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Abstract 

The social debate on competition of municipal operations as discussed in the media has led to 

a number of municipalities that by changing operating modes to meet privatization. The 

purpose of this study was to compare two nursing home for elderly with various forms of 

municipal management, a traditionally run nursing home for elderly and an intraprenad, from 

the staff´s point of view. For the study, we used both quantitative and qualitative research. 

The empirical material was collected through previous research, survey and interviews with 

staff at the two nursing homes as well as qualitative interviews with management. We used 

the deductive approach by starting the system theoretical research perspective. The results 

showed small differences in both job satisfaction and the elderly quality between the two 

nursing homes. From an economic perspective, there were positive effects on the intraprenad 

by staff were more aware of the economic aspects. Voluntariness is important in selecting the 

choice of changing the operating mode, and that leadership has an important role. 

 

Key words: Alternative modes, intraprenad, elderly care, nursing home for elderly, system 

theoretical. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

Den samhällsdebatt om konkurrensutsättning av kommunala verksamheter som diskuterats i 

media har föranlett ett flertal kommuner att genom förändrade driftsformer möta 

privatiseringen. Syftet med studien var att jämföra två äldreboenden med olika driftsformer 

inom kommunal regi, ett traditionellt drivet äldreboende och en intraprenad, sett ur 

personalens synvinkel. Till studien använde vi oss av både kvantitativ- och kvalitativ 

forskningsmetod. Det empiriska materialet samlades in genom tidigare forskning, 

enkätundersökning och intervjuer med personal på de båda äldreboendena samt kvalitativa 

intervjuer med ledningen. Vi använde oss av det deduktiva förhållningssättet genom att utgå 

från det systemteoretiska forskningsperspektivet. Resultatet visade på små skillnader både i 

arbetstillfredsställelse och i de äldres kvalitet mellan de båda äldreboendena. Ur ett 

ekonomiskt perspektiv fanns positiva effekter i intraprenaden genom att personalen var mer 

medvetna om de ekonomiska aspekterna. Frivillighet är viktigt vid valet vid valet av 

förändrad driftsform och att ledarskapet har en viktig roll.   

  

Sökord: Alternativa driftsformer, intraprenad, äldreomsorg, äldreboenden, system teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Denna uppsats är finalen på en 3.5 år lång Socionomutbildning och som motiverat oss för 

vidare utveckling i arbetslivet inom äldreomsorgen. Under dessa år har vi läst ett flertal kurser 

och tagit del av en stor mängd litteratur. Det har varit en tuff tid, både för oss och för våra 

familjer. Vi vill därför börja med att tacka Er för att ni stått ut med oss under vår studietid. 

Vi vill även rikta ett stort tack till verksamhetschefen på stöd- och utvecklingsenheten för ditt 

deltagande och din hjälpsamhet. Vi vill tacka Lyckbackens enhetschef och ställföreträdande 

enhetschef på Rosenborg samt all personal på Lyckbackens- och Rosenborgs äldreboende för 

ert deltagande i vår studie. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare som väglett oss genom 

detta arbete.  

Vi vill även tacka varandra för gott samarbete och ibland livliga diskussioner som bidragit till 

denna uppsats. 

Hudiksvall 2013-01-07 

Michael Lejfalk och Susanne Norling   
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1 Inledning 

 

1.1 Historik 

Från Ättestupa till dagens äldreboende 

Det äldsta ålderdomshemmet var ättestupan. När en åldring blev så orkeslös att han bara var de 

anhöriga till besvär samlades släkten och förde gamlingen bort till branten av ättestupan. Med en 

lång stång, som var och en i släkten måste hålla i, stöttes den gamla ut för stupet. Så lyder 

ättestupstraditionen. Det var inte mord utan en rituell handling. Det var den tidens socialvård. 

Betydelsen av att alla i släkten skulle hjälpa till är uppenbar. Man ville fördela ansvaret. Ingen ville 

ensam bära det. Byråkratin var född (Wahlgren 1996, sid.63).   

Tillämpningen av ättestupan i Sveriges historia har alltid varit kontroversiellt bland 

historikerna. Trots de skilda uppfattningar som finns om fenomenet lever myten kvar om 

ättestupan och ansågs fram till medeltidens slut vara den första formen av socialpolitik 

(Eklund & Johnsson 2000). 

