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Abstrakt
Forfattare: Olivia Pettersson 

Handledare: Olle Duhlin  

Examinator: Leif Marcusson 

Titel: Att leda en byråkratisk organisation  

Syfte: Syftet med denna studie ar att förstå hur ledarna av byråkratisk organisation 

strukturerar sitt arbete och hur de kan fördela arbetsuppgifter på ett smidigt och effektivt

vis. 

Metod: Studiens grundas i en kvalitativ intervjuundersökning med en deduktiv teori 

och syftar till att förstå en komplex bransch. Insamling av empiriskt material har varit 

genom intervjuer och den teoretiska referensramen är taget från böcker och 

vetenskapliga artiklar.  

Slutsats: De slutsatser som kan dras av denna studie är bland annat att hur pass viktigt 

det kan vara att vara flexibel som ledare, varje situation är unik och det finns inga 

generella lösningar att tillgå. Redan vid organisering av hur strukturen inom en 

organisation skall vara, är det ytterst viktigt att ledarens roll blir tydligt definierad. Dels 

för tydlighet gentemot de anställda men samtidigt för ledarens skull, det är viktigt att 

redan från första början vara medveten om vad som förväntas från dig som ledare. 

Beroende på vem du som ledare skall bemöta, kan det behövas anpassning och 

förberedelser inför mötet. Anställda kan inte behandlas på samma vis, just eftersom alla 

anställda är enskilda individer som behöver tillgodoses med olika behov. Något annat 

som visas av denna studie är att ledaren även behöver anpassa sitt ledarskap beroende 

på kundens beslut från Försäkringskassan samt att delge de anställda kring den 

regalerade branschen för att få förståelse för ledningsgruppens arbete i en relation med 

Försäkringskassan. 

Nyckelord

Organisationsförändringar, motivation, psykisk ohälsa, situations anpassat ledarskap

Abstract 

Author: Olivia Pettersson
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Supervisor: Olle Duhlin

Examiner: Leif Marcusson

Title: Leading a bureaucratic organization

Purpose: The purpose of this study is to understand how the leaders of bureaucratic 

organization structure their work and how they can allocate tasks in a smooth and 

efficient manner.

Method: The study is based on a qualitative interview survey with a deduction theory 

and aims at understanding a complex industry. The collection of empirical material has 

been through interviews and the theoretical reference frame is taken from books and 

scientific articles.

Conclusion: The conclusions that can be drawn from this study include the importance 

of being flexible as a leader, each situation is unique and there are no general solutions 

available. Even when organizing the structure of an organization, it is extremely 

important that the leader's role is clearly defined. Part of the clarity of the employees but

at the same time for the leader's sake, it is important to be aware of what is expected 

from you as a leader from the outset. Depending on who to act as a leader, adaptation 

and preparation for the meeting may be necessary. Employees can not be treated in the 

same way, just because all employees are individual individuals who need to be catered 

for with different needs. Something else shown in this study is that the leader also needs

to adjust his leadership depending on the client's decision from the Social Insurance 

Fund and to divide the employees around the regulated industry to understand the 

management team's work in a relationship with the Social Insurance Fund.

Keywords

Organizational changes, motivation, mental ill health, situational leadership
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1 Inledning
Inledningsvis presenteras en diskussion som är aktuell just nu kring ämnet personlig 

assistans. Därefter kommer en beskrivning av vad det innebär att arbeta inom 

assistansbranschen som organisation samt begreppsförklaringar som kan vara 

obekanta. När området är presenterat kommer de modeller och teorier som används i 

uppsatsen motiveras och slutligen smalnas av i problemdiskussionen. 

1.1 Besparing av timmar 

Det senaste halvåret har personlig assistans varit ett hett ämne i media, de diskuteras om

hur bolag fuskar till sig pengar, assistans som dras in och återbetalningskrav från 

Försäkringskassan. Assistanskoll är en jämförelsetjänst som riktar sig till 

assistansberättigade, biståndshandläggare och personliga assistenter visar information 

kring bland annat uppsägningstider för assistansberättigade, vad som förväntas av 

assistansanordnare, löner, kollektivavtal samt vilka anställningsvillkor som ges.

En av de senaste händelserna diskuteras på samlingssidan för personlig assistans, 

Assistanskoll (2017) efter att kammarrätten i Göteborg beslutat att sondmatning (mat 

via matstrupe eller näshåla) skall ses som ett grundläggande behov för individer. 

Försäkringskassan har efter domen reagerat och överklagat domen eftersom 

Försäkringskassan anser att sondmatning klassas som egenvård. Att reaktionerna blivit 

stora efter kammarrättens beslut är eftersom att Försäkringskassan betalar 

assistansersättning till de personer som har grundläggande behov på mer än 20 timmar i 

veckan. Kort och koncist handlar detta om hur många timmar per vecka en person kan 

vara berättigad till och för att besluta hur många timmar den enskilda individen är i 

behov finns en praxis bedömning.

Orsaken till att assistansen diskuteras i media är bland annat på grund av att regeringen 

krävt besparingar inom assistans-branschen och i samband med detta infört nya lagar 

kring vad som ger en individ rätt till personlig assistans, beskriver Eliasson (2017) i ett 

debattinlägg. När nya lagar införs kring vad som krävs en av individ för att få personlig 

assistans, kan det resultera i att antal beviljade timmar per vecka minskas. År 2016 

sparades omkring en halv miljard kronor som följd av nedskärning av assistanstimmar, 

påpekar Eliasson (2017). Uppgifter kring vad assistansen kostar redovisas på 

Försäkringskassans hemsida. Vad som sker praktiskt vid beslutsfattandet kan vara svårt 

att se i förväg men är något som märks av assistansbolagen och deras kunder. På 
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hemsidan http://lss.se/sjalvbestammande-ar-viktigast/ beskrivs vilket ansvar utföraren 

av assistans har och vad det innebär att driva ett assistansbolag. 

1.2 Om personlig assistans 

År 1994 infördes rätten om assistansersättning i Sverige. Bedömning av vem som har 

rätt till assistansersättning prövas av Försäkringskassan utifrån praxis för att samtliga 

bedömningar skall vara rättssäkra, enligt Försäkringskassan (2017). Den praxis som är 

aktuell idag kan förändras relativt snabbt och påverkar varje enskild bedömning som 

görs (Försäkringskassan 2017). När en individ blivit assistansberättigad kommer 

beslutet omprövas vartannat år, syftet med omprövningen är för det första att se om 

personens livssituation förändrats samt att bedömningen är utefter giltig praxis. 

 

För att förstå vad personlig assistans är och hur den enskilda individen går tillväga för 

att få beviljad assistansersättning krävs en genomgång av processen. Här nedan följer 

processen för hur en individ blir berättigad assistansersättning. 

Figur 1 - processen att ansöka om personlig assistansersättning
Egen illustration av beslutsprocessen inom personlig assistans

Behov av assistans - i första delen av processen kommer individen underfund med 

att behovet av extern hjälp finns, med andra ord är individen inte själv i skick för att 

kunna utföra dagliga sysslor. 

Ansökan och läkarintyg - i samband med att en ansökan lämnas in till 

Försäkringskassan görs även om bedömning av en legitimerad yrkesutövare inom 

Hälsö– och sjukvården. 

Hembesök - Försäkringskassan gör ett hembesök för att möta den sökande och utefter 

givna uppgifter tas ett beslut. 
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Beslut - Från den dagen som ansökan görs till Försäkringskassan har de elva månaders 

beslutstid. Den sökande har rätt att antingen acceptera det utskickade beslutet alternativt

göra en överklagan. 

Vilken form av ersättning som ges är beroende av antalet timmar som individens behov 

är. Är behovet färre än 20 timmar i veckan finns rätt till assistansersättning från 

kommun eller landsting men överstiger behovet 20 timmar per vecka ersätts av 

Försäkringskassan. Assistansersättning som beviljas och finansieras från 

Försäkringskassan kallas för statlig ersättning. Förutom kravet på mer än 20 timmar 

grundläggande behov, finns ett krav på att individen tillhör någon av LSS (lagen om 

stöd och service till vissa funktionshindrade) personkretsar (Försäkringskassan 2017).

1.2.1 Begreppsförklaring

Grundläggande behov är styrs av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) samt Socialförvaltningsbalken (SFB). Det betraktar huruvida en individ klarar 

grundläggande saker i vardagslivet. Behoven som anses vara grundläggande är; 

personlig hygien, måltider, klä på och av sig, kommunicera med andra samt att det finns

ett behov av annan hjälp till den funktionshindrade. 

Egenvård definieras enligt Försäkringskassan (2016) det som en legitimerad 

yrkesutövare inom hälso- och sjukvården avgjort att individen ifråga kan utföra själv. 

Vid en bedömning av egenvård utgår sjukvårdspersonal från Socialstyrelsens 

föreskrifter.

LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är enligt Regeringskansliet 

(2016) en rättighetslag och syftar till att garantera personer med funktionsnedsättning att

ha goda levnadsvillkor. Rätten som ges är att individer som kan påvisa att de är i behov 

av hjälp från en individ skall få det, för att få möjligheten att leva som andra. LSS 

innefattar även andra rättigheter som inte kommer beröra studien och därav förklaras 

endast rättigheten inom personlig assistans. 

1.2.2 Efter beslutet är godkänt

Assistansbolagen arbetar som utförare av ett beviljat beslut men kan redan bli 

inkopplade under ansökningsprocessen för att ge juridisk rådgivningen till den 

assistansberättigade inför ansökan. Organisationen Wisby Assistans som kommer 
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undersökas i den empiriska studien, har kunder med ersättning från kommunen, det vill 

säga, ett grundläggande behov på mindre än 20 timmar per vecka, samt kunder med 

statlig assistansersättning. För att smalna av ämnet kommer endast den statliga 

assistansersättningen diskuteras vid genomförande av studien. 

När assistansbolaget blir anlitat av en individ som blivit berättigad till statlig 

assistansersättning ses bolaget som utförare. Syftet med assistansbolag är att utföra det 

som individen blivit beviljad, vilket innefattar allt från schemaläggning, bemanning och 

beslutuppföljning. Genom att vara utförare får bolaget assistansersättning i utbyte mot 

att de korrekt utför de beviljade insatser som individ fått beslutat beskrivs av 

Assistanskoll (2016). När uppdraget är överlämnat till assistansbolaget tas ansvaret över

till bolaget och det innebär att bolaget enligt Assistanskoll (2016) behöver anpassa sig 

efter vad som förmedlas från Försäkringskassan. 

När individen fått beslut på de beviljade assistanstimmarna, överlämnas beslutet till 

assistansbolaget. Timmarna beviljas utefter kundens behov av assistans och skall 

schemaläggas utefter kundens bästa. I samråd med kunden görs ett schema på när 

assistenterna skall finnas hos kunden och därefter bemannas arbetspassen. Kunden 

träffar, tillsammans med en person från assistansorganisationen potentiella assistenter. 

Kunden avgör om personen är lämplig eller inte. Beroende på hur många beviljade 

timmar som kunden har, behövs olika antal assistenter. Assistansorganisationen ser till 

att assistenterna arbetar enligt arbetstidslagen, mår psykiskt och fysiskt bra på 

arbetsplatsen samt betalar ut lön. Assistansersättningen betalas ut till organisationen 

efter att organisationen rapporterat hur assistenterna har arbetat. 

Trots kritik och åsikter från olika parter är regeringens beslut något som skall följas och 

utföras av assistansbolag. Förutom att utföra den beviljade assistansen är det utföraren 

som får ta konsekvenserna om de beslut som tagits ogillas eller kritiseras från anställda 

eller kunderna. Exempelvis om en kund hos assistansorganisationen får indragna 

timmar, kan kunden känna att det är på grund av att assistansorganisationen inte skött 

sitt uppdrag. De anställda inom personlig assistans arbetar i regel utefter andra villkor 

än inom andra branscher, kunden kan till exempel säga upp en assistent över en dag och 

om kunden avlider upphör anställning. Eliasson (2017) menar att de beslut som tas av 

regeringen inte alltid gynnar de assistansberättigade och besluten fattas utan att ett 

helhetsperspektiv betraktats. Utifrån det exemplet som beskrivs av Eliasson (2017) 
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gällande nedskärningar av assistanstimmar är syftet besparingar och vad som är bäst för 

individen i fråga är irrelevant. 

Burns och Stalker (1961) diskuterar hur anpassningen till omgivningen kan störa den 

interna strukturen i en organisation, vilket skulle kunna ses som de anpassningar 

assistansorganisationen kan behöva göra på grund av en omprövning från 

Försäkringskassan. De tydliggör även skillnad på hur olika organisationsformer tenderar

att ha olika åtgärder för förändringssituationer. Att betrakta organisationer utefter 

situation och form beskrivs enligt Burns och Stalker (1961) som situationssynsättet. 

Minskning eller ökning av assistanstimmar kan orsaka förändring för kunden och 

personens vardag. Minskat antal timmar innebär att kunden behöver anpassa sina behov 

till timmarna och ökade timmar innebär att kunden behöver fler assistenter. Om 

timmarna minskas innebär det en minskad inkomst för de anställda, vilket kan göra att 

de behöver söka fler arbeten. Medan ökade timmar kan göra att de anställda inte täcker 

antalet beviljade timmar utan att bryta mot arbetstidslagen, vilket resulterar i att 

assistansorganisationen behöver rekrytera fler assistenter. I praktiken innebär en 

förändring av beviljade antal timmar att kundens assistenter behöver anpassa sitt 

privatliv utefter ett nytt schema och samtidigt försöka ge kunden förutsättningarna för 

att ha ett kvalitetsfullt liv. Färre timmar, innebär att assistenterna kan behöva utföra fler 

insatser under ett arbetspass medan fler timmar resulterar i en högre sysselsättning. 

1.2.3 Organisatorisk fokus

I denna uppsats kommer jag att studera förutsättningar och anpassningar i en 

organisation som strikt behöver följa myndighetskrav, leverera ett kvalitativt arbete till 

sina kunder och samtidigt vara lyhörda inför sina medarbetare. DiMaggio och Powell 

(1983) beskriver hur organisationer tenderar att efterlikna varandra och förklarar just 

hur myndighetsstyrning kan vara en av förklaringarna till homogenitet. Det är inte alla 

fall där organisationer efterliknar en annan organisation på grund av att den är 

framgångsrikt utan i exempelvis assistans-organisationer är homogeniteten tvingad. När 

organisationer till ytan tycks vara likadana och följa samma riktlinjer och normer, kan 

det vara svårt för kunden att välja. I en sådan situation är det viktigt enligt DiMaggio 

och Powell (1983) att leverera ett värde till kunden. Tjänsten som levereras från 

assistansorganisationen är sedan innan bestämd vad den skall innehålla och priset är 
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redan satt. Det som assistansorganisationen kan påverka är relationen mellan 

organisation och kund samt organisation och anställd. 

Att vara beroende av resurser är gemensamt för ett flertal organisationer och kan 

förklaras utifrån populationsekologin. I jämförelse med teorin om resursberoende utgår 

populationsekologiansatsen ifrån att organisationen är beroende av sin omgivning. 

Thompson och McHugh (2009) beskriver att de är omgivningen som avgör om en 

organisation överlever eller inte. Exempelvis kan en organisation i en trygg omgivning 

främja organisationens specialisering inom det nischade området. Thompson och 

McHugh (2009) påpekar dock att en organisation som valt bransch inte kommer kunna 

byta till en annan, utan alternativet är att dö ut. Hatch (2013) poängterar att 

framgångsrika organisationer har en väl anpassad intern organisationskultur som tar 

hänsyn till förändringar i omgivningen. Den enklaste vägen för att hantera en 

föränderlig omvärld är enligt Hatch (2013) fokusering av en specifik nisch. Detta 

innebär att organisationen avgränsar sig och fokuserar på kundernas krav och 

förväntningar inom sitt nischade område. 

1.3 Problematisering

Hantering av omvärldens föränderliga skepnad skiljer sig åt, organisationer kan bland 

annat välja att minska anpassningen eller bevaka och utföra omvärldsanalyser 

kontinuerligt. Oavsett metodval kommer organisationen förmodligen möta anpassningar

eller förändringsprocesser och i slutändan resulterar arbetet i att vinna eller försvinna. 

Det finns dock en tydlig skillnad vid granskning av en organisation som har ett 

finansiellt beroende från Försäkringskassan, att välja att anpassa sig eller inte är inget 

alternativ. Om regeringen anser att besparingar skall göras eller att andra åtgärder blir 

aktuella, krävs det av organisationen att anpassa sig efter det nya regelverket. 

