gå vidare och studera lokalens fysiska 

utformnings betydelse för organisationsförändring och måluppfyllelse.  
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Sammanfattning  

Välfärden i Sverige befinner sig i en ständig utveckling men för att upprätthålla 

igenkänning och legitimitet hos medborgare finns också behov av stabilitet (Ahrne, G., 

& Papakostas, A., 2014, sida 67).). I de flesta av Sveriges kommuner växer det ständigt 

fram nya verksamheter inom den offentliga välfärden (Brorström, B. & Siverbo, S. 

2001, sida 9). Verksamheter som är en service för medborgarna likväl som ett yttre 

krav på kommunerna att ge sina invånare. Det är också verksamheter som i de flesta 

fall är resurskrävande såväl ekonomiskt som personalmässigt. Det finns också tydliga 

yttre krav på kommuner att hushålla med de ekonomiska resurserna (Knutsson, H., 

2006, sida 5). Välfärd organiseras och omstruktureras i förhållande till sin tid och 

kontext. Organisationsteorier kan belysa att välfärdens verksamheter står under 

parallella tryck eller krav på processer som samtidigt syftar till förnyelse, stabilitet och 

tröghet.  

Den här uppsatsen undersöker utifrån en fallstudie hur en ny verksamhet, ett 

startboende för unga vuxna med lindrig utvecklingsstörning och social problematik, 

växer fram i Norrköpings kommun. Syftet med uppsatsen är att få en ökad förståelse 

för en ny verksamhets framväxt med hjälp av teoretiska begrepp som inre och yttre 

kraft i relation till organisationsförändring. Den kontext som startboendet är en del av 

beskrivs i bakgrundsavsnitt med fokus på omsorgens historia och aktuella utmaningar. 

Fallstudien är gjord utifrån en kvalitativ metod med dokumentstudier och ett tiotal 

intervjuer. Faktorer av påverkande tryck eller krafter urskiljs i empirin som något som 

inför och under framväxten påverkar möjligheten att nå de mål verksamheten har. 

Målen, eller intentionen för startboendet kan sammanfattas av att de boende ska nå 

ökad självständighet och därav ha ett mindre behov av kommunal välfärd. De faktorer 

som beskrivs i empirin är inre tryck som exempelvis lokalens utformning och 

gruppdynamik. Yttre tryck handlar till exempel om hur lagar och regleringar tolkas och 

påverkar hur de boende i vardagen kan stöttas med matinköp eller skyddas från socialt 

destruktivt beteende. En bild av olika inre respektive yttre krafter ger en slutsats att en 

verksamhet växer fram genom en komplex kontext där många olika faktorer påverkar 

möjlighet att nå eller inte lyckas uppnå, en förutbestämd målsättning eller intention. 

En konsekvens av den komplexa kontexten blir att trots relativ goda ekonomiska 

resurser så är målsättningen svår att nå, det är fler faktorer än god ekonomi som 

påverkar. Uppsatsens slutsatser ger en ökad förståelse för att kommunala 

verksamheter kan startas med ett syfte eller målsättning men under framväxten 

påverkas intentionen så att verksamheten omtolkas och efter en tid fyller andra syften. 

Att de olika påverkande trycken ändras under tiden kan bidra till att förstå en 

organisationsförändring som en komplex process som pågår och kan reformeras under 

en längre tid. 
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