Kring sekelskiftet 1900 låg fattigvårdens ansvar på kommunerna med rötter från dåtidens 

socknar. Enligt den fattigvårdsförordning som skrevs år 1871 gavs kommunerna fritt utrymme 

att utarbeta fattigvården för de äldre som ej hade några anhöriga. Detta kunde innebära att de 

äldre blev bortauktionerade eller hamnade på fattighus (Wahlgren 1996). Trydegård beskriver 

fattighusens fruktansvärda misär dit de äldre var hänvisade då de inte kunde försörja sig själva 

(Trydegård 2000). 

År 1906 formades ålderdomshemmen som det enda alternativ för de äldre för att få en värdig 

ålderdom. År 1918 förordades kommunerna att bygga ålderdomshem där den äldre 

ombesörjdes med både mat och husrum. De äldres frihet begränsades genom strikta regler 

såsom till exempel att egna möbler förbjöds på grund av eventuell ohyra. Under 1940- talet 

kritiserades de kommunala ålderdomshemmen på grund av att 1/3 av de boende utgjordes av 

annat klientel än äldre exempelvis psykiskt sjuka, sängbundna samt de med en obotlig 

sjukdom (Wahlgren 1996). Trydegård framhåller att kvaliteten utvecklades så att äldre med 

finansiella resurser ansökte och betalade för boende på ålderdomshemmet. Denna utveckling 

bidrog till att ålderdomshemmen inte längre ansågs vara ett hem för fattiga äldre, utan för 

äldre med behov av omsorg (Trydegård 2000).  SKL skriver i rapporten ” Från fattigvård till 

valfrihet” att landstinget från år 1952 övertog ansvaret från ålderdomshemmen för de obotligt 

sjuka och inrättade långvårdsavdelningar. Dessa avdelningar ansågs vara ”sista anhalten”. År 
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1957 kom förslag om hemmaboendeideologin (nuvarande hemtjänst). Det lade grund för 

dagens valfrihetsideologi och de äldre sågs nu som enskilda individer med 

påverkansmöjligheter. Under perioden 1965-1981 expanderade utbyggnaden av såväl 

äldreomsorg som långvård. Denna utbyggnad medförde förbättringar men även problem 

genom avsaknad av samordning mellan kommun och landsting. Äldreomsorgen lagreglerades 

år 1982 då Socialtjänstlagen trädde i kraft. Tio år senare genomfördes i Sverige en av de 

största socialpolitiska reformer då ädelreformen trädde i kraft år 1992 vilket medförde att 

kommunerna övertog ansvaret för all omvårdnad och långvarig somatisk vård. Denna reform 

innebar också att staten satsade på ombyggnationer för att höja standarden på äldrebostäderna 

samt nybyggnationer av äldreboenden (SKL 2011).    

I början på 1990- talet drabbades den svenska välfärdsmodellen av finansieringsproblem 

vilket ledde till en kraftig statlig budgetsanering som resulterade i nedskärningar inom 

äldreomsorgen. Dessa nedskärningar öppnade upp för nya alternativa driftsformer såsom 

resultatenheter/intraprenader, personal- och brukarkooperativ samt entreprenader(Thorslund 

2012; Bäckman 2001).  

I dagens samhällsdebatt diskuteras de missförhållanden och vanvård som framkommit inom 

den privatägda äldreomsorgen vilket föranleder kommuner att säga upp avtalen med privata 

vårdentreprenader. Socialstyrelsen har på grund av detta beslutat sig för att granska hur 

kvaliteten säkerställs i äldreomsorgen inom kommunerna (Sveriges Pensionärers 

Riksförbund).  Lindberg framhåller att Carema är en av privatiseringens aktörer som ställts 

tillsvars för den vanvård inom äldreboenden som framkommit i media. Lindberg menar att 

mediedebatten fokuserar mer på Caremas motbevisning med syfte att minska trovärdigheten i 

alla berättelser om vanvård och anser att diskussionen istället bör handla om privatiseringens 

miljardvinster och kvalitet i dagens välfärd (Lindberg 2012).  

Gustavsson & Szebehely påtalar att forskningen om personalens arbetsvillkor i samband med 

införandet av nya driftsformer är bristfällig. Massmedia belyser konsekvenserna för de äldre 

genom dessa nya styrsystem och författarna menar att då andelen anställda ökar inom 

alternativa driftsformer bör även personalens arbetsvillkor synliggöras(Gustavsson & 

Szebehely 2005).   
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1.2 Problemformulering 

Varför väljer personalen på äldreboenden att driva sin verksamhet som intraprenad eller 

annan alternativ driftsform istället för i kommunens traditionella offentliga regi?  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka, analysera och jämföra hur personalen på två olika 

äldreboenden i Hudiksvall ser på den egna verksamhetens driftsform.  