Organisationen anpassar sin struktur efter de kriterier som ges från Försäkringskassan 

eftersom den är beroende av de finansiella resurser som betalas ut. Ansvaret hos 

organisationen är att den assistansberättigade kunden får den hjälp som beviljats och ser

till att ha ett fungerande arbetsteam hos kunden. Vid förändring är det organisationens 

uppdrag att se till att den regleringen följs alternativt förmedlas till kunden och de 

anställda. 
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Förändring av assistanstimmar är en förändring som beslutas på regeringsnivå och 

utförs av assistansorganisationen. Skulle assistansorganisationen välja att inte följa nya 

beslut finns risken att organisationen försvinner. Skillnaden mot andra organisationer är 

att assistansorganisationen har ett beroende av Försäkringskassan, gemensamt är ett 

beroende av resurser men i detta fall är finns ett beroende av finansiella resurser från en 

myndighet. För att analysera organisationens situation och hur tvingade anpassningar 

och förändringar påverkar organisationen kommer isomorfism, situationssynsättet samt 

teorin om resursberoende användas. Organisationer verksamma inom assistansen utgår 

från samma regelverk och drivs med samma förutsättningar, DiMaggio och Powell 

(1983) beskriver denna form som tvingad isomorfism och kommer användas som hjälp 

för att förstå organisationens position på marknaden. Situationssynsättet kommer 

användas som ett verktyg för att se hur situationen som organisationen befinner sig i, 

påverkar styrningen. Slutligen kommer teorin om resursberoende appliceras som ett 

komplement till de övriga teorierna för att förstå de beroende som finns mellan Wisby 

Assistans och assistansersättningen från Försäkringskassan. 

Varje månadsskifte rapporterar Wisby Assistans hur deras assistenter arbetat hos sina 

assistansberättigade kunder till Försäkringskassan, assistenternas timmar skall signeras 

med BankID av varje assistent. Därefter skall samtliga tidrapporter hos varje kund, 

fysiskt skrivas under av kund eller annan tilldelad person med ansvar för kundens 

handlingar. Rapporterna skall vara hos Försäkringskassan senast den sjätte, månaden 

efter månadsskiftet. Inkommer rapporterna senare än efter den sjätte kommer 

utbetalningen skjutas fram i tiden och handläggas månaden efter. Det vill säga att Wisby

Assistans har sex dagar på sig att kontrollera att allting som har rapporterats är korrekt, 

samt att få alla anställda, kund eller god man att ha skrivit på rapporterna. Är någonting 

i dessa rapporter felaktigt, eller om assistenterna inte har signerat sina arbetspass, blir 

Wisby Assistans utan ersättning den månaden. Därför är det viktigt att kontinuerligt 

kontrollera att allting som rapporteras stämmer överens med verkligheten. 

Om rapporterna kommer in för sent till Försäkringskassan blir organisationen utan 

finansiella resurser och får vänta med ersättningen till nästkommande månad. Men 

assistenternas löner skall betalas ut och övriga omkostnader finns. Det som gör 

branschen känslig av förhållanden som dessa är att vinstmarginalen är låg och en kunds 

ersättning per månad är relativt stor. Vissa kunder kan ha omkring 6000 assistanstimmar

beviljade per halvår, vilket är 1000 assistanstimmar per månad. För varje 
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assistanstimme får assistansorganisationen 293 kronor utbetalt. Skulle ersättningen inte 

bli utbetald enligt planering för en kund, resulterade det i en stor intäkt som försvinner. 

Är det fler än en kund som har fördröjd utbetalning av ersättning, blir det tufft för 

organisationen. Därav är det ytterst viktigt att organisationens struktur fungerar och att 

regelbundna kontroller görs. 

Det kan även hända att en kund som har blivit beviljad assistanstimmar inte utnyttjar 

dessa, vilket kan orsakas av bemanningsproblem, vistelse på sjukhus eller andra 

bakomliggande faktorer som är svåra att åtgärda. När Wisby Assistans rapporterar att en

kund inte använder sina beviljade timmar till fullo, till Försäkringskassan, kan det vara 

så att kundens timmar blir indragna trots att behovet finns. Omprövningarna görs vart 

annat år, men kan göras fler gånger om assistansorganisationen rapporterar avvikande 

tidrapporter i jämförelse med kundens beslut. 

Det finns givetvis ett flertal aspekter att betrakta inom det givna ämnet men i min 

uppsats kommer ledarens perspektiv fokuseras. Det relevanta är hur verksamhetschefen 

och kollegorna inom ledningsgruppen ska bemöta förväntade och/eller oförväntade 

situationer samt om det finns något bättre förhållningsätt. Problematiken kring 

förändringar i denna situation kan alltid härledas till styrande myndighet men det är 

fortfarande assistansorganisationen som kommunicerar positiva och negativa 

förändringar med kund och anställda. För att förstå ledarskap och ledarens roll i Wisby 

Assistans, kommer jag utgå från situationsbaserat ledarskap. Att ledarskapet varierar 

beroende på omgivning och organisationen känns dock inte främmande, därav kommer 

jag även använda Maslows behovstrappa i en analys kring ledarskap och medarbetare. 

Istället för att se Maslows behovstrappa som behov i människors vardag kommer jag se 

den som vad en anställd behöver på arbetet för att trivas och må bra. Detta kommer 

diskuteras med verksamhetschefen som har allt personalansvar samt ett frågeformulär 

till arbetsgruppernas samordnare. Trappstegen kommer inte ses som individbaserade 

utan kommer omformuleras utifrån ett organisatoriskt perspektiv och undersöka vad 

som krävs för att medarbetaren skall känna sig tillgodosedd av sitt arbete. 

1.4 Problemformulering 

Utifrån en inledning som betraktar organisationer som arbetar för att tillgodose kunden 

men med vissa begränsningar i handlingsutrymme och strikta kontroller finns ett 

intresse för att undersöka hur assistansorganisationen Wisby Assistans gör för att ha en 
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god organisationsstruktur som är hållbar i ett långsiktigt perspektiv. Rapporter skall 

göras, kunden skall vara nöjd, de anställda skall vara nöjda och ingenting får hamna 

mellan stolarna. Jag vill undersöka hur rollfördelningen ser ut, vad det innebär att vara 

beroende av resurser och hur arbetet kan fördelas på ett bra vis för de anställda och 

framförallt för kunders bästa.

 Hur strukturerar Wisby assistans arbetet för kunders och anställdas bästa?

 Hur kan Wisby assistans försäkra sig om allting blir utfört?

 Hur motiveras de anställda att sköta tidrapporteringen korrekt varje månad?

1.5 Syfte

Syftet med studien är att förstå hur en organisation med myndighetstyre arbetar med 

organisationsstruktur och hur organisationen kan motivera sina anställda utefter givna 

premisser. Organisationen ska hantera det givna uppdraget som tilldelats och rapportera 

korrekt till Försäkringskassan, samtidigt som de skall tillgodose kundens behov och 

vara en god arbetsgivare till assistenterna som arbetar vid kunden. 

1.6 Avgränsningar

Jag har valt att studera en organisation som utför assistans och kommer endast diskutera

de kunder som har statlig assistansersättning. Mitt intresse är att få en djupare förståelse 

för organisationens struktur och därav har jag endast valt att undersöka en organisation. 

Jag kommer inte betrakta medarbetarens perspektiv utan uppsatsen avgränsas till ett 

ledarskapsperspektiv, men dock med viss information från medarbetare. 

1.7 Disposition 

I figuren nedan visas uppsatsens disposition. 

Figur 2 - Egendesignad figur om uppsatsens upplägg
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2 Tillvägagångssätt

Metodavsnittet kommer inledningsvis beskriva vilken metod som använts samt 
motivering till varför den valts. Vidare i texten beskrivs vald metod i kontext med den 
empiriska undersökning som skall genomföras. 

2.1 Metod

Bryman och Bell (2013) beskriver hur viktig forskningsfrågan är, den styr 

litteratursökning, påverkar beslut av forskningsdesign och även den analytiska 

processen. Syftet med att studera hur ledningen kan styra en organisation med redan 

förutsatta regler och riktlinjer ser jag som intressant. Christensen, Engdahl, Grääs och 

Haglund (2012) menar att de teoretiska modeller och begrepp som ger underlag för 

empirin, benämns som den teoretiska referensramen. De poängterar dock att de frågor 

som skall undersökas även ger förutsättningar för hur den teoretiska referensramen 

kommer att utformas. En teoretisk referensram sätter gränser, enligt Christensen et al. 

(2012) blir därför undersökningen kan därför bli begränsad. 

Utifrån det givna syftet är det av intresse att undersöka hur organisationens verksamhet 

fungerar praktiskt och därför har jag valt att genomföra intervjuer med ledningsgruppen 

på Wisby Assistans. Den empiriska studiens resultat kommer med hjälp av teoretiska 

modeller att analyseras. Christensen et al. (2012) beskriver att forskningsfrågorna som 
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skall undersökas kan ses som en bakomliggande faktor till undersökningen, men att den 

teoretiska och praktiska kunskapen tillsammans ger möjlighet för analys och reflektion. 

2.1.1 Kvantitet eller kvalité?

Eftersom mitt intresse berör hur organisationer arbetar i ett praktiskt skede, har en fall-

organisation utsetts och är mitt studieobjekt. Vid en undersökning av denna utformning 

finns två olika karaktärer att förhålla sig efter, undersökningen kan antingen vara av 

kvantitativ eller kvalitativ karaktär. Bryman och Bell (2013) menar att den kvantitativa 

metoden är att föredra när siffror eller en större grupp skall studeras och resultatet är 

beroende av vad de tillfrågade svarar. Den kvalitativa metoden används när författaren 

söker efter en djupare förståelse kring ämnet och studien syftar till att identifiera 

beteenden. Enligt Bryman och Bell (2013) är den kvalitativa forskningen mer inriktad 

på ord medan den kvantitativa fokuserar på mått och siffror. Gubrium och Holstein 

(1997 i Bryman och Bell 2013) att det finns fyra traditioner inom den kvalitativa 

forskningen. Den första är naturalism, som eftersträvar förståelse kring den sociala 

verkligheten utifrån vad som egentligen visas. De naturliga är en term som är viktig i 

denna tradition, vilket kan återspeglas i min undersökning. Jag söker efter människors 

samspel, hur verkligheten ser ut i ett förhållande mellan människor inom 

organisationen. Den andra traditionen är etnometodlogi som beskriver sökande efter 

förståelse av hur den sociala ordningen skapas och formas, enligt Gubrium och Holstein

(1997 i Bryman och Bell 2013). Den tredje och fjärde är emotionalism och 

postmodernism, där emotionalism antyder ett intresse för att se insidan av upplevelser 

och erfarenheter hos människor medan postmodernismen fokuserar på konstruktion av 

den sociala verkligheten. Eftersom det ställda forskningsfrågorna söker efter en djupare 

förståelse och förklaring på hur en organisation skall agera är den kvalitativa 

undersökningsmetoden lämpligast att använda. 

Utifrån Yin (2013) finns ett antal definitioner på vad som egentligen kan vara kvalitativ 

forskning och betonar dock att kvalitativ forskning bör ses ifrån fem utmärkande drag. 

Kvalitativ forskning är bland annat när en mening eftersöks i empiriska förhållanden, 

återberättande av individers åsikter och tar hänsyn till helhetsperspektiv. Min 

undersökning kommer i det empiriska avsnittet återberätta vad som diskuterats i 

intervjuerna och ta hänsyn till de rådande omständigheterna som organisationen lever 

inom. Yin (2013) beskriver den kvalitativa forskaren som sökande av att få grepp kring 

det ämnet som undersöks samt att ta del av de deltagande respondenternas uppfattning. 
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Min studie motiveras bland annat kring att få förståelse för ämnet och ta del av 

ledningens uppfattning av situationen. 

2.1.2 Deduktiv teori

Vid jämförelse av teori och forskning kan induktiv och/eller deduktiv teori användas. 

Enligt Bryman och Bell (2013) utgår den deduktiva teorin från hypoteser ställda utifrån 

teoretiskt material som sedan jämförs med praktiken. Undersökaren använder sig av 

teorier inom ett visst område och gör teoretiska överväganden, som sedan ligger till 

grund inför en empirisk granskning, beskriver Bryman och Bell (2013). 

Undersökningen utgår från deduktiv teori eftersom jag började söka teorier kring 

ledarskap och organisationsstruktur innan jag genomförde intervjuerna. Eftersom både 

iintervjuerna utgår från förkunskaper kring ämnet och teorier som jag tidigare bekantat 

mig med, ses undersökningen som deduktiv. Med en redan förvald teoretisk 

utgångspunkt blir den empiriska undersökningen något begränsad men förutbestämda 

teman inom teorier tydliggör även frågorna i intervjuerna. Med teoretiska förutbestämda

ämnen kunde jag ställa upp frågor och teman i mina intervjuer, vilket gjorde att jag fick 

förhålla mig till det teoretiska området jag valt att inrikta mig på. I vissa sammanhang 

under studiens gång, har jag känt mig begränsad, detta för att studien gett upphov till ett

flertal nya tankar och områden att undersöka. Trots att vissa områden gjort mig osäker 

på mitt val av fokus-område, har jag valt att inte fokusera på nya områden eftersom jag 

redan i början av studien börjat läsa in mig kring ämnet ledarskap och anpassning inom 

organisationer.  

2.2 Forskningsdesign

2.2.1 Fallstudie

 När en specifik organisation studeras och forskningen fokuserar kring ett fall kallas det 

enligt Bryman och Bell (2013) för fallstudie. Vad som definieras som ett fall är 

beroende på vad som undersöks, det kan exempelvis vara en organisation eller en 

specifik plats, enligt Bryman och Bell (2013). Christensen et al. (2012) beskriver 

fallstudie som en studie med kvalitativ karaktär eftersom endast ett fåtal enheter 

studeras. Däremot menar Bryman och Bell (2013) att fallstudier oftast är av kvalitativ 

karaktär men betonar ändå att ett kvantitativ angreppsvis även går att genomföra vid 

fallstudieansats. Till skillnad från andra forskningsansatser bland annat tvärsnitts - och 
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longitudinell ansats kan inte statistiska generaliseraringar göras. Däremot kan den 

kvalitativa fallstudien bidra med att analytiska generaliseringar kan göras i de fall som 

forskaren kan utpeka ett mönster. Enligt Christensen et al. (2012) är fallstudien mest 

använd för att tränga under ytan i studieämnet för att skapa förståelse. Det kan sägas att 

varje fall som undersöks i en fallstudieansats är unikt, förklaring till det är enligt 

Christensen et al. (2012) undersökningen anpassas djupgående för ämnet. 

Christensen et al. (2012) beskriver att det är en förutsättning för fallstudier eftersom 

förståelsen växer fram i samband med undersökningen. Yin (2013) beskriver att 

kvalitativa intervjuer inte utgår från något manus eller frågeformulär. En kvalitativ 

intervju kan liknas med ett samtal och enligt Yin (2013) blir det en form av social 

relation. Som intervjuare är det viktigt att lyssna noggrant under en kvalitativ intervju, 

detta för att verkligen förstå vad som framkommer under samtalet. Under mina 

intervjuer försökte jag låta respondenterna tala och ge möjligheten till respondenterna 

att svara med egna ord. Yin (2013) beskriver att situationer där respondenten endast kan 

svara ja eller nej skall undvikas. Eftersom mitt syfte med intervjuerna är att ta del av 

respondenternas verklighetsuppfattning, beskriver Yin (2013) att intervjuaren skall 

undvika att vara styrande i samtalet. En annan aspekt som bör diskuteras vid 

genomförande av kvalitativ intervju är intervjuarens förhållningssätt. Det ultimata är att 

agera neutralt, enligt Yin 2013), med neutral menas att intervjuarens kroppsspråk och 

känslouttryck inte skall synas. Detta blir lite mer komplext i min situation eftersom jag 

och respondenterna har relationer med varandra sedan innan, men under intervjuerna 

var förhållandet mellan mig och respondenterna inte kollegor. 

Studien som skall genomföras kommer inte leda till några kvantifierbara mått vilket gör 

att ansatserna tvärsnittsansats och longitudinell ansats inte kommer vara användbara i 

förhållande till det givna syftet. Forskningsfrågorna syftar till djupare förståelse och 

undersöka en specifik situation, i min studies fall är det därför lämpligast att genomföra 

en undersökning med fallstudieansats. Jag kommer använda mig av ett fåtal 

respondenter och uppsatsens syfte är att tränga igenom problemet och försöka komma 

under ytan. Yin (2013) definierar fallstudieansatsen som en studie av ett eller flera fall 

och både kan innehålla kvalitativa eller kvantitativa data. Christensen et al. (2012) 

beskriver fallstudieansatsen användbar vid komplexa sociala situationer där syftet är att 

förstå vad som händer, hur det händer samt varför det händer. 
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Jag kommer anpassa undersökningsstrategin i min uppsats genom att vad som 

egentligen undersöks kommer växa fram under studiens tid. Detta innebär dock inte att 

ämnet är svävande utan temat kommer vara detsamma men teorierna kommer att 

anpassas utefter vad som påvisas efter genomförda undersökningar. 

2.2.2 Primär och sekundärdata

Denna studie kommer utgå från både primär – och sekundärdata. Sekundärdata beskrivs

av Christensen et al. (2012) som tidigare insamlade data och kommer vara 

grundläggande i det teoretiska avsnittet. Sekundärdata är inte insamlad utefter de 

specifika forskningsfrågor som utgör underlaget till denna uppsats, vilket även påverkar

sammanhang och behovet av primärdata. Sekundärdata kan vara både extern och intern, 

den stora skillnaden mellan dessa är att externa sekundärdata är offentligt och den intern

sekundärdata är opublicerad. Båda formerna har fördelen att vara lättillgängliga och är 

många gånger kostnadsfria eller till en låg kostnad (Christensen et al. 2012). Skulle 

forskaren utesluta sekundärdata och istället göra en analys på ett liknande vis som den 

befintliga sekundärdatabasen som finns i dagsläget, skulle det bli kostsamt, beskriver 

Bryman och Bell (2013). Den sekundärdata som finns tillgänglig på universitets databas

är av god kvalité och har publicerats av bland annat erfarna forskare, menar Bryman och

Bell (2013).

Vid sökande av sekundärdata är det till fördel för författaren att avgränsat sig till ämnet 

eftersom det förenklar sökandet. Nyckelord och specifika områden krävs för att 

informationen som samlas inte skall angripa ett alltför brett område, menar Christensen 

et al. (2012). Min uppsats består av sekundärdata från fallorganisationen och teorier från

böcker och vetenskapliga artiklar från universitetets databas, samt inledningsvis 

tidningsartiklar som betraktar ämnet som jag avgränsat mig till. När data samlas in i 

andra hand är det viktigt att kritiskt granska källan, tillförlitligheten kan minskas på 

grund av att forskaren inte varit källkritisk (Christensen et al. 2012). En annan aspekt 

som beskrivs av Bryman och Bell (2013) är att forskaren inte är tillräckligt insatt i det 

insamlade sekundärdata, vid insamlade data som är alltför komplex finns en risk för att 

inte lyckas förstå djupet.

Det empiriska materialet är så kallad primärdata som är egen insamlad information och 

nästintill oundvikligt när ett specifikt problem utses och skall analyseras, beskriver 

Christensen et al. (2012). Vid genomförande av primärdata ges möjligheten att ställa 
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forskningsfrågorna till den person eller grupp som anses vara mest lämpad. Med hjälp 

av primärdata kan uppsats-skribenten fylla ut det material som de teoretiska modellerna 

inte kan svara för. Målgruppen kan bland annat intervjuas, svara på en enkät eller 

observeras, vilken metod som används är beroende på kostnader och författarens 

möjligheter samt förväntningar på den empiriska studien. Primärdata riskerar inte att 

vara inaktuell på det vis som sekundärdata, Christensen et al, (2012) påpekar dock att 

primärdata är mer tidskrävande och kan vara kostsam. 

Primärdata möjliggör att intervjuaren kan få en överblick av respondentens livsstil, 

ålder, kön etcetera. Christensen et al. (2012) beskriver att värderingar kopplat till 

respondentens personligt blir mer tydlig under en intervjumetod. I en enkät kan alltid 

respondenten ljuga eller välja att inte uppge vissa uppgifter vilket i sin tur kan leda till 

att tillförlitligheten minskas. Det är dock viktigt att poängtera att en enkätundersökning 

kan vara givande beroende på situation, det är studiens syfte och frågor som styr vad 

den empiriska studien skall bidra med till uppsatsen. 

Mitt val av primärdata är intervjumetod i huvudsak och jag har valt att fokusera på 

endast en organisation, som enligt Bryman och Bell (2013) skulle definieras som det 

specifika fallet. Till min fördel består organisationens ledningsgrupp av fyra personer, 

vilket ger mig möjligheten att ta del av samtligas perspektiv. Jag har dock valt att 

intervjua VD och verksamhetschef mer djupgående och lagt mer tid på att tolka och 

fråga de två, orsaken till det är att både Vd:n och chefen är mer insatta i relationen med 

arbetsgrupper och styrningen av organisationen än de andra i ledningsgruppen. Jag vill 

däremot inte utesluta deras perspektiv och har därför valt att inkludera dessa i en 

helhetsintervju. 

 

2.2.3 Urval 

Det finns differenta metoder att använda gällande urval, Christensen et al. (2012) 

presenterar i huvudsak två olika; sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Vid ett 

sannolikhetsurval behövs grupper, personer eller företag som är relevanta att studera. 

Respondenterna väljs ut slumpmässigt och är obundet, beskriver Christensen et al. 

(2012). Sannolikhetsurvalet kan bland annat vara obundet slumpmässigt, systematiskt 

eller stratifierat urval. Principen vid denna urvalsmetod är att identifiera målgruppen, 

representativt göra urval ur målgruppen, utse en lämplig storlek och sedan välja en 

passande urvalsmetod, beskriver Christensen et al. (2012). 
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Urvalsmetoderna skiljer sig på ett liknande vis åt, som den kvantitativa och kvalitativa 

forskningsansatsen. Ett icke-sannolikhetsurval ger inte samtliga undersökningsenheter i 

populationen möjlighet att delta i urval och resulterar enligt Christensen et al. (2012) i 

att resultatet kan vara snedvridet. Att välja ett icke-sannolikhetsurval gör att 

generaliserar på den totala målgruppen är svåra att göra eftersom inte samtliga fått 

chansen att medverka. Christensen et al. (2012) menar att en icke-sannolikhetsurval 

lämpar sig bäst vid genomförande en kvalitativ undersökning. Vilket även påverkar mitt

val av urval och motiveras genom att informationen som ett sannolikhetsbaserat urval 

skulle ge inte är relevant i förhållande till syftet. 

Jag kommer använda mig av ett strategiskt urval som innefattar ett eget beslutsfattande 

kring vem som skall delta för att slutsatsen skall kunna påvisa tydliga resultat. Det 

innebär även att mitt intresse för kvantiteter och mängd är irrelevant och utesluts i 

studien. En annan form av urval som kan kopplas till min studie är 

bekvämlighetsurvalet. Bryman och Bell (2013) förklarar bekvämlighetsurval som ett 

urval där personer som råkar finnas tillgängliga under forskningstiden, blir det valda 

urvalet. Mitt urval är de kollegor som arbetar på samma organisation som jag själv gör 

och kan därför betraktas som ett bekvämt urval. Jag kan dock inte identifiera mitt urval 

exakt med vad som beskrivs av Bryman och Bell (2013) eftersom jag anser att de valda 

respondenternas deltagande är givande för studien. Hade jag inkluderat fler, som råkade 

vara i närheten vid genomförande av intervjuerna hade oanvändbar information kanske 

samlats in.

2.3 Datainsamling 

2.3.1 Intervjuer

Bryman och Bell (2013) beskriver att intervjuer är en av de mest använda metoder i en 

kvalitativ undersökning. I förhållande till en kvantitativ intervjudesign finns stora 

skillnader med den kvalitativa designen. Enligt Bryman och Bell (2013) är en kvalitativ 

intervju mindre strukturerad, det relevanta är respondentens åsikter, och forskaren söker 

efter mer djupgående svar. Resultatet av den kvalitativa intervjun tenderar därför att 

vara mer flexibel och frågeställningarna kan förändras under studiens gång, beskriver 

Bryman och Bell (2013). I huvudsak kan de kvalitativa intervjuerna delas in i två olika 

karaktärer, en nästan helt ostrukturerad och en semistrukturerad intervju. Jag kommer 

använda mig en semistrukturerad intervjumetod, vilket innebär att specifika teman 
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genomsyrar intervjun men respondenten har ändå stor frihet att besvara frågorna, menar 

Bryman och Bell (2013). Inför intervjuerna kommer jag förbereda en intervjuguide som 

skall användas som en form av riktlinjer. Intervjuguiden utformades med hjälp av boken

Företagsekonomiska forskningsmetoder som ger råd inför en intervju. 

Jag presenterade till att börja med de teman som intervjun skulle beröra; organisation 

med rapportering till Försäkringskassan, strukturering av organisationen, Wisby 

Assistans specifika arbete för att tillgodose sina kunder och anställda. Bryman och Bell 

(2013) beskriver att språket i en intervju bör vara enkelt och lätt att förstå. Till min 

fördel talar jag och mina kollegor samma språk eftersom vi arbetar i samma verksamhet,

därför blev denna aspekt inte speciellt viktigt vid genomförandet av intervjuerna. Den 

kommer dock att inkluderas vid återberättande av intervjuerna för att läsaren skall 

förstå. Som beskrivs av Bryman och Bell (2013) skall ledande frågor undvikas, vilket 

jag tillämpade eftersom jag försökte vara mer i bakgrunden och endast utgå från mina 

teman. Varje enskild intervju genomfördes i enskilt rum, och de som var deltagande var 

endast jag och den som blev intervjuad. Syftet med det var att undvika att någonting 

störde oss och att respondenten i lugn och ro kunde besvara frågorna. 

Christensen et al. (2012) menar att intervju som insamlingsteknik är att föredra när 

undersökningens problem och syfte är i fokus. Intervjuundersökning är att 

rekommendera när uppsatsen har ett explorativt alternativt förklarande syfte, eftersom 

detta kan relateras till givet syfte är intervju den metod som kommer tillämpas. Vid 

intervjuundersökning ges även en personlig kontakt som är betydande vid komplexa 

frågeställningar. Jag anser själv att mitt valda ämne är komplicerat och kräver att 

intervjuerna genomfördes genom ett fysiskt möte, vilket även påtalas av Christensen et 

al. (2012). Vid komplexa frågeställningar kan följdfrågor uppkomma, vilket inte är 

möjlighet att besvara när forskaren använt exempelvis enkät som undersökningsmetod. 

Vid en intervju finns möjligheten att kunna förklara sina frågeställningar inför 

respondenten vilket gör att missförstånd kring frågeställningarna minskas, vilket 

underlättade för mig vid genomförande av det empiriska materialet. Även fast jag utgick

från förutbestämda teman, blev intervjuerna mer levande eftersom de genomfördes 

fysiskt. Förklaring till mina teman var nödvändig eftersom respondenterna tolkade de 

olika ämnena olika beroende på sina egna förkunskaper. 
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2.3.2 Intervju enskild och i grupp

I den personliga intervjun deltar endast en respondent och intervjuaren och när flera 

respondenter deltar i en och samma intervju, benämns respondenterna som fokusgrupp. 

I min studie har jag valt att både använda mig av personliga intervjuer och intervjuer 

med fokusgrupp. Eftersom ledningsgruppen på Wisby Assistans är de som styr 

organisationen och är den yttersta kontakten med Försäkringskassan anser jag att de är 

mest lämpade för att besvara mina frågeställningar. Fokus är på hur organisationen 

sköter styrningen av Försäkringskassans riktlinjer är det inte aktuellt att intervjua 

anställda som utför assistansen. Hade syftet varit att öka förståelsen för hur det är att 

vara anställd inom en organisation med myndighetsstyre hade de anställdas perspektiv 

betraktats.

Enskild intervju kommer genomföras med Anders Thomasson som är VD för Wisby 

Assistans, Johan som är verksamhetschef, Marie som är ekonom samt Anna som är 

organisationens jurist. Samtliga som nämns ovan kommer även delta i en gruppintervju. 

Jag kommer dock lägga mer tid vid intervju med VD och verksamhetschef eftersom de 

är mer insatta i ämnet som min uppsats är fokuserad till. 

Med förutsättningen att intervjuaren kan ta fram en tydlig intervjuguide och väl 

formulera de frågeställningar som skall besvaras, finns en god chans till att lyckas samla

in värdefulla data vid personlig intervju. Christensen et al. (2012) poängterar att data 

kan bli mer inträngande i ämnet och oklarheter kan förklaras. Jag ser den personliga 

intervjun som en lämplig form av intervju för att verkligen få den förståelse som jag 

söker. Men jag tror dock att en intervju med ledningen på Wisby Assistans även kan 

bidra med sina fördelar, det ena utesluter inte det andra. Christensen et al. (2012) 

betonar att intervjuer med fokusgrupper blir mer ostrukturerade och kan liknas med en 

diskussion. Syftet med att även genomföra en intervju med den kompletta ledningen på 

Wisby assistans är för att se ett mer helhetsperspektiv kring ämnet. Eftersom ledningen 

består av VD, verksamhetschef, ekonom, samt en jurist ser jag att flera olika perspektiv 

kommer att kunna betraktas efter intervjun. 

För att kunna genomföra intervjun och samtidigt bearbeta den information som ges 

under genomförandet kommer jag att besöka Gotland och organisationen Wisby 

assistans. Under fem arbetsdagar kommer jag vara på besök och jag anser att dessa 

dagar kommer att vara tillräckligt för att samla in det primärdata som jag behöver. Jag 
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har även tillgång till samtliga mailadresser och telefonnummer om jag skulle behöva 

komplettera informationen som insamlas under besöket på Gotland. Efter givna 

förutsättningar finns ett antagande om att den information som samlas blir korrekt 

uppfattat och jag ser det som en fördel att kunna kontakta respondenterna även efter 

intervjun är genomförd. 

Eftersom studien syftar till en djupare förståelse används intervju som metod. Enligt 

Christensen et al. (2012) ger intervjumetod möjligheten till följdfrågor och komplexa 

frågor kan ställas. Fört att förstå personlig assistans är det lämpligt att redan vara insatt i

ämnet och för att kunna ställa frågor är det viktigt att kunna formulera frågor utefter 

undersökningens syfte. Jag anser att studiens komplexitet har gjort att jag valt intervju 

som metod.

2.4 Metodkritik 

Syftet är med undersökningen är att få ökad förståelse och djupare kunskaper kring 

ämnet, vilket jag tror är mest lämpligt genom mitt tillvägagångssätt. Det som kommer 

att vara mest problematiskt vid genomförande av studien, är att själv vara opartisk och 

inte lägga in egna vädringar eller erfarenheter i uppsatsen. Eftersom jag arbetar i 

organisationen finns en risk att utformningen av vissa meningar kan bli värdeladdade 

och därav är det ytterst viktigt för mig att skriva uppsatsen i en objektiv roll. Ämnet är i 

nutid mycket hett, jag är väl insatt eftersom jag arbetar inom organisationen med 

administrativa uppgifter och besitter både fördomar samt förkunskaper. En annan aspekt

jag kommer arbeta mycket med min egen tydlighet i skrivande form, med erfarenhet i 

branschen är jag insatt i ämnet. Det finns många begrepp och situationer som är 

självklara för mig. Det är dock inte givet för andra individer vilket jag måste anpassa 

mig efter och vara tydlig i mina beskrivningar samt referera till tillförlitliga källor. 

Oavsett metodval kommer begräsningar finnas, det relevanta är egentligen att finna den 

metod som är mest lämpad inför undersökningen. En vald undersökningsmetod är 

intervju och Christensen et al. (2012) räknar upp några viktiga aspekter som kan tas 

hänsyn till innan genomförande. Att tänka på är att person eller personerna som skall 

intervjuas är informerade och förberedda innan frågorna besvaras. Det kan vara bra att 

redan innan även informera respondenterna om hur tidskrävande intervjun kommer vara

samt frågornas teman. Som intervjuare är det viktigt att även själv vara väl förbered och 

planera hur intervjun skall läggas upp, skriver Christensen et al. (2012). I huvudsak bör 
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frågorna vara öppna, det vill säga, frågor som kan besvaras mer fritt. För att undvika 

missförstånd eller oklarheter rekommenderas det att intervjuaren gör stödanteckningar 

eller spelar in intervjun. Mina intervjuer kommer inte att spelas in utan jag kommer 

under intervjuns gång att föra anteckningar, detta på grund av att respondenten kan 

känna sig obekväm eller påverkas negativt av inspelning. 

Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2016) finns ingen empirisk giltighet för enskilda 

fallstudier, det resulterar i att en undersökning av denna karaktär inte kan återanvändas 

och appliceras på en liknande studie. Generalisering påverkas även av vilket urval som 

används, i min studie kommer jag använda strategiskt urval vilket innebär att 

respondenterna är anpassade efter min undersökning.  

Positivt med intervjuer, oavsett om det är enskilda eller i grupp, är att det är relativt 

enkelt att genomföra. Christensen et al. (2012) poängterar kostnad och svårigheter kring

att finna rätt person för att besvara frågeställningarna som en nackdel. I och med att jag 

kommit överens om med en specifik organisation att jag skall få studera deras arbete 

känner jag att sökandet av respondenter inte är ett problem. Intervjuerna kommer inte 

utgöra en extra kostnad och jag tror inte heller det skulle kunna finnas en billigare 

metod att genomföra som resulterar i samma kvalité. Brewerton och Millward (2001) 

poängterar att det finns en risk att intervjuaren tappar kontroll över en semistrukturerad 

intervju. Det är intervjuarens ansvar att ge en rättvis bild av det som framkommit under 

intervjun och försäkra sig om att tolkningen av vad som berättats av respondenterna är 

korrekt. Enligt Saunders, Lewis och Thornwill (2016) kan informationen som ges av 

respondenterna förändras över tid, och de svar som ges vid ett tillfälle kan skilja sig åt i 

jämförelse med vad respondenterna svarar vid ett annat tillfälle. 