1.4 Frågeställningar 

Vilka fördelar kan personalen se med intraprenad i jämförelse med ett traditionellt drivet 

äldreboende i kommunal regi?  

Vilka nackdelar kan personalen se med intraprenad i jämförelse med ett traditionellt drivet 

äldreboende i kommunal regi? 

Sett ur ett: 

 Ekonomiskt perspektiv 

 Personalpolitiskt perspektiv 

 Kvalitetsperspektiv för äldre  

1.5 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens första kapitel innehåller en historik för att ge läsaren en bakgrund om samhälls 

utvecklingen inom äldreboenden i Sverige. Vi fortsätter med att redogöra för studiens 

problemformulering, syfte samt frågeställningar. Vidare i kapitlet redogör vi för centrala 

begrepp som kan underlätta för läsaren. Vi avslutar kapitel ett med vår förförståelse inför 

studien samt en politisk bakgrund i Hudiksvalls kommun. I kapitel två redovisas tidigare 

forskning och i kapitel tre redogör vi för de teoretiska utgångspunkter vi använt oss av i vår 

uppsats. I kapitel fyra beskriver vi uppsatsens metod och i kapitel fem redovisar vi resultaten 

från enkätundersökningen samt de intervjuer vi genomfört. Därefter i kapitel sex analyserar 

och diskuterar vi resultaten. Uppsatsen avslutas med kapitel sju och åtta där vi redogör för den 

referenslitteratur som använts i studien samt bilagor.  
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1.6 Centrala begrepp 

I vår studie kommer vi att använda oss av olika begrepp som vi väljer att förklara för att på så 

sätt underlätta för läsaren. 

Alternativ driftsform: Innebär att kommunen prövar systematiskt om ett företag, förening eller 

enskild individ osv. kan driva en kommunalt finansierad verksamhet som ett alternativ eller 

komplement till drift i egen regi. Valet av en alternativ driftsform kan vara resultatet av en 

konkurrensutsättning eller på annat sätt som godkänts av kommunen (Mullsjö kommun, 2009, 

sid.3). 

Exempel på alternativa driftsformer är: Entreprenad(privatisering), kooperativ och intraprenad 

(Mullsjö kommun, 2009). 

 

Intraprenad: Är en alternativ driftsform där verksamheten drivs som ett företag det vill säga 

med eget resultatansvar där personalen fortfarande är fast anställd av kommunen. 

Intraprenaden är ingen egen juridisk person utan ingår i kommunens organisation. För att 

möjliggöra en intraprenad krävs en överenskommelse med ansvarig kommunalnämnd som 

reglerar verksamhetens villkor. Detta innebär att personalen i verksamheten själv ansvarar för 

ekonomi, investeringar och arbetssätt (Intraprenadhandboken). 

 

Kvalitet: Kvalitet kan vara svårt att definiera för att vara mätbart. I litteraturen beskrivs 

kvalitet exempelvis som subjektiva och individuella uppfattningar. Kvalitet kan även 

beskrivas som att vara produktbaserat det vill säga att den äldre får den överenskomna 

insatsen. Kvalitet kan även vara kundens upplevelser. Det är de lokala politikerna i varje 

kommun som beslutar om vad kvalitet är, i förhållande till rådande lagstiftning, resurstillgång 

samt vilken verksamhet som skall bedrivas (Socialstyrelsen 1996:8).  Dessa beslut om kvalitet 

påverkas i hög grad av ledning och personal i verksamheten. Uppföljning och utvärdering 

sker löpande genom brukarenkäter, kompetensinventering och arbetssätt hos personal 

(Wahlgren 1996).  

Offentlig/Kommunal verksamhet: Kommuner som finansieras genom skatteintäkter och 

statliga medel. 

Privat verksamhet: Företag som finansieras genom direkta betalningar(Panfilova 2004).   
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1.7 Vårt intresse väcktes 

I Hudiksvalls kommun driver omsorgsförvaltningen intraprenader sedan några år tillbaka i ett 

EU-projekt ”Alternativa driftsformer” inom kommunal regi (äldre- och handikappomsorgen). 