Sammanfattningsvis anser jag att en kvalitativ analys av den insamlade data kan leda till

att underliggande mönster eller slutsatser kan ses. På grund av att jag valt fallstudie som

ansats kommer undersökningen bli begränsad och förmodligen svår att återanvända till 

vidare forskning, utifrån Saunders, Lewis och Thornwill (2016). Christensen et al. 

(2012) poängterar ändå att en kvalitativ undersökning kan vara trovärdig men 

begreppen validitet och reliabilitet analyseras annorlunda än i den kvantitativa 

undersökningen. 
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2.4.1 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet betraktar huruvida undersökningen skulle kunna appliceras på ett liknande 

vis. På grund av att en kvalitativ studie betraktar interaktion mellan personer i ett givet 

sammanhang och eftersom verkligheten ständigt förändras är enligt Christensen et al. 

(2012) reliabilitets begreppet irrelevant i kvalitativa studier. Även validitetsmåttet 

används annorlunda i en kvalitativ undersökning, validitet diskuteras i termer som 

intern och extern validitet. Christensen et al. (2012) skiljer validiteten i en kvalitativ 

analys i jämförelse mot den kvantitativa, validiteten mäts i undersökningens 

trovärdighet och hur författaren lyckas belysa bakomliggande faktorer.

2.4.2 Etiska aspekter 

Vid insamling till primärdata kommer utomstående individer att användas som material 

för undersökningen. Enligt Bryman och Bell (2013) finns vissa etiska regler som skall 

följas i samband med genomförande av undersökning och nämner fem viktiga principer.

Den första handlar om att informera respondenten om syftet med undersökning samt 

undersökningens utformning. Den andra principen benämns som samtyckesprincipen 

och innebär för att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas på respondentens begäran. 

Sedan är det enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att informera deltagande personer 

om de kommer att vara anonyma eller beskrivas vid namn. Utformningen av 

intervjuundersökningen är att varje individ benämns med namn och roll i 

organisationen, vilket har gjorts en avstämning med personerna. 

Intervju som undersökningsmetod kan medföra att vissa etiska aspekter behöver 

betraktas. Det kan förklaras av att undersökningen kan tolkas på olika vis, därför är det 

viktigt att övertyga sig om att uppfattningen av intervjun är densamma hos samtliga 

deltagande parter, beskriver Christensen et al. (2012). Vad som är rätt och fel samt 

överensstämmande med en god moral kan vara en begreppsförklaring till etik. 

Deltagande respondenter skall känna förtroende för intervjuaren och den som utför 

intervjun skall enligt Christensen et al. (2012) alltid främja ett välbefinnande hos 

deltagarna. En undersökning kan påverka respondenten men det får dock inte glömmas 

att respondenten kan ha anhöriga eller uppdragsgivare som även kan påverkas. Mina 

intervjuer kommer presentera namn på respondenterna och vilken roll de har på 

organisationen, poängterbart är att både den personliga och gruppintervjun kommer 

dubbelkontrolleras för att säkerhetsställa att inga missförstånd görs. De deltagande 
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kommer även få läsa igenom min tolkning av vad som sagts och komma med 

kommentarer kring vad jag upplevt har förmedlats under intervjuerna. 

3 Teori

I kommande text presenteras de valda teorierna, de kommer sedan analyseras i 

förhållande till den empiriska undersökningen. Inledningsvis fokuseras teorin på 

ledarskap, transformellt kontra transaktionellt ledarskap och sedan skrivs anpassat 

ledarskap. För att förstå sammanhanget av en organisation i en väldigt föränderlig 

omvärld kommer även teorier gällande organisationsstruktur appliceras.

3.1 Den framgångsrika och effektiva organisationen

Med komplexa förutsättningar och en noggrant kontrollerad verksamhet, behövs 

organisationen styras och organiseras på ett vis som är effektivt men samtidigt 

framgångsrikt till fördel för organisationen. Effektivitet kan enligt Meyer och Rowan 

(1977) uppnås genom att ha en strategisk produktion som gör att produktionsprocessen 

utvecklas utefter vad behovet definieras som att vara. Enligt Holmblad Brunsson (2012)

kan en effektiv organisation uppnås genom att agera legitimt och på så vis vinna 

samhällets förtroende. Medan Whittington (2002) menar på att dagsläget kräver helt 

andra åtaganden från organisationer, än att vara effektiva genom produktionscyklar eller

att agera legitimt gentemot samhället och sina intressenter. Enligt Whittington (2002) är 

integrationen inom organisationen en viktig faktor för att vara effektiv eller 

framgångsrik som organisation. Ett bra teamarbete med en god kännedom kring 

agerande vid anpassning eller förändringar och en öppenhet för problemlösning, menar 

Whittington (2002) vara relevanta aspekter vid en diskussion kring att vara 

framgångsrik eller effektiv som organisation. 

3.2 Ledarskap 

Det klassiska synsättet beskriver att en ledare är en person med speciella personliga 

egenskaper, menar Winkler (2010). Genom att betrakta ledarskap utifrån detta synsätt 

antas det att en ledare innehar specifika beteenden och ”föds” in i ledarrollen. Nyare 

metoder menar däremot att alla medlemmar inom en organisation kan vara en ledare 

och ledarskapet varierar från olika grupper och situationer. 
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Det kan vara svårt att identifiera vilken roll och vilken typ av förhållningssätt som 

förespråkas av en ledare inom en organisation. Organisationer i allmänhet är i behov att 

ha en god ledare och ett bra team, men hur organisationen uppnår detta, är egentligen 

ingenting som finns skrivet utan något som organisationen på egen hand behöver 

utforska. Bass (1997) menar att organisationer behöver framgångsrika ledare och har 

påvisat att den mest effektiva ledarskapsstilen är den transformella ledaren. Bass (1997) 

har utvecklat, med hjälp av tidigare forskning av ledarstilar, två förhållningssätt som en 

ledare kan tillämpa. Den transformella ledaren och den transaktionella ledaren.

3.3 Tranformellt och transaktionellt ledarskap

Det finns enligt Bass (1997) fyra byggstenar som grundas till det transformella 

ledarskapet, vilka är följande; idealiserat inflytande, inspirerande motivation, 

intellektuell stimulans och individualiserad anpassning. 

Bass (1997) beskriver ett idealiserat inflytande hos en ledare som ett förhållningssätt 

som gör att medarbetare har ett stort förtroende för ledaren och kan uttrycka sina åsikter.

Ledaren och medarbetaren arbetar tillsammans mot gemensamma mål, vilket gör att 

medarbetaren känner sig delaktig i arbetet. Inom transformellt ledarskap ingår även 

ledarskap som inspirerar till motivation. Hur detta används i praxis kan påstås skilja sig,

beroende på vilken situation ledaren befinner sig i. Kortfattat skulle denna byggstenen 

kunna beskrivas som en process där ledaren gemensamt med medarbetaren sätter upp 

mål och utmanar medarbetaren, i syfte att medarbetaren skall nå sina ambitioner. 

Ledaren skall finnas som stöd till sin medarbetare och stimulera individen inför nya 

utmaningar och ge stöd under utveckling. 

Bass (1997) definierar den tredje byggstenen; intellektuell stimulans, som den fas där 

medarbetaren ges mer utmaningar och ledaren vågar delegera nya utmanade uppgifter 

till medarbetaren. Intellektuell stimulans bär med sig en form av risktagande från 

ledaren, här gäller det att kunna delegera uppgifter och övertyga sig själv om att 

medarbetaren kommer hantera uppgiften men samtidigt ge feedback och stöd. Den 

fjärde ledartypen som beskrivs inom det transformella ledarskapet är den 

individanpassade ledaren. Denne typ av ledare ser varje enskild medarbetare och dess 

individuella utveckling samt behov. En ledartyp som kan anpassa sig till varje enskild 
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medarbetare och ta hänsyn till varje medarbetares egna premisser och förväntningar på 

sitt arbete, kommer detaljerat kunna förstå och vägleda medarbetaren, beskriver Bass 

(1997). 

Det transaktionella ledarskapet innehåller, i jämförelse med det transformella, olika 

former av beteenden, menar Bass (1997). De presenteras som betingad belöning, 

tillfällig aktivt och tillfälligt passivt ledarskap samt låt-gå-ledarskap. De olika 

beteendena tydliggörs av endast namnet men kan dock förklaras ytterligare. Bass (1997)

beskriver att det ett beteende där ledaren använder sig av betingad belöning är när 

medarbetaren vet vad som förväntas av den, att prestera och är även informerad om vad 

belöningen är. Det tillfälligt aktiva ledarskapet syftar till att kontrollera hur 

medarbetarna sköter arbetsuppgifterna och om de sköts enligt önskan. Med hjälp av en 

kontroll kan ledaren sedan avgöra om det behövs vidtas åtgärder eller inte. Till skillnad 

från det passiva ledarskapet som beskriver den ledare som inte uppmärksammar 

problem på medarbetarnas arbetsplats. Kontrasten mellan den passiva och aktiva är 

tydlig, den aktiva finns med från början och uppmärksammar redan från början vad som

kan komma att hända och arbetar för att minska risken att scenarion som dessa uppstår. 

Den tillfälligt passiva ledaren ser inte problem fören de uppstår och behöver agera 

utefter andra premisser, menar Bass (1997). Det sista beteendet som finns inom det 

transaktionella ledarskapet är låt-gå-ledarskapet. Bass (1997) som kan beskrivas om en 

form av ledarskap där engagemanget brister och ledaren inte ansvar för som händer, och

har svårt att komma med problemlösning. 

Den slutsats som beskrivs av Bass (1997) är att det mest effektiva ledarskap är de ledare

som kombinerar ledarskapsstilarna från både de transformella och det transaktionella 

ledarskapet. Mellan dessa två olika stilar finns en större skillnad mellan hur de olika 

ledarskapsstilarna motiverar sina medarbetare. Enligt Bass (1997) motiverar en ledare 

med transformellt ledarskap sina medarbetare genom att ta hänsyn till deras specifika 

intresseområde. Däremot den transaktionella ledaren motiverar sina kollegor genom att 

belöning eller bestraffning. Bass (1997) menar att det transformella ledarskapet har 

påvisat fördelar exempelvis att de medarbetarna med en transformell ledare känner sig 

uppskattade. Enligt Bass (1997) är transformellt ledarskap mest effektivt och bidrar till 

att medarbetarna är tillfredsställda på flera plan, studier påvisar att det transformella 

ledarskapet är det mest idealistiska. 
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Det finns även vissa egenskaper hos en ledare som påverkar hur medarbetarna tolkar 

personen som leder.  Atwater, Fleenor, Smither och Wang (2010) antyder hur ledarens 

självmedvetenhet är en viktig faktor vid diskussion kring ledarskap. Eftersom 

självmedvetenheten skiljer sig åt från individ till individ kan det vara svårt att tydligt 

sätta riktlinjer för den ultimata versionen av hur en ledare skall hantera 

självmedvetenhet. Enligt Atwater et al. (2010) är det betydande hur medarbetarna och 

chefen tillsammans tolkar ledarskapet. 

Det talas ofta om att leverera ett värde inför samhället och vilka krav som kan ställas på 

en organisation, Paarlberg och Lavigna (2010) beskriver hur att de värde som levereras 

från en organisation kan lägga en form av grund för organisationens ledarskap. Under 

senare tid har det bevisats allt mer hur ledarskapets värde kan öka vid förståelse från 

organisationen inför allmänheten, menar Paarlberg och Lavigna (2010). I sin kring 

ledarskap och hur ledskapet kan motivera anställda påtalar Paarlberg och Lavigna 

(2010) att transformationellt ledarskap kan ge upphov till att öka medarbetarens intresse

av sina egna mål samt vara delaktiga och behjälpliga för medarbetaren för att nå de mål 

som eftersträvas. 

Paarlberg och Lavigna (2010) menar att ledarskap har visat sig vara det viktigaste 

verktyget för att tillgodose medarbetarna med sina önskemål. Transformationellt 

ledarskap har visat sig vara effektivt för att motivera anställda och leverera ett värde i 

form av moraliska värden. Förutom att tillgodose sina egna intressen uppmuntrar de 

även sina anställda till att uppnå sina individuella mål. Enligt Paarlberg och Lavigna 

(2010) präglas de transformella ledarskapet av ett idealiserad inflöde, intellektuell 

stimulans samt inspirerande motivation. Paarlberg och Lavigna (2010) beskriver att 

transformella ledare har en har ett förhållningssätt som väcker starka känslor och arbetar

för att höja sina medarbetares medvetande och uppmuntrar till att lyckas uppfylla deras 

mål. Transformella ledare tar dels hänsyn till sina egna intressen och samtidigt arbetar 

utefter ett helhetsperspektiv, på så vis blir medarbetare till transformella ledare 

uppmuntrade till att presentera bättre.  

3.3.1 Att påverka effektivitet genom att leda ”rätt” 

Holmblad, Brunsson (2002) diskuterar hur en ledare bör agera för att främja 

effektiviteten i en organisation. Ett exempel på organisationer som kan behöva anpassa 

sig snabbt och flexibelt är de politiskt styrda verksamheterna. Omvärlden kring en 
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organisation som verkar inom detta område kan tyckas vara mer föränderlig, 

myndighetsutövningar och ett politiskt klimat som förändras kommer ge påverkan. 

Holmblad, Brunsson (2002) beskriver den ultimata ledaren inom detta område som 

öppen och lyhörd för medarbetarnas åsikter men samtidigt håller sig till de 

förutsättningar som ges från myndigheten. Att främja delaktighet från medarbetare i den

mån som är möjligt tenderar att främja effektiviteten. Det är dock viktigt att vidta en 

balans mellan att vara en disciplinerad men initiativtagande ledare, poängterar 

Holmblad och Brunsson (2002). Det klassiska synsättet menar att ledaren möjliggör en 

effektivare organisation men poängterar att ledaren är en del av verksamheten som 

involverar sina medarbetare i verksamheten. 

3.4 Ledarskap beroende på situation

Hersey, Angelini och Carakushansky (1982) beskriver att situationspassat ledarskap 

användes för att utbilda och genomföra ledarskapsträningar. Enligt Hersey et al. (1982) 

bör ledarskapet anpassas utefter situation, det betonar hur ledaren väljer att hantera en 

situation. Det situationsbaserade ledarskapet utgår från fyra olika ledarskapsstilar; 

instruerande, deltagande, delegerande och rådgivande. Varje stil identifieras av olika 

grad av engagemang och kunskap från medarbetaren, menar Hersey et al. (1982). 

3.4.1 Den instruerande ledarstilen

Enligt Hersey et al. (1982) används den instruerande ledarstilen till medarbetare utan 

erfarenhet eller till de som är obekanta med ämnet. Det är viktigt att ledaren har ett 

tydligt förhållningssätt i dessa fall och är mer detaljerad än om ledaren skulle 

konversera med en erfaren medarbetare. Vid informerande kring nya arbetsuppgifter är 

dels tydlighet och detaljerad information viktigt, men även att ledaren gör en 

uppföljning kring hur det känns för individen. 

3.4.2 Den deltagande ledaren

En ledare som har ett deltagande ledarskap, är mer involverad i sin arbetsgrupp och 

fattar tillsammans med medarbetaren eller arbetsgruppen beslut, menar Hersey et al. 

(1982). Det krävs dock enligt Hersey et al. (1982) en ökad grad av mognad hos den 

deltagande ledaren än hos den instruerande. Ledaren är i detta fall en del av gruppen och

kan inte frånta sig någon form av ansvar utan behöver finnas för arbetsgruppen och 

stötta de genom sitt arbete. 
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3.4.3 Den delegerande ledaren 

När en ledare har ett stort förtroende till sina medarbetare, det vill säga, kan lita på att 

de tar ansvar för tilldelad arbetsuppgift och utför uppgiften på önskvärt sätt, kan ledaren

välja att delegera vissa arbetsuppgifter till gruppen. Ledarskapet bör inte användas om 

medarbetarna är osäkra, Hersey et al. (1982) poängterar att delegerande ledarskap ärt 

anpassat till de anställda som kan ta ansvar och är självgående. Det blir i ett 

sammanhang som detta, naturligt för ledaren att till en början delegera enklare 

arbetsuppgifter för att sedan följa upp om arbetsgruppen hanterat den delegerade 

uppgiften korrekt. Hersey et al. (1982) menar att uppgifter som delegeras kan bli allt 

mer komplexa allteftersom arbetsgruppen visar engagemang och att de hanterar att ta 

ansvar för vad ledaren delegerar. 

3.4.4 Den rådgivande ledaren

Den fjärde ledarstilen som ingår i situationsbaserat ledarskap är den rådgivande ledaren.

Enligt Hersey et al. (1982) är denna stil anpassad för medarbetare som kan behöva ha 

ledaren till hands för rådgivning vid utförande av en arbetsuppgift. Det kan handla om 

rådgivningen genom hela arbetsuppgiften eller endast att ledaren behöver sätta vissa 

riktlinjer för medarbetaren.

3.5 Teorin om resursberoende

För att begripa grunden till organisationer och omgivningens beroende av varandra 

krävs en förklaring av vad det är som påverkar relationen mellan parterna. Det första 

som skall tas hänsyn till är vilken bransch samt sektor organisationen verkar inom. 

Att vara beroende av omgivningens resurser kan förklaras utifrån teorin om 

resursberoende. Hillman, Withers och Collins (2009) beskriver teorin som en av de mest

inflytelserika teorierna inom organisationsteori. Typiska drag inom en organisation som 

utgår från denna teori ett öppet system och en god förståelse för medarbetare men även 

teamet som arbetsgrupp. Teorin betraktar den föränderliga omvärlden som 

begränsningar för organisationen och ger uttryck i form av riktlinjer eller regler. För att 

bemöta de begränsningar som omgivningen ger upphov till kommer organisationen 

behöva anpassa sig. Enligt Hillman et al. (2009) finns det två alternativ för 

organisationer, anpassa sig eller att inte anpassa sig. De organisationer som inte hanterar

omvärlden och inte lägger energi på anpassning kommer att konkurreras ut. 
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3.5.1 Samspel, makt och resurser

Det är viktigt att poängtera att en organisation inte är beroende av omgivningen utan 

beroende av de resurser som omgivningen levererar. Detta gör att organisationen 

behöver samspela med omgivningen för att överleva. Hillman et al. (2009) menar att 

skapa sig ett beroende till omgivningen är ett negativt betingat fenomen. 

Utifrån teorin om resursberoende är makt ett centralt begrepp. Utgångspunkten i teorin 

är att resurser kan förknippas med makt, detta för att en organisation med resurser som 

är långsiktigt planerade är mindre sårbar än en med knappa resurser. När resurserna är 

begränsade i en organisation finns ständigt ett beroende till omgivningen och därför 

skulle organisationen inte klara sig självständigt, beskriver Hillman et al. (2009).

3.6 Tvingad isomorfism

Enligt DiMaggio och Powell (1983) tenderar vissa organisationer att efterlikna varandra

och benämner det som isomorfism. Isomorfism finns i tre olika former; normativ, 

mimetisk och tvingad. Den normativa formen angriper det sociala tryck som ges på 

organisationen från omgivningen, exempelvis kulturella förväntningar. Den andra 

formen, mimetisk, är orsaksförklaringen för osäkra organisationer som tar efter 

framgångsrika organisationers beteende för att minska sin egen osäkerhet. 

Den sistnämna och även den form som kommer utgöra fokus i avsnittet är den tvingade 

isomorfismen. DiMaggio och Powell (1983) beskriver att förutsatta regleringar påverkar

organisationer till att lika varandra. Inte på grund av att de försöker lika en annan 

organisation inom samma bransch, utan på grund av att organisationen är regelstyrd. 

Resultatet av riktlinjer och lagar som ställs på organisationen resulterar i relativt lika 

organisationer, menar DiMaggio och Powell (1983). Vid ett avvikande beteende finns 

risk att organisationen inte blir socialt accepterade eller i annat fall bryter regler. 

DiMaggio och Powell (1983) beskriver hur viktigt det är för en organisation att uppfylla

social legitimitet samt konsekvenserna av att inte bli socialt accepterade. Det är viktigt 

för organisationen att uppfylla förväntningar från omgivningen eftersom organisationen 

är beroende av omgivningen, menar DiMaggio och Powell (1983). 

Mizruchi och Fein (1999) menar att tvingade isomorfism påminner om 

resursberoendeteorin på grund av att organisationer begränsas av vem som levererar 
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deras resurser. Genom att finna sina fördelar som organisation och utse det viktigaste 

resursutbytet från omgivningen ökar organisationen sitt inflytande. Både myndigheter, 

konkurrenter och kunder kan påverka utbudet av resurser, detta gör att det bildas 

branschorganisationer vilka har ett större inflytande när de agerar som en allians på 

marknaden. Hatch (2013) menar att organisationer kan överleva om resurserna mottas 

och bibehålls på rätt sätt. 

3.7 Situationssynsättet

Situationssynsättet är en rationell organisationsform som syftar till att utse det mest 

lämpade sättet att driva en organisation på det mest effektiva viset, menar Burns och 

Stalker (1961). Hatch (2002) beskriver situationssynsättet som ett val från företagets 

sida, hur de väljer att anpassa sig i förhållande till den yttre miljön. För att vara en 

framgångsrik organisation krävs en anpassning av den interna organisationsstrukturen 

till omgivningen. Enligt Burns och Stalker (1961) kan två olika former av en 

organisation identifieras; organisatorisk och mekanisk. 

Det som kännetecknar en mekanisk organisation är en stabil omgivning, 

förändringsgraden är låg, rutiner och ansvarsfördelningen är viktiga aktiviteter för 

organisationen, enligt Hatch (2002). Burns och Stalker (1961) menar att 

ansvarsfördelningen påverkar maktfördelningen inom organisationen, där makt är ett 

centralt begrepp. Organisationer som kan kategoriseras som mekanisk är främst de 

organisationer som har ett byråkratiskt förhållningssätt. Hatch (2002) beskriver att den 

mekaniska formen är som mest effektiv där organisationen tillämpar standardiserade 

ståndpunkter.

I jämförelse med den mekaniska formen så är den organisatoriska formen av 

organisation verkande inom en föränderlig omvärld. Organisationer inom denna form 

behöver vara flexibla, effektiva vid utnyttjande av kunskaper samt en lägre 

formalisering, beskriver Burns och Stalker (1961). Enligt Hatch (2002) är den organiska

formen mest lämpad i de situationer som kräver hög anpassning och flexibilitet från 

organisationens sida. Begreppet makt är inte ett centralt ämne, utan makten skall 

omfördelas och anpassas utefter rådande behov. Burns och Stalker (1961) betonar 

omvärlden i detta fall som under ständig förändring samt återkommande 

problemlösning. Vid beslutsfattande skall den individ inom organisationen som är mest 

lämpad inför ämnet fatta beslut, en tydlig hierarkisk ordning finns inte. Eftersom 
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makten inte är tydligt fördelad och ansvaret tenderar att förändras i takt med 

omgivningen finns en risk för oro inom organisationen, menar Burns och Stalker 

(1961).  

3.8 Maslows behovstrappa 

Maslows (1943) skapade en teori om mänsklig motivation, vilken gav efter publikation 

stort intresse. Utformningen av teorin visas som en hierarkitrappa, Maslow (1943) inser 

tidigt att handlingar kan återspeglas till individers motivation. Maslows första trappsteg 

innefattar de grundläggande behoven, vilka kan definieras som att individens 

fysiologiska behov, såsom att äta, dricka och sova. Det andra trappsteget tar hänsyn till 

individers behov av att känna trygghet, enligt Maslow (1943). Det tredje steget utifrån 

Maslows behovstrappa är kärlek och gemenskap, trappsteget benämns även som sociala 

behov. Det fjärde och femte steget som beskrivs av Maslow (1943) knyter an till 

varandra genom att uppskattning leder till en form av självförverkligande. Enligt 

Maslow (1943) byggs den grundläggande stabiliteten i en individs första två levnadsår. 

Användandet av Maslows behovstrappa syftar dock inte till att analysera individens 

psykologiska omständigheter på hemmaplan, utan användande av Maslows 

behovstrappa syftar till att applicera den på individer som arbetar inom organisationen. 

För trots att uppskattning, som är trappans fjärde steg, borde komma från arbetsgivaren, 

bör de andra trappstegen ingå i en individs situation på arbetsplatsen. Maslow (1943) 

beskriver att människan har vissa fysiska behov, såsom mat, motion sömn. Detta bör 

även kunna härledas till arbetsplatsen men istället ifråga om hur individen har sin 

ledighet, raster och möjlighet till att gå på rast vid behov. Även trygghet är något som 

kan identifieras både på arbetsplatsen och på hemmaplan. Tryggheten från 

arbetsgivaren, kan vara beroende på anställningsavtal, kundens tillstånd och om den 

anställda har en trygg arbetsmiljö.

Det tredje trappsteget som Maslow (1943) benämner som kärlek från vänner och familj, 

kan återspeglas i huruvida arbetsgruppen fungerar. Det vill säga samarbetet mellan 

kontoret och arbetskollegorna vid kund. Vid fortsatt diskussion kring trappsteg nummer 

fyra, uppskattning är det viktigt att det tredje trappsteget redan i uppfyllt. Ett gott 

samarbete och goda fungerande relationer både mellan kollegor i arbetsgruppen samt 

mellan chef och anställda, kan kopplas till uppskattning. Det är viktigt att få feedback på

sitt utförda arbete, vilket behövs från samtliga anställda, oavsett position i 
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organisationen. Genom uppskattning stärks individens personlighet, det tenderar till att 

öka självförtroende och individen vågar uttrycka sina åsikter och synpunkter. Det sista 

trappsteget som är högst upp i trappan (se figur) är självförverkligande. Även detta kan 

individen finna på sin arbetsplats, genom uppskattning stärks individens självförtroende 

och kan resultera i att personen vågar dela med sig av sina förslag och tankar, vilket kan

vara svårt för vissa personer. 

                                                     

Figur 3 - Maslows behovstrappa

4 Empiri

Det empiriska avsnittet inleds med en kort historik av Wisby Assistans, historiken följs 

av en kartläggning kring Wisby assistans och ledningens tilldelade roller samt 

ansvarsfördelning. Därefter presenteras den empiriska undersökningen och vad som 

sagt under intervjuerna.
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4.1 Om Wisby Assistans AB 

Wisby Assistans ägs och grundades av Carina Funck år 2003, idag är Carina 

marknadsansvarig på organisationen samt med i styrelsen. För nuvarande arbetar sex 

stycken personer på kontoret på Wisby Assistans, VD, verksamhetschef, 

marknadsansvarig, ekonom, jurist samt en verksamhetsassistent. Wisby Assistans 

arbetar utefter Almega Vårdföretagarna och Kommunals kollektivavtal för Personlig 

assistans. I dagsläget har Wisby Assistans 15 assistansberättigade kunder men har 

nyligen gjort en sammanslagning med ett annat gotländskt assistansbolag och kommer 

därefter ha 34 assistansberättigade kunder.

Organisationsschemat nedan visar hur Wisby assistans är strukturerat som organisation.

Figur 4 - Wisby Assistans organisationsschema

Ägare och styrelsen är de som är beslutsfattare och delaktiga i hur organisationen skall 

styras. Detta görs sedan av Vd:n, som med hjälp av verksamhetschefen ser till att 

organisationen styrs och organiseras på önskat vis. Jurist finns till för kunderna och för 

att ge rådgivning till de som behöver inom de juridiska bitarna. Företagets ekonom 

sköter allt som har med löneutbetalningar till att kontrollera företagets ekonomiska 

situation. Verksamhetsassistenten finns som hjälp för verksamhetschefen, eftersom 

chefens viktigaste ansvar är kunderna och innebörden av detta är att vissa administrativa

uppgifter behöver delegeras. Samordnarna är länken mellan ledning och arbetsgrupper, 

deras huvuduppgift är att se till att gruppen fungerar och att samtliga anställda är nöjda 
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med sin arbetssituation. De schemalägger utifrån kundens bästa, bemannar sjukpass och

rapporterar viktiga händelser till verksamhetschefen. 

4.2 Presentation av ledningsgruppen

För att förstå vem som blivit tillfrågad vad och hänga med i den empiriska 

undersökningen väljer jag att presentera varje intervjuad person för sig. I huvudsak är 

det fyra personer från ledningsgruppen som blivit intervjuade. Det är till min fördel att 

ledningsgruppen består av två män och två kvinnor. Eftersom jag fått tillstånd att nämna

personerna med namn, kommer jag inte använda mig av tilltal som respondenten eller 

deltagande, utan kommer skriva med namn vem som sagt vad. 

VD Anders Thomasson 

Är verkställande direktör för organisationen Wisby Assistans och är 59 år. Han har lång 

erfarenhet av att arbeta inom företagande och har arbetat för svenskt näringsliv och 

Juniguide innan. Som VD har Anders det övergripande ansvaret för företagets 

verksamhet och dess ekonomi. Anders jobbar dagligen med att utveckla företagets 

organisation och med att skapa strukturer som är bra för företaget och dess medarbetare.

Anders började på organisationen samtidigt som Johan, i april 2016.

Verksamhetschef Johan Thun 

Operativt ansvarig för Wisby Assistans kunder och assistenter, är ansvarig för den 

dagliga driften av kunderna och arbetar för att bibehålla goda relationer både till kund 

och till personal. Arbetsmiljöansvar, rekrytering, mötesverksamhet etc. Johan startade 

sin tjänst på Wisby Assistans i april, år 2016. I april började Johan sin tjänst med en 

introduktion med den tidigare verksamhetschefen. Skillnaden i jämförelse med hur 

organisationen tidigare styrts, var att Johan tog i samband med sin start av tjänst över 

allt ansvar för kunderna. Detta hade tidigare varit uppdelat på två parter (under viss tid 

tre parter) i organisationen vilket förändrades i samband med Johans tillsättning. 

Ekonomichef Marie Sundberg 

Marie sköter allt som har med personalens löner att göra. Att göra arbetsgivarintyg och 

svara på frågor om semestersaldot ingår också i Maries uppgifter. Förutom det så sköter 

Marie företagets löpande bokföring och ekonomi.

Jurist Anna Tasevski 
38



Anna hjälper Wisby assistans kunder att ansöka om assistansersättning hos både 

Försäkringskassan och hos Region Gotland. Anna hjälper också till om ett beslut 

behöver överklagas eller om tillfällig utökning av tid skall ansökas.

Intervjuerna genomfördes som en diskussion där samtliga parter var deltagande för att 

stärka ett helhetsperspektiv. Sedan genomfördes de enskilda intervjuerna som syftade 

till ett mer individfokuserat perspektiv eftersom rollerna på organisationen är uppdelade

och likaså ansvaret. Den första och inledande intervjun genomfördes med 

organisationens verksamhetschef och därefter genomfördes resterande intervjuer. Att jag

börjar med att intervjua verksamhetschefen är eftersom Johan är mer integrerad i både 

organisationens struktur och arbetar med de anställda samt kunder. Utgångspunkten i 

intervjuerna var förbestämda ämnen, det vill säga, jag utgick inte från nedskrivna frågor

utan intervjuerna var ämnes-strukturerade. De första förutbestämda ämnet i intervjuerna

var dels hur organisationen är strukturerad och varför Wisby Assistans valt att arbeta på 

detta vis. 

Det andra ämnet var hur det påverkar organisationen att arbeta utefter redan 

förutbestämda regler, det vill säga, reglering kring vad som skall utföras, 

rapporteringsskyldigheten för assistansorganisationer och att som organisation inte 

kunna sätta ett pris på sin produkt. 

Det tredje ämnet som diskuterades var hur det är att i kontext med struktur och ett stort 

ansvar, redan innan en diskussion kring kunder och anställda på organisationen, är att 

vara en god arbetsgivare och vara kapabel att bemöta de viktigaste personerna för en 

assistansorganisation, kunderna och de anställda.

4.3 Struktur 

Samtliga personer inom ledningsgruppen är överens om att samarbetet med 

Försäkringskassan bidrar till att organisationen ständigt behöver kontrolleras, allt från 

beslut till hur assistenter arbetar rent praktiskt, samt är noggrannhet viktigt. Gruppen är 

överens om att arbetsuppgifterna inte blir styrda på ett märkbart vis rent fysiskt på sin 

arbetsplats utan samarbetet med Försäkringskassan bidrar i vissa fall till mer 

administrativt arbete. Gruppen anser inte att det administrativa arbetet ställer till 

problem utan har förståelse för varför vissa rapporterar redovisas mer noggrant till 

Försäkringskassan än till organisationer som inte arbetar under samma premisser. 
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Gruppen instämmer med att organisationen kan ses som i en beroendeställning till 

Försäkringskassan, delvis, dock finns ju ett större beroende till kunderna. 

Organisationen är beroende av de finansiella medlen som utbetalas från 

Försäkringskassan men i grund och botten är det egentligen kunderna som rent 

teoretiskt ger intäkterna. Inom en diskussion som denna framkommer det att det är 

viktigt med en korrekt rapportering till Försäkringskassan för organisationens likvida 

tillgångar men viktigaste av allt är ändå kunderna och relationen till sina kunder. I denna

aspekt är verksamhetschef Johan mest insatt och beskriver hur han dagligen arbetar med

att försäkra sig om att kunderna är nöjda min sin assistans och poängterar även hur 

viktig kommunikationen är, mellan kund och assistansutförare. Om kunden känner att 

organisationen inte engagerar sig finns risk att kunde byter utförare. 