Intraprenader är en alternativ driftsform som kan bedrivas inom alla verksamheter i en 

kommun. För att driva en intraprenad görs en överenskommelse med ansvarig nämnd och 

förvaltningsledningen. Enheter ges ökade befogenheter och ansvar för verksamhet, ekonomi 

och personalfrågor. Enheterna får eget resultatansvar. Vårt intresse för alternativa driftsformer 

inom äldreboenden väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi fick förmånen att 

arbeta tillsammans med enhetscheferna på varsitt äldreboende inom Hudiksvalls kommun, 

Fredens kulle och Lyckbacken. Lyckbackens äldreboende deltar i detta EU- projekt och drivs 

sedan tre år tillbaka som en intraprenad. Detta projekt väckte vår nyfikenhet till att undersöka 

närmare hur denna organisationsform inom kommunal regi fungerar i jämförelse med en 

verksamhet som drivs traditionellt. Fredens kulle är ett av Hudiksvalls största äldreboende och 

på grund av detta väljer vi att inte använda Fredens kulle som jämförelse. Vi valde istället att 

studera Lyckbackens äldreboende i jämförelse med Rosenborgs äldreboende. Anledningen till 

att vi väljer dessa två äldreboenden är att Lyckbacken drivs idag som intraprenad och 

Rosenborg drivs traditionellt. Båda är storleksmässigt lika samt belägna ca en mil utanför 

Hudiksvall.  

1.8 Politisk vilja 

I Hudiksvalls kommun råder konsensus hos politikerna över partigränserna för att finna 

kostnadseffektiva lösningar för äldreomsorgen. Riksdagens förslag om Lagen om 

valfrihetssystem (LOV) kom år 2009 och innebär att kommunerna öppnar upp för 

privatisering av sina egna verksamheter. I Hudiksvalls kommun har man genom ett borgerligt 

mandat beslutat att de äldre med behov av hemtjänst skall få möjlighet att välja även bland 

privata aktörer på marknaden. I samband med LOV införandet startade Hudiksvalls kommun 

EU- projektet ”Alternativa driftsformer” för att ge personalen en möjlighet att i kommunens 

regi driva sina verksamheter konkurrensmässigt mot privatiseringen. Detta under förutsättning 

att kommunens krav på bibehållen kvalitet och ekonomisk effektivitet infrias.   

1.9 Politiska riktlinjer och beslutsunderlag vid införande av intraprenad 

I Hudiksvalls kommun har tjänstemännen utarbetat förslag till regler för intraprenad inom 

omsorgsförvaltningen. Detta innebär att i förslaget finns principer för hur budget och 

resultatbalansering, kvalitativa och kvantitativa mål, regler och riktlinjer skall hanteras. 

Omsorgsnämnden det vill säga representanter från de valda politiska partierna har tagit beslut 
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om detta och det slutgiltiga beslutet togs av kommunfullmäktige. Omsorgsnämnden och 

aktuella enheter skriver därefter en överenskommelse utifrån beslutet (bilaga.1).     

 

2 Tidigare forskning 

Under detta kapitel valde vi att redogöra för tidigare forskning som vi ansåg vara relevant mot 

vårt syfte och frågeställningar. Då forskning kring intraprenader är begränsade valde vi att 

titta på forskning även inom andra alternativa driftsformer, organisationsförändring samt 

arbetstillfredsställelse. De sökord vi använt oss av är intraprenad/er, alternativa driftsformer, 

organisationsförändringar, äldreomsorgsforskning. De databaser vi använt oss av är LIBRIS, 

Google scholar, DIVA samt Socialstyrelsens hemsida. De sökord som gav flest träffar var 

alternativa driftsformer i LIBRIS. 

2.1 Studier om Intraprenader 

I Pettersson och Erikssons studie om intraprenader i kommunal verksamhet framkom att 

intraprenörsskap kan vara enklare att införas i en stor organisation där det finns enskilda 

enheter som kan ombildas till intraprenader. Vid införandet av intraprenader poängteras 

vikten av ta till vara de anställdas kreativitet och nytänkande för att på så sätt få personalen att 

stanna kvar och utveckla sina idéer. I studien tog författarna även upp att det fanns negativa 

effekter av att driva intraprenader. Detta kan vara att verksamheterna drivs utan den 

kompetens som behövs för fortsatt utveckling. Trots detta visar Pettersson och Erikssons 

slutsats att införandet av intraprenörskapet har gett övervägande positiva effekter för 

personalen. Resultaten visar på att en ökad ekonomisk medvetenhet samt en förståelse av att 

vara en del av organisationen leder till ett ökat ansvarstagande, delaktighet samt engagemang 

bland personalen. Detta genererar till en ökad motivation bland personalen. Författarna 

skriver vidare om vikten av politisk enighet vid införandet av intraprenader och att införandet 

sker i samförstånd och med en frivillighet bland personal i berörda verksamheter. (Pettersson 

& Eriksson 2005). 