Anders anser inte arbetet med Försäkringskassan som något negativt utan menar att det 

kan ställa mer press från organisationens sida. Orsaken till detta är att informationen 

som ges till Försäkringskassan behöver vara noga kontrollerat och ingenting får missas 

eftersom Försäkringskassans utbetalningar är organisationens trygghet. Även i denna 

diskussion kommer dokumentationens vikt in, det är i samarbete med myndighet viktigt 

att dokumentera allting, beskriver Anders. 

Det finns för visso vissa skillnader mellan ett assistansbolag och ett vanligt företag men 

Anders beskriver sin syn på det hela. Han ser det som att Wisby Assistans levererar en 

tjänst till Försäkringskassan som de betalar för, det är organisationen som säljer och 

utför tjänsten. I själva verket är det kunden som är köparen, men Försäkringskassan 

betalar. Vilket gör det mer komplext med ett assistansbolag än att vara en vanlig 

organisation, dock behöver aldrig assistansorganisationerna fundera kring mål och 

visioner eftersom premisserna för styrningen redan är ställda. Leveransen av tjänsten 

skall vara tillräckligt bra, beskriver Anders. Tillräckligt bra, kan definieras som att 

organisationens tjänst uppfyller de krav, regler och riktlinjer Försäkringskassan kräver. 

Marie beskriver att det finns skillnader mellan att vara ekonom på en organisation som 

arbetar med assistans i jämförelse med att vara ekonom på en organisation utan 

myndighetssamverkan. Den stora skillnaden Marie kan identifiera är att organisationen 

inte har möjlighet att själv sätta en prisbild utan utgår från en satt prismodell. Det 

organisationen kan påverka i inom prissättning är att dra ned på kvalité av kontorets 
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arbete. Eftersom intäkterna skall redovisas till Försäkringskassan tenderar det 

administrativa arbetet att vara dubbelt.

4.4 Rollfördelning och ansvar 

Diskussionen kring hur organisationen struktureras, leder in på hur arbetet fördelas 

mellan de intervjuade personerna och varför de valt att strukturera Wisby Assistans på 

det vis som utövas idag. Johan beskriver att han upplever organisationen som 

byråkratisk och att ordning i organisationen kan ses som hierarkisk. Johan menar att 

vara byråkratisk är förhållandevis en definitionsfråga, där vissa anser att byråkrati 

signalerar pappersarbete medan andra ser byråkrati som organisationens struktur. Enligt 

Johan skulle inte organisationen kunna drivas utan att till viss del vara hierarkisk och 

den rådande rollfördelning är mycket viktigt för en i sammanhanget. 

Johan beskriver att utan en hierarkisk ordning inom organisationen skulle risken för 

oklarheter öka och ineffektivitet skulle varit ett faktum. Detta motiveras genom att varje

tilldelad roll medför ett visst ansvar kring förutbestämda delar i organisationen och 

Johan menar att rollerna är viktiga för att samtliga arbetsuppgifter skall tas ansvar för. 

Genom ett planerat veckomöte varje måndag kan varje rolls arbetsuppgifter gås igenom 

och samtligt minskas risken för dubbelarbete. Ledningsmötena syftar till att försäkra sig

om att ingen arbetsuppgift står utan ansvarig och att alla arbetsuppgifter blir 

genomförda. Dagordningen för ledningsmötet brukar inledas med en sammanfattning 

från föregående möte samt genomgång av vad som skall göras och vad som blivit gjort. 

Johan anser att detta är ett av de mest effektiva sätten för att ingenting skall missas. Han

menar det fysiska möten ger möjlighet till diskussion och det är tydligt om någonting 

inte blir gjort eller om någon kollega inte skulle utföra den tilldelade arbetsuppgiften. 

4.4.1 Intervju med VD

Anders berättar att han inte föredrar byråkratiska organisationer och förespråkar mindre 

dokumentation. Han poängterar dock hur viktigt det är med dokumentation på Wisby 

Assistans eftersom organisationen arbetar med människor. I detta fall menar Anders att 

det är viktigt att ständigt arbeta med förbättringsområden och betonar att dokumentering

inom assistansen är viktigt men det är även viktigt att kunna skilja på vad som relevant 

information och vad som inte är det. 
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Anders beskriver i detta fall organisationen som byråkratiskt, om byråkrati definieras 

som en tydlig rollfördelning samt ansvarsfördelning kan organisationen definieras som 

byråkratisk. Anders beskriver sin syn på byråkrati, han upplever byråkrati som 

överdrivet pappersarbete och relaterar till sitt tidigare arbete där rapporter i olika former

skrevs kontinuerligt. I dagsläget används rapportering muntligt på ledningsmöten och 

månadsrapport och/eller veckorapport är uteslutet. Det är dock inte så att rapporter inte 

skrivs, men det skrivs inte heller om det verkligen inte efterfrågas. Inom denna punkt 

visas en tydlig skillnad på arbetet som Anders och Johan gör. 

Ledningsgruppens användande av skriftliga rapport är inget som visar avsaknad, anser 

Anders. Han ser ett gott samarbete i ledningsgruppen och tack vare ett bra klimat mellan

kollegorna känns det som att alla tar ansvar för sin roll och tilldelade arbetsuppgifter. En

slutsats som Anders anser vara en viktig bidragande faktor är kommunikationen inom 

ledningen samt kommunikationen mellan ledning och arbetsgrupper. 

Sammanfattningsvis försöker jag och Anders göra en tolkning av vad som kommit fram 

under intervjun, detta för att jag skall vara säker på att jag tolkat Anders rätt och därmed

höja kvaliteten på undersökningen.  Det är för det första att produktens kvalité behöver 

vara tillräckligt bra men det finns inte mycket att påverka egentligen eftersom kunden 

vet vad som kan förväntas av utföraren. Det som är viktigt för en assistansorganisation 

är att ha ett gott rykte, vilket ges av att utföra tjänsterna korrekt. 

Intervjun avslutas med förvärvet som nyligen offentliggjorts, där Wisby assistans har 

köpt en annan assistansorganisation på Gotland. Anders beskriver att han är stolt över 

förvärvet och menar att detta ger goda förutsättningar i framtiden för organisationen. 

Förvärvet syftar till att ge en god volym av kunder, vilket i sin tur leder till att 

administrationskostnader kan täckas. Anders berättar om Wisby Assistans tidigare 

situation som inte varit hållbar långsiktigt samt att kvalitén på administratörsarbetet 

hade påverkats eftersom intäkterna i dagsläget inte täcker kostnaderna det medför av att 

ha kompetent personal på plats. Anders har höga förhoppningar på förvärvet och ser en 

mer långsiktig organisation än vad han såg när han tillsattes som VD. 

4.4.2 Intervju med verksamhetschef 

Intervjun fortsätter med arbetet kring grupperna som arbetar vid Wisby assistans kunder.

Medarbetarna är i dagsläget inte involverade i ledningsarbetet, detta på grund av att de 
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inte fattas någon mer som arbetar fysiskt på kontoret samt att rätt kompetens behövs. 

Johan beskriver att medarbetarna i arbetsgrupperna inte bör vara mer involverade 

eftersom deras fokus skall vara kring kunden och det behov som efterfrågas av kunden. 

Han fortsätter med att förklara att varje arbetsgrupp har en utsedd samordnare som skall 

fungera som en länk mellan kontoret och arbetsgruppen. 

Att Wisby Assistans förespråkar samordnare i varje grupp är för att Johan inte kan vara 

lika fysiskt närvarande i alla grupper som en anställd är som arbetar vid kunden. Johan 

ser samordnarna som sin förlängda hand och syftet med samordnare är bland annat att 

information inte skall missas, psykisk och fysisk ohälsa bland anställda skall 

uppmärksammas och framförallt att kunden är välmående. Samordnaren har även 

ansvaret att förmedla frågor och dylikt från arbetsgruppen till ledningen. Det kan bland 

annat vara bristande kunskap av assistans, schemafrågor och delegering. Johan betonar 

att det skulle vara önskvärt att kunna ha mer närhet till sina arbetsgrupper men att tiden 

inte räcker till vid ansvar för 15 grupper. Att dela upp grupperna på fler personer inom 

ledningen är dock ingen lösning, beskriver Johan. Organisationen arbetade tidigare med 

fler ansvariga för grupperna, vilket resulterade i orättvisor och olika styrning i 

arbetsgrupperna. Johan anser att han förlitar sig på samordnarna och känner sig trygg 

med att ingenting förbises samt att viktiga händelser på den fysiska arbetsplatsen 

rapporteras till honom.  

Diskussionen fortsätter sedan kring de olika grupperna som Johan arbetar med. Han 

beskriver att ingen grupp är den andra lik, vilket innebär att beroende vem som Johan 

skall ha kontakt eller möte med behöver han anpassa sitt ledarskap. Det finns vissa 

grupper som ser kritiskt på Johan och hans kollegor, Johan tror att det kan orsakas av 

tidigare relationer mellan kontorspersonal och medarbetare. Som Johan varit inne på 

tidigare, var det vissa oklarheter innan han tillsattes som verksamhetschef, grupperna 

var fördelade mellan flera olika personer vilket gjorde att grupperna behandlades olika. 

Det som en uppdragsansvarig tyckte var okej, var inte okej av en annan. Vissa anställda 

arbetade i fler än en grupp och märkte av att de olika ansvariga på kontoret behandlade 

sina grupper olika. Johan har i dagsläget ansvar över samtliga grupper, vilket innebär att

han behandlar alla lika. Det är givetvis en svår utmaning att behandla alla lika, beskriver

Johan, grupperna har olika behov och består av olika individer. Grundtanken är att alla 

skall behandlas lika, och med det menar Johan att rutiner, riktlinjer och arbetssätt skall 

utgå från samma grund. Sedan måste gruppen anpassa sig utefter kunden och 
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hans/hennes behov. Johan poängterar att kunderna har olika behov och ställer olika krav,

vilket innebär att det är omöjligt för honom att i ett samarbete med kunden arbeta på 

samma vis i samtliga grupper.

Johan berättar att samarbetet med gruppernas samordnare blivit allt viktigare, detta 

eftersom de är länken mellan kontorspersonalen och arbetsgrupperna. Samordnarnas 

uppgift är att signalera om situationen förändras för kunden, hur arbetsgruppen fungerar

och om det finns behov av rekrytering i gruppen. Det ansvarar även för att schemat är 

lagt utefter kundens bästa och att rapportera händelser av vikt till verksamhetschef. 

Johan beskriver att ansvarstaget mellan samordnarna skiljer sig, vissa engagerar sig mer

medan andra mindre. Orsaken till detta kan vara på grund av att alla arbetar med olika 

förutsättningar, det finns ingen som inte gör sina tilldelade arbetsuppgifter men vissa 

gör det lilla extra. De samordnare som engagerar sig mer, uppskattas givetvis mer. De 

som vill ta högre ansvar får möjligheten om Johan känner att de är beredda att ta det. 

Vissa vill utmanas och det är ingen som motarbetas, ju mer ansvar samordnaren vågar 

ta, desto bytte, beskriver Johan. Det finns inte utrymme som verksamhetschef att besöka

arbetsgrupperna varje dag, eller ha en daglig kontakt utan det skulle göra att Johans 

andra arbetsuppgifter skulle hamna efter. Samordnarna finns till för att täcka detta 

behov och i vilken omfattning de kan ta ansvar varierar. Allt samordnarna gör för sin 

arbetsgrupp är betydande för Johan och ger utrymme för att kunna göra andra viktiga 

arbetsuppgifter. 

4.4.3 Intervju med jurist

Jurist Anna, beskriver att jurister finns på assistansbolag eftersom assistansen på senare 

tid blivit så komplex. Detta kan förklaras av att assistansen dels styrs av SFB samt LSS. 

Många av de beslut som tas av Försäkringskassan blir överklagande av sökande, för att 

det kan finnas en känsla av orättvis bedömning från Försäkringskassan. Anna menar att 

beslut som skall överklagas kan vara komplicerat för en privatperson att göra ensamma. 

Det kan exempelvis handla om hur personen ifråga skall motivera att beslutet inte känns

rätt eller hur personen skall på ett korrekt vis beskriva sin situation juridiskt korrekt. 

Anna beskriver hur media har uttryckt att assistansbolagen är fuskare på grund av att de 

har anställda jurister. Faktum är att det är komplext att arbeta med myndighetsbeslut gör

att organisationerna behöver ha jurister. Det arbetet som Anna gör på Wisby Assistans är

bland att tolka och förmedla till sina kollegor vad ett Försäkringskassebeslut innebär. 
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Anna finns även till hands när en kund behöver hjälp med att överklaga ett beslut och 

myndigheten har alltid skyldighet att överklaga beslutet. Det som kunden kan behöva 

hjälp med från organisationen är at formulera sig och tolka det beslut som skall 

överklagas. Även begrepp kan vara komplexa för kunden att tolka på egen hand och 

därav kan hjälp kring detta även behövas. Exempel på komplexa är de grundläggande 

behoven samt hur Försäkringskassan skiljer det mot egenvård. Egenvård kan aldrig 

enligt Anna vara assistansberättigade, en ny dom angående detta iscensattes år 2012, 

vilket resulterade i att ett flertal kunder påverkades av detta i samband med den nya 

domen. 

4.4.4 Gruppdiskussion 

En kortare intervju med ledningsgruppen genomförs, som mer påminner om en 

diskussion kring ämnet assistans och upplevelsen att arbeta med den struktur som i 

dagsläget görs. Samtliga i gruppen känner att rollfördelningen är viktig och har en 

betydande roll i det arbete som utförs. De känner även en trygghet med att varje roll har 

sina tilldelade ansvarsområden eftersom det är varje roll är betydande för verksamheten.

Tidigare har ansvarsområdena varit ostrukturerade och vissa av arbetsuppgifterna har 

varit tilldelade fler än endast en person. Den nya tydliga rollfördelningen är ledningen 

överens om att den bidragit positivt och påverkat både kunder samt personal på ett bra 

vis. Att formulera tydliga arbetsbeskrivningar och ansvarområden gör att dubbelarbete 

har minskats och samtliga respondenter känner i nuläget en större trygghet i att 

arbetsuppgifterna utförs. Detta utesluter dock inte att ledningsgruppen hjälper varandra, 

vid behov finns en självklarhet att gruppen ställer upp för varandra. I jämförelse med 

tidigare, är det inte längre någon som börjar arbeta inom en annans arbetsområde om 

inte arbetsuppgiften blivit delegerad. 

Att arbetsuppgifterna blivit mer strikta och ansvaret avsmalnats till färre personers har 

lett till att ledningsgruppen har mindre inblick i vad kollegorna gör på arbetstiden. 

Vilket kan vara negativt men gruppen känner inget problem kring att inte ha samma 

inblick i varandras arbete även medfört att de kan fokusera bättre på sina tilldelade 

roller. Tidigare hade exempelvis organisationens jurist även ansvar för 

bemanningsjouren varannan vecka, vilket i dagsläget är delegerat till de personer som 

arbetar mest med personalen, verksamhetschefen och verksamhetsassistenten. 
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Ledningsgruppen är överens om att den nuvarande strukturen känns långsiktigt hållbar. 

Samtliga känner en lättnad över att inte ha något ansvar i sina kollegors arbetsområden, 

samtidigt som alla är överens om att de fortfarande har ett stort behov av varandra. 

Exempelvis behövs Maries kunskaper kring kund-ekonomi användas av Johan ibland, 

Annas juridiska kunskaper är viktiga vid att tolka beslut eller när en kund är i behov av 

mer tid från Försäkringskassan. De anser att de kompletterar varandra på ett bra vis, de 

behöver ha ett bra samarbete för att strukturen verkligen skall fungera. I dagsläget 

känner de att kunderna och personalen är lugnare än tidigare, de vet vem de skall 

kontakta och beroende på vad ärendet gäller skall olika personer kontaktas. 

Informationen kring vem som ansvarar för vad, har utgått per mail och även diskuterats 

vid fysiska möten med både kunder och personal. Det har varit ett övergripande arbete 

att tydliggöra strukturen för parterna kring organisationen, men har resulterat i ett bra 

resultat. 

Det är svårt att få alla att förstå vilket ansvar de bär när de arbetar inom assistans 

branschen,  det är hänsynstagande till Försäkringskassan, kund och medarbetare. Anders

beskriver att de arbetat hårt kring att få alla att förstå vikten av att bekräfta sina 

arbetspass och signera sin tidrapport med mobil bankID. Det handlar inte om att 

organisationen vill stressa sina anställda eller ställa krav på dem, det handlar om att 

tidrapporterna skall vara inskickade senast de sjätte varje månad för att organisationen 

skall få utbetalning från Försäkringskassan. Är tidrapporterna inte inskickade i tid, får 

organisationen vänta med utbetalning till månaden därefter. Det gör att vi utför assistans

utan att få betalt, beskriver Anders. Betalt får de, men det blir, om inte tidrapporterna 

skickas in i tid, i efterhand. De anställda kan inte vänta med sina löner, kunderna kan 

inte vänta med att hämta ut handkassa, det finns omkostnader i assistenten hela tiden 

och för organisationens likviditet är utbetalningarna viktiga. 

Anders menar att ledningsgruppen informerat samordnarna i detalj hur viktigt det är för 

organisationen att samtliga signerar tidrapporter och att allting stämmer kring 

arbetstider den första varje månad. Det är till stor hjälp att inte endast kontorspersonalen

arbetar med att kontrollera att tiderna stämmer, dag för dag och vecka för vecka. Trots 

att arbetet är delegerat till samordnarna har ledningen  fortfarande stort ansvar inom 

tidrapporteringen. Det är ett stort område och kan inte överlåtas till en person i varje 

grupp utan ledningen beskriver att detta är ett ansvarsområde där många är inblandade 

för att det verkligen skall fungera. Hur det fungerar i verkligheten skiljer sig mellan 
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grupperna, men det grupper som utmärker sig uppmuntras lite extra. Anders och Johan 

berättar att de är till stor hjälp att ha fungerande grupper och när tidrapporteringen 

återkommande varit väldigt bra beröms gruppen. 

Det kan vara svårt för samtliga inblandade i organisationen att vara helt säkra på att 

allting utförs enligt planering. Det handlar mestadels om tillit, varje enskild person 

måste lita på sina kollegor att de utför de arbetsuppgifter som de blivit tilldelade. 

Helhetsbilden av organisationen är en viktig aspekt, eftersom de är ett flertal parter 

inblandade i assistansbranschen kan inte helhetsbilden missas. Det är viktigt att ta 

hänsyn till hur en handling påverkar samtliga inblandade parter i organisationen, detta 

är alla i ledningsgruppen överens om. 

5 Analys

Analysen är uppdelad i två delar där jag börjar med att göra analys av teorier kring 

ledarskap, därefter följer en analys på kring organisationen och dess föränderliga 

omvärld.

5.1 Att leda en byråkratisk organisation 

Att leda en byråkratisk organisation kan konstateras är utmanande, krav från både 

regering och anställda skall bemötas. Samtidigt skall organisationen ha en fungerande 

ledningsgrupp med tydligt definierade roller. Det framkommer att det är viktigt att alla 

tar ansvar för sina tilldelade roller, men verksamheten är trots allt levande och det finns 

inga garantier på att morgondagen ser likadan ut som idag. 

Att en ledare föds in i sin roll, som beskrivs att Winkler (2010) känns långsökt. Det 

finns givetvis vissa karaktäristiska drag som ger förutsättningen för att kunna leda en 

grupp, men utifrån mitt empiriska material, kan jag konstatera att på Wisby Assistans 

finns många roller som är ledande. Vd:n leder ledningsgruppen, Johan leder 

samordnarna och arbetsgrupperna, samordnarna leder också arbetsgrupperna, medan 

Anna och Marie är ledare på så vis att de leder sina specifika områden och förmedlar 
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den information som behövs till de övriga i ledningsgruppen, de har dock även de, 

kontakt med anställda och kunder. 

5.1.1 Att leda arbetsgrupper

Bass (1997) menar att den mest effektiva ledarskapsstilen är den transformella stilen. 

Eftersom teorin är uppbyggd kring fyra olika huvudprinciper kommer varje byggsten i 

teorin analyseras för sig. 

Den första egenskapen hos den transformella ledaren är att ge medarbetaren ett stort 

förtroende, och ge den möjlighet att uttrycka sina åsikter. På Wisby Assistans finns en 

tydlig ledare utsedd, ledaren av grupperna skall vara den som i första hand har kontakt 

med de anställda och skall finnas där för dem om det behövs. Det kan dock vara svårt 

att få en nära relation med varje enskild anställd och tillgodose deras behov, det finns en

risk för missförstånd, till exempel att den som hörs mest får all uppmärksamhet, medan 

den som kanske behöver det mest backar undan för att ge utrymme åt någon annan. 

Eftersom Johan inte besöker sina grupper dagligen inte har den möjligheten att skapa 

relation med varje enskild anställd, finns samordnarna till hands. De löser distansen 

mellan kontorspersonal och arbetsgrupp genom att finnas för sin grupp om de skulle 

behöva det. Samordnarna är givna ett högre förtroende än de övriga i respektive 

gruppen, vilket innebär att de har mer ansvar också. Det transformella ledarskapets 

första byggsten; ett idealiserat inflytande hos en ledare uppnås genom att 

verksamhetschefen har delegerat vissa arbetsuppgifter till samordnarna och dom i sin 

tur, har som uppdrag att vara lyhörda gentemot sina arbetsgrupper. Det innebär att om 

samordnaren identifierar några problem eller ser att gruppen mår dåligt, skall den 

rapportera detta till chefen. I sammanhang med ett idealiserat inflytande, stämmer 

relationen mellan chef och samordnare in väldigt mycket i vad som beskrivs av Bass 

(1997). Samordnaren som medarbetare har ett högre inflytande hos chefen och samtidigt

har samordnaren fått ett stort förtroende och ansvar bitar av chefen. 

Enligt Johan har samordnaren en väldigt övergripande och viktig roll för organisationen 

eftersom de har daglig kontakt med gruppen och kunden, något som inte hinns med från

ledningsgruppen eftersom de har andra viktiga ansvar bitar och inte har samma 

möjlighet att vara med dagligen i arbetsgrupperna. Som även beskrivs en Bass (1997) 

bör det idealiserade inflytande mellan medarbetare och ledare präglas av ett gemensamt 

samarbete mot gemensamma mål. Johan i samarbete samordnarna i organisationen kan 
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utnämnas till de som har ansvar över kunderna, samordnaren kan förmedla ett visst 

behov och Johan hjälper samordnaren med de rutinerna och tydliggör eventuella 

oklarhet i det specifika målet. Det kan exempelvis vara att kund behöver någon form av 

aktivitet, arbetsgruppen kan förmedla till samordnaren att de upptäckt ett behov av 

detta. Samordnaren tar kontakt med Johan och tillsammans bygger de upp en plan för 

hur kunden kan nå detta mål, vilka kontakter finns idag, finns det någon kund som har 

haft liknande behov och hur löstes situationen i det fallet. Det kan konstateras att 

samarbetet mellan ledningsgruppen, speciellt mellan verksamhetschef och samordnarna,

fungerar på ett liknande vis som Bass (1997) beskriver gällande idealiserat inflytande 

hos ledare.

Den andra byggstenen som beskrivs av Bass (1997) är det ledarskap som inspirerar till 

motivation. Det skulle kunna jämföras med hur en arbetsgrupp tillsammans med kund 

ställer upp mål, tillsammans kan de nå önskvärda mål men här är det viktigt för ledaren 

att kunna släppa kontrollen och låta sin arbetsgrupp ta egna initiativ. Trots att gruppen 

arbetar med kunden och kundens specifika mål, finns en tro att även gruppen kan känna 

en forma av personlig utveckling. Att vara en del i någons personliga utveckling och 

stötta individen för att uppnå sina mål ger även den hjälpande personen självförtroende i

form av förverkligande av någon annan ambition. Det är i denna byggsten viktigt att 

ledaren finns tillgänglig och bekräftar att han/hon ser sina anställdas engagemang och 

uppmuntrar de för att de skall motiveras att fortsätta i samma riktning. 

Utifrån Bass (1997) tredje byggsten påminner den i stor omfattning om de tidigare 

byggstenarna, men beträffar ytterligare delegering och ledaren behöver ta ännu mer 

risker än tidigare. Denna fas är såklart inget som bör användas i ett första skede med en 

anställd utan är något som växer fram om relationen mellan ledare och anställd är god. 

Lyckas medarbetaren få ledarens förtroende finns chansen att ledaren vågar och vill 

utmana medarbetaren lite mer. Som Johan beskriver, finns vissa skillnader mellan 

samordnarna i organisationen. Vissa har mer ansvar medan andra mindre, förklaringen 

är relativt enkel; vissa är mer pålitliga och vill ta mer ansvar. Johan beskriver att alla 

samordnare har samma arbetsbeskrivning men det finns vissa som visat ett större 

intresse efter de blivit tilldelade rollen. Intresserade samordnare får mer 

arbetsuppgifterna, om de vill, andra är nöjda med att göra exakt vad som står i deras 

arbetsbeskrivning. Johan tror att samordnarnas intresse för arbetet varierar på grund av 

faktorer som ledningsgruppen inte kan styra över. Vissa kanske har mer att göra hemma,
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arbetar extra, ensamstående med barn, det finns givetvis en hel del anledningar till att 

intresset hos organisationens samordnare varierar. Bass (1997) beskriver denna 

byggsten som intellektuell stimulans, ett samspel mellan ledare och medarbetare. 

Ledaren behöver kunna ta en risk och delegera en uppgift samtidigt som medarbetaren 

måste visa intresse och kapacitet för att kunna hantera det. 

Att likna Johans arbete med den individanpassade ledaren, konstaterar jag är alldeles för

svårt. Givet är att det alltid krävs en anpassning beroende på vilken individ ledaren 

möter men det är dock svårt att generalisera detta ledarskap mellan verksamhetschef och

anställda eftersom dom är cirka 150 stycken. Johan beskriver dock att hans 

förhållningssätt varierar beroende på om det är en kund, en anställd eller en kollega på 

kontoret som han diskuterar med. I möte med kund är det viktigt att vara väldigt 

tillmötesgående, kunderna förlitar sig på organisationen och det gäller verkligen att 

tillgodose deras önskemål. Vissa kunder har mindre förtroende för organisationen än 

andra, beskriver Johan. Det är därför viktigt att verkligen bygga upp ett förtroende för 

de kunder som tvivlar, dels för organisationens skull men även för kundernas skull.

Ledskål kan även diskuteras utifrån olika beteenden, detta benämner Bass (1997) som 

det transaktionella ledarskapet där han identifierat olika beteenden hos ledare. Ett av 

beteendena som diskuteras är betingad belöning, enligt Bass (1997) medarbetaren vet 

vad som förväntas och är samtidigt informerad om vet belöningen är. Vad belöning är, 

definieras av organisationen, det kan exempelvis vara bonus på lönen eller uppskattning

i annan form. Johan beskriver att i en reglerad bransch som assistansbranschen betalas 

det inte ut några bonusar i dagsläget, men han menar att ledningsgruppen arbetar 

mycket med att verkligen se de anställda och vad de gör för sin arbetsgrupp. I intervjun 

beskriver Johan att det ibland kan vara svårt att bemanna vissa sjukskrivningar samt att 

en kunds tillstånd kan förändras vilket i sin tur kan leda till att assistenterna plötsligt 

behöver arbeta mer. Det händer ibland att den person som är jourhavande under kväll 

och helg behöver beordra in personal. Beordran anses inte vara en belöning utan mer en 

kostnad företaget behöver stå för om sjukpass inte kan lösas. Johan berättar att anställda

som anstränger sig extra för gruppen är viktigt att ta vara på, det finns olika sätt att 

belöna personal som engagerar sig lite mer än andra. Enligt Johan och Anders brukar de 

kontakta den anställda och tacka för personens insats eller skicka belöning i form av 

present etcetera. 
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Det tillfälligt aktiva ledarskapet kan tolkas som att ledningsgruppen på Wisby assistans 

förhåller sig till hela tiden. De behöver ha kontakt med kunderna för att försäkra sig om 

att kunden är nöjd och att personalgruppen fungerar. I många fall kan personalgruppen 

vara fungerande med både kund och tillsammans, men det finns även de fallen där 

kunden känner sig utanför eller att kund och personalgrupp har olika uppfattningar om 

situationen. Det är därför viktigt för ledningen att lyssna på både kunder och personal 

för att skapa sig en verklighetstrogen bild. 

Enligt Bass (1997) är det passiva ledarskapet motsatsen till det tillfälligt aktiva. Det 

finns en risk att ledaren missar viktig information om ledaren inte ständigt håller 

kontakt med grupper och kunder. Detta kan resultera i att ledaren behöver agera efter 

nya premisser och för att undvika det, bör en ledningsgrupp ta vara på ett aktivt 

ledarskap i största mån. Givetvis finns undantag, det kan handla om 

kommunikationsbrist med personal, eller en kund som helst inte säger sina åsikter, det 

är därför väldigt viktigt för ledningen att ha en kontinuerlig kontakt med både anställda 

och kunder. 

Det sista beteendet inom det transaktionella ledarskapet är låt-gå-ledarskap, där beskrivs

ledaren som engagemangslös och visar ett ointresse för organisationen. Beteendet som 

beskrivs av Bass (1997) känns som en dålig ledare, som inte bör vara ledare. Att det 

finns ledare med detta beteende, trots att det känns orimligt, är förmodligen för att 

personen är på fel plats. Har du inte engagemang för ditt arbete, påverkas insatserna och

förmodligen negativt. 

5.1.2 Att påverka effektivitet genom att leda ”rätt” 

Holmblad, Brunsson (2002) diskuterar hur en ledare bör agera för att främja 

effektiviteten i en organisation. Ett exempel på organisationer som kan behöva anpassa 

sig snabbt och flexibelt är de politiskt styrda verksamheterna. Omvärlden kring en 

organisation som verkar inom detta område kan tyckas vara mer föränderlig, 

myndighetsutövningar och ett politiskt klimat som förändras kommer ge påverkan. 

Holmblad, Brunsson (2002) beskriver den ultimata ledaren inom detta område som 

öppen och lyhörd för medarbetarnas åsikter men samtidigt håller sig till de 

förutsättningar som ges från myndigheten. Att främja delaktighet från medarbetare i den

mån som är möjligt tenderar att främja effektiviteten. Det är dock viktigt att vidta en 

balans mellan att vara en disciplinerad men initiativtagande ledare, poängterar 

Holmblad och Brunsson (2002). Det klassiska synsättet menar att ledaren möjliggör en 
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effektivare organisation men poängterar att ledaren är en del av verksamheten som 

involverar sina medarbetare i verksamheten. 

5.1.3 Avgörande ledarskap beroende på situation

Det framgår tydligt utifrån teorierna som fokuserar på ledarskap att dess påverkan är 

stor och ibland behöver anpassas utefter situation. Johan beskriver att han anpassar sitt 

ledarskap beroende på vem som skall ledas och ändrar förhållningssätt i olika 

situationer. En situation som kan förknippas med den ledarskapsstil som benämns som 

den instruerande ledarstilen av Hersey et al. (1982) är i den situation när Johan 

introducerar nyanställda inom organisationen. Johan beskriver skillnaden mellan att 

anställa en person som tidigare varit inom assistansen gentemot att anställa någon som 

är ny i branschen. Vid anställning av en oerfaren medarbetare alternativt en som saknar 

kunskap inom området krävs det för Johan att agera tydligt och delge den nya 

medarbetaren med grundläggande information. En nyanställning kräver inte endast ett 

fysiskt papper om anställning, utan innefattar att den anställda förbinder sig till 

organisationens tystnadsplikt och policy gällande sociala medier. Det är viktigt att 

informera nyanställda om vad som gäller i branschen, en person som inte arbetat inom 

vården eller med människor tidigare kan eventuellt inte förstå allvaret med att skydda 

sin kunds identitet. Detta är givet vid anställning av en medarbetare som tidigare arbetat

inom branschen eller inom vården, de vet redan vilka förväntningar som kommer ställas

samt vilka förpliktelser personen har som arbetar med andra människor. 

Den rådgivande ledaren, som beskrivs Hersey et al. (1982), är även en ledarskapsstil 

som kan vara nödvändig för Johan att förhålla sig till efter att en anställning genomförts.

Utifrån den empiriska undersökningen framkommer det att varje arbetsgrupp har en 

samordnare, som fungerar som en länk mellan kontorspersonal och arbetsgrupper. 

Samordnaren är viktigt vid bland annat nyanställning, efter anställning delegerar Johan 

arbetsuppgiften vidare till samordnaren i arbetsgruppen. Det är samordnaren som har 

närmast kontakt med arbetsgrupp och kund, samordnaren har alltså en delegerad uppgift

från ledningen; att introducera och säkerhetsställa att den nyanställda känner sig trygg 

på arbetsplatsen och att personens arbetsuppgifter är tydligt definierade. 

Enligt Hersey et al. (1982) krävs det av en ledare som arbetar med individer utan 

kunskaper i det nya arbetet, detaljerad och tydlig nivå. I denna situation skulle Johans 

agerande definieras enligt Hersey et al. (1982) som den instruerande ledaren, situationen
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kräver att den nya medarbetaren får den information som behövs för att kunna utföra 

arbetsuppgifterna korrekt. Johan berättar även att annan information som ges vid en 

nyanställning är policys som organisation arbetar efter, hantering av organisationens 

tidrapporteringssystem och slutligen, det viktigaste, kunden och dennes behov. 

5.2 Organisationen och omvärlden 

Efter genomförandet av intervjuerna visas tydligt ett beroende av resurser i form av 

finansiella medel från Försäkringskassan samt hur viktigt det är för organisationen att 

drivas korrekt för att tillhandahålla ersättningen. Premisserna för hur assistansen skall 

bedrivas kan tolkas på olika vis och därav är det viktigt att ha en god kommunikation 

inom ledningsgruppen beskriver samtliga respondenter. Utifrån ett ekonomiskt 

perspektiv kan även slutsatsen dras att samtliga roller inom ledningen behövs för att 

hålla strukturen. Områdena som finns behöver fokuseras för att få bästa resultat, detta 

tenderar även till att påverka att organisationsstrukturen kan tolkas som byråkratisk. 

Hillman et al. (2009) beskriver organisationer med ett resursberoende i regel som ett 

öppet system med god förståelse för sina medarbetare och gruppen som ett arbetsteam. I

koppling till den studerade organisationen är samarbetet inom både arbetsgrupperna hos

kunden viktig men även relationen mellan parterna i ledningsgruppen. Enligt Hillman et

al. (2009) utgår teorin om resursberonde från att omvärlden ger organisationen 

begränsningar, ett exempel på begränsning är riktlinjer och lagstiftning. Oavsett vilken 

bransch som granskas, finns förmodligen ett bakomliggande regelverk eller riktlinjer 

kring hur organisationen bör agera. Det speciella inom assistans-branschen är att 

prissättningen inte är fri, vilket resulterar i att assistansorganisationen aldrig kan öka sin 

vinstmarginal genom ett öka priset. Det hade, utifrån ett etiskt perspektiv inte heller 

varit korrekt, att öka priset på en rättighet till en individ för att organisationen skall gå 

med vinst. Det organisationen kan påverka är vilken form av produkt som levereras, det 

vill säga, kvalitén på arbetet som utförs av assistenterna och hur verksamhetsansvariga 

bemöter sina kunder eller anställda. 

Teorin om resursberoende stämmer till viss del överens med hur Wisby Assistans 

fungerar i form av resursberoendet. Hillman et al. (2009) antyder att vissa begränsningar

från omvärlden leder till att organisationen behöver anpassa sig. Wisby Assistans 

omvärld består bland annat av kommun, Försäkringskassan, konkurrerande assistans-

bolag, kunder, anställda och styrelse. En av de som har mest inflytande på 
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assistansbolag över lag, är Försäkringskassan eftersom de bestämmer med hjälp av 

lagstiftning hur assistansen skall anordnas. Anpassning till en aktör av denna karaktär 

kan bland annat vara förändring av arbetstid för de anställda, kund som får ökade 

timmar alternativt minskade timmar eller att Försäkringskassan utformar en ny praxis. 

Av den empiriska undersökningen visas tydligt att kontexten av hur 

assistansorganisationen verkar är viktig att ta hänsyn till. Aktörerna kring organisationen

är flera och varje aktör vill få sin efterfrågan tillgodosedd. Enligt Hillman et al. (2009) 

finns endast två alternativ i en omvärld som begränsar organisationen, anpassning eller 

inte. Enligt Hillman et al. (2009) kommer organisationer som inte anpassar sig att 

konkurreras ut. Detta nämns även i intervjun med Wisby Assistans VD, som beskriver 

att organisationen noggrant följer de premisser som ställs. Skulle en organisation inom 

assistansen bedriva verksamheten felaktigt, visas det tydligt och kan leda till ett dåligt 

rykte en längre period. Utförarna av assistans på Gotland, där Wisby Assistans är 

verksamma, är relativt god i förhållande till antalet invånare. Kunderna har möjlighet att

byta utförare utan någon längre väntetid, vilket även påverkar 

assistansorganisationernas prestation. 

Teorin betraktar den föränderliga omvärlden som begränsningar för organisationen och 

ger uttryck i form av riktlinjer eller regler. För att bemöta de begränsningar som 

omgivningen ger upphov till kommer organisationen behöva anpassa sig. Enligt 

Hillman et al. (2009) finns det två alternativ för organisationer, anpassa sig eller att inte 

anpassa sig. De organisationer som inte hanterar omvärlden och inte lägger energi på 

anpassning kommer att konkurreras ut. Teorin överensstämmer med Wisby Assistans 

anpassning till sin omgivning, de måste anpassa sin styrning efter beslut från 

Försäkringskassan. Skulle Wisby Assistans inte följa en kunds beslut och överstiga de 

beviljade timmarna, får de ingen ersättning från Försäkringskassan för de timmar som 

överstiger beslutets timmar. Det innebär att kostnaderna kommer överstiga intäkterna.

Enligt Hillman et al. (2009) är det negativt att skapa ett beroende till omgivningen och 

gör skillnad på ett beroende av resurser och beroende av omgivningen. En organisation 

som är beroende av omgivningen kan ses som en mer sårbar organisation eftersom 

begränsade resurser inom en organisation minskar inflytande och makt. Hillman et al. 

(2009) poängterar att en organisation med resurser kan ses som en mer långsiktigt 

hållbar organisation. Inom detta resonemang är Wisby Assistans i dagsläget mer sårbar 
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än andra organisationer med ett lägre beroende av omgivningens resurser. 

Organisationer som kan påverka prissättning eller volym av den produkt eller tjänst som

säljs, kan stärka sin ekonomiska situation mer övergripande än organisationer inom 

assistans-branschen. 

Detta motiverar även varför Wisby Assistans valt att göra en fusion av en annan 

gotländsk assistans bolag. De kan inte påverka intäkterna och därmed öka vinsten, men 

de kan utöka kunderna och på så vis påverka volymen av intäkterna men till samma pris

som de övriga kunderna. Att diversifiera sig från andra organisationer kan vara 

komplext, speciellt inom de branscher där organisationen redan har ställda krav och 

förväntningar de behöver uppnå. Vad som exempelvis framkommit av denna studie är 

att det är viktigt som verksamhetschef att kunna bemöta kunder och de anställda 

assistenterna, men lika viktigt att ha kontinuerlig koll på det administrativa arbetet kring

varje kund. 

Utifrån DiMaggio och Powells teori finns olika orsaksfaktorer till att organisationer 

efterliknar varandra eller påminner om varandra. Det som stämmer överens inom den 

institutionella teorins olika grenar, är den tvingade isomorfismen. Den hävdar att 

regleringar inom vissa branscher påverkar de verkande organisationer på det vis att 

organisationerna agerar likartat, enligt DiMaggo och Powell (1983). 

Som tidigare påvisats gällande organisationer som är verksamma inom 

assistansbranschen ställer SFB och LSS krav på hur verksamheten skall bedrivas. 

Lagarna är utformade på regeringsnivå och Försäkringskassan hänvisar till dessa, 

utifrån vad som gäller vid personlig assistans. Att vinna eller försvinna, diskuteras 

utifrån teorin om resursberonde där det framkommer hur känsligt det kan vara för en 

organisation inom assistans-branschen att redovisa felaktigt, dessvärre blir det om 

organisationen inte följer de krav som ställs. 

Ett antagande utifrån mina egna erfarenheter är att individer som är verksamma inom 

vårdbranschen, överlag, vet vad lagarna innebär och det är få tillfällen som en 

organisation bryter lagarna. Det är egentligen ett hänsynstagande till lagarna och 

påverkar inte organisationen i stora drag. En organisation inom vården som inte kan stå 

för att de vill leverera ett värde till sina kunder eller underlätta deras vardag är inte 

attraktiv inom branschen. För kunderna är det aldrig fråga om själva priset på produkten
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utan hur kvaliteten är på de arbete som utförs och hur väl kundens personlighet passar 

ihop med assistenten. Det som diskuteras som tvingande isomorfism kopplat till 

assistans-organisationer, kan definiera de delarna som utgör själv styrningen, 

utformning av policys i organisationen och lagarna beskriver på ett sätt en form av 

vision för organisationen. Vad syftet är samt hur den skall styras på ett korrekt vis.

Det som sedan är skillnaden mellan organisationer inom assistansen är hur 

organisationen presenterar sitt arbete gentemot nya kunder samt hur organisationen 

lyckas med sitt uppdrag. Hur organisationen sköter de tilldelade uppdraget är egentligen

endast kunden och/eller personalen som kan besvara. Precis som beskrivs av DiMaggio 

och Powell (1983) handlar det mesta inom denna form av isomorfism om att uppfylla en

form av social legitimitet. Organisationen blir förmodligen inte ifrågasatt om den inte 

uppvisar ett avvikande beteende eller bryter regler. Det är egentligen mer viktigt att 

efterlikna varandra eller att organisationer inom assistansbranschen skall agera 

likvärdigt och inom denna bransch ses det som positivt. 

Det är viktigt för organisationen att uppfylla förväntningar från omgivningen eftersom 

organisationen är beroende av omgivningen, menar DiMaggio och Powell (1983). 

Vilket är ömsesidigt från den studerade organisationen, det är av vikt att behålla ett gott 

rykte av sina kunder och assistenter för att uppfattas som en legitim organisation av 

omgivningen. Att organisationer kan begränsas av vem som levererar resurserna, 

beskrivs av Mizruchi och Fein (1999) och i koppling till Wisby Assistans stämmer detta 

väl överens med vad som framkommit under intervjuer med ledningsgruppen. 

Mizruchi och Fein (1999) diskuterar även effekten av resursutbytet mellan organisation 

och omgivning, de menar att organisationen i detta utbyte kan finna fördelar. Wisby 

Assistans har rätten att bedriva assistans och har inom den närmaste framtiden en 

kundfördubbling som skall genomföras. Eftersom Försäkringskassan har inflytande på 

Wisby Assistans, på grund av ett ömsesidigt beroende, kan även det ses som en fördel. 

Det har visats att vissa processer kan bli komplexa och kan ta med tid i samarbete med 

en myndighet som Försäkringskassan. Det är dock viktigt att påpeka att organisationen 

inte skulle haft varken kunder eller intäkter om Wisby Assistans inte kunde hantera 

uppdraget. Skulle assistans bedrivas utanför någon kontrollerad verksamhet, skulle 

egentligen vem som helst kunna starta en egen organisation inom assistansbranschen. 
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Utifrån den empiriska undersökningen kan det konstateras att samtliga respondenter är 

överens om rollfördelningens betydelse i organisationen. Burns och Stalker (1961) 

menar att organisationsformen påverkas av omgivningen och den interna strukturen 

anpassas därefter. Enligt situationssynsättet kan organisationen vara antingen mekanisk 

eller organisatorisk. I kontext med den studerade organisationen, finns inte en av dessa 

former som kan identifieras med Wisby Assistans organisationsform. I likhet med hur 

en mekanisk organisation bör styras, styrs Wisby Assistans men omgivningen kan inte 

påtalas vara stabil. Den empiriska undersökningen ger grund är kunna jämföras med en 

mekanisk styrning, där rutiner och ansvarsfördelning är viktiga aktiviteter. Likaså makt, 

det finns en tydlig fördelning kring vem som besitter makt och hur den utövas, den 

person som har ansvar inom ett visst ansvarsområde besitter den huvudsakliga makten 

och beslutsfattandet inom det området. Fall – organisationen har en form av byråkratisk 

utformning eftersom det ansvarstagandet och aktiviteterna inom organisationen är i hög 

grad komplexa. 

Den organisatoriska formen av organisation som beskrivs av Burns och Stalker (1961) 

verkar inom en omvärld som yttrar sig föränderligt. Organisationens interna struktur 

behöver bemöta omvärlden med flexibilitet och effektivt utnyttja sina kompetenser. Fall 

– organisationens omgivning är föränderlig och den interna styrning behöver även vara 

flexibel, där rollerna utnyttjas olika beroende på kompetens men samtidigt ta ansvar 

sina tilldelade arbetsuppgifter. Enligt Burns och Stalker (1961) är inte makt lika centralt 

utifrån denna form och beslut fattas av den person som är mest lämpad. 

Sammanfattningsvis skulle Wisby Assistans kunna anses vara både organisatorisk och 

mekanisk. Motivering till denna slutsats är att rollfördelningen och ansvarsfördelning är

tydlig samt att styrningen yttrar sig byråkratiskt. Det är enligt de genomförda 

intervjuerna VD som har sista ordet, alla beslut skall förmedlas och diskuteras med VD 

eftersom det är Anders samt styrelsen som står som beslutsfattare för organisationen. 

Det är dock av vikt at poängtera att viss beslutsfattning delegeras till andra kollegor 

inom ledningsgruppen. Detta kan kopplas till Burns och Stalkers (1961) diskussion 

kring att makten emellanåt omfördelas och anpassas till det behov som finns. 

Exempelvis vid beslutsfattande kring personal och kunder, har Johan, som är 

verksamhetschef, mer mandat att fatta beslut eftersom han är mest insatt inom detta 

område. 
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Burns och Stalker (1961) menar att oro kan uppstå inom organisationen när ansvars och 

fördelning av arbetsuppgifter förändras i takt med omgivningen. Inom denna aspekt kan

inte den organisatoriska form som beskrivs av Burns och Stalker (1961) liknas med 

Wisby Assistans. Rollerna och arbetsuppgifter är ingenting som förändras och det finns 

inte en oro kring vem som skal göra vad eller när beslutsfattande skall göras och vem 

som är mest lämpad. Det finns en tydlig hierarkisk ordning som ledningsgruppen 

arbetar utefter och det finns ingen form av överlappning kring de tilldelade 

ansvarsområdena. 

Det innebär dessvärre att, om någon av kollegorna är på semester eller är frånvarande av

annan orsak, är inte övriga kolleger kapabla till att ersätta den som är frånvarande. Detta

på grund av att den hierarkiska ordningen är så pass tydlig att den begränsar på ett vis, 

samtidigt som det är positivt för ledningsgruppen att tydligt veta vem som gör vad. Det 

gör att dubbelarbete inte görs, att varje roll är nischad på sitt specifika område och att de

anställda assistenterna och kunderna vet vem skall kontakta vid frågor. Som beskrivs av 

Johan, i den individuella intervjun, har det tidigare funnits flera som haft ansvar för 

samma område som han tidigare haft. Johan anser att efter omstruktureringen av detta 

finns ett mer lugn från både kunder och assistenter. Det vet vem som skall kontaktas 

eftersom rollerna är tydligt förmedlade och varje anställd har en tydlig besk

6 Summering 

Effektivitet inom assistansbranschen bör kunna definieras som väl fungerande 

arbetsgrupper och goda relationer mellan samtliga parter. Verkligheten speglar inte detta

påstående, vad som helst kan ske och det är därför viktigt att diskutera olika scenarion 

som organisation kan ställas inför, för att ha beredning. Det har visat sig vara viktigt 

med en god kontinuitet, det uppnås genom att alla är informerade om vad de skall göras 

och vad som förväntas av individen i sin specifika roll. Oavsett roll, framkommer det att

uppskattning och bekräftelse är viktiga termer för att individen skall ha motivation för 

sitt arbete. Detta gäller även om individen gör något som inte blivit bra, det kan vara 

feedback eller konstruktiv kritik, även det är viktigt. 

Jag kan konstatera att ledarstilen är en betydande faktor vid ledande av arbetsgrupper av

alla dess slag. Det finns ingen handbok i hur ledaren skall bemöta varje enskild individ, 

utan det är något som kommer läras in med tiden. Varje ny ledare är helt okunnig i sin 
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roll, det är för att ledaren inte skapat sig relationer med varken kunder eller anställda. 

Relationerna är något som byggts upp under en längre tid och kan aldrig uppnås genom 

ett första möte. Relationerna på Wisby Assistans har påvisats vara väldigt viktiga, det 

gäller kundrelationer, likaväl som personalrelation samt att vara en god medarbetare 

mellan kollegorna på kontoret. 

Organisationens struktur är i högsta gard viktig för att arbetet skall fungera, det gäller 

från själva organisationsstrukturen till struktur kring bemötande till anställda och 

kunder. Det visas hur viktigt det är för de anställda att verkligen bli sedda för att 

bibehålla en motivation till arbetet. Det är inte endast kontorspersonal som behöver 

bekräftelse, uppmärksamhet och feedback kring sitt arbete, det är något som samtliga 

parter inom organisationen kräver för att känna sig motiverade för att utföra ett bra 

arbete. 

6.1 Förslag till vidare forskning

Syftet med den genomförda studien var att se hur Wisby assistans struktur var upplagd 

samt att förstå hur de motiverar sina anställda med ett flertal förutbestämda premisser. 

Under studiens gång upptäckte jag ett flertal områden som skulle vara intressant att 

fortsätta studera. I denna studie har jag fokuserat på ledningsgruppen och deras arbete 

med sina anställda samt de påverkande organisationerna i deras omgivning. Genom att 

intervjua anställda eller anhöriga till kunderna på Wisby assistans, skulle en ny 

synvinkel ses. Det framkommer även att samarbete och kommunikation är en viktig 

faktor för Wisby assistans, detta område skulle vara av intresse att fördjupa sig inom 

och undersöka vad som händer om samarbetet eller kommunikationen börjar brista. 
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