Peter Westlund beskriver i en studie om ett kommunalt bibliotek som drevs som en 

intraprenad, att även här upplevde personalen större frihet, mindre byråkrati och ett större 

ansvarstagande med intraprenad som driftsform. I studien framkom att personalen var positivt 

inställd till att fortsätta driva verksamheten som intraprenad men att det slutgiltiga beslutet låg 

på den politiska nivån(Westlund 2006).  
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2.2 Studier om alternativa driftsformer 

I en rapport om effekter av alternativa driftsformer har man genomfört en studie av en 

offentlig primärvård som övergått till privat verksamhet. I studiens resultat framkom påtagliga 

produktivitetsökningar, ökat tjänsteutbud, ökad tillgänglighet samt kostnadsreduceringar. Ur 

ett personalperspektiv fann man ökad gemenskap och delaktighet, kortare beslutsvägar samt 

bättre arbetsmiljö/klimat. I studien framkom även att orsaken till personalens ökade drivkraft 

berodde på byte av huvudmannaskap och bättre möjligheter till utveckling av 

verksamheten(Panfilova 2004). 

Wahlgren har i en studie om alternativa driftsformer inom hemtjänsten använt sig av fem 

olika fallstudier i sin avhandling. Dessa är personalkooperativ, privat bolag, kommunal 

intraprenad, blandkooperativ samt kommunalt aktiebolag. Wahlgren poängterar vikten av att 

skilja mellan begreppet produktion inom hemtjänst och produktion av varor och tjänster inom 

den privata sektorn. Resultatet av studien visar på att relationer i mötet mellan utförare och 

vårdtagare är det väsentliga, och att arbetet därför bör organiseras utifrån mötet.  I sin studie 

har Wahlgren utarbetat en organisationsform för hemtjänstföretag som kallades för 

”stjärnkyssen”. Det innebär att mötesrelationen mellan vårdtagaren och utföraren tydliggörs. 

Andra aktörer såsom anhöriga, ledning, politiker och annan vårdpersonal bistår med 

nödvändig kunskap och kompetensutveckling. Wahlgren menar vidare att konkurrensen 

kunde ge positiva effekter om förutsättningar gavs för att ta till vara på nya idéer och 

möjliggöra alternativa lösningar. Wahlgren poängterade dock att i de offentliga 

verksamheterna fokuserades det för mycket på begreppet konkurrens på bekostnad av 

hemtjänstverksamhetens kvalitet. För att få en väl fungerande verksamhet med de alltmer 

ökade kvalifikationer och krav som erfordras för att möta de äldres olika behov, krävs att 

politiker och tjänstemän är lyhörda och använder sig av den kunskap som utförarpersonal 

besitter (Wahlgren 1996).  

Socialstyrelsen har i en rapport sammanställt litteratur gällande entreprenadverksamhet inom 

äldreomsorgen och hur dessa har påverkat verksamheternas kvalitet och kostnadseffektivitet. I 

studien framkom att kostnadsskillnader mellan entreprenader och offentlig regi reduceras över 

tid. Kvaliteten inom entreprenadverksamheterna har i de flesta fall bibehållits och i några fall 

har kvaliteten förbättrats. I studien framkom även att det uppstod ett flertal problem vid 

införandet av entreprenad som förklarades med bristfällig information och dålig planering för 

personalen. I en jämförelsestudie som genomförts mellan ett kommunalt drivet äldreboende 
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mot ett entreprenaddrivet äldreboende framkom att den största skillnaden var personalens 

schema. Schemats utformning på det kommunala boendet grundade sig på ett rullande schema 

vilket innebar personkontinuitet, få anställda med hög sysselsättningsgrad. I det 

entreprenaddrivna äldreboendet arbetade de anställda efter ett fast schema, dag-, kväll eller 

helg tjänstgöring vilket medförde mindre antal heltidstjänster, fler anställda. Vid studien 

framkom att personalen på det kommunalt drivna äldreboendet ansåg att schemaläggningen 

hade hög kvalitet sett både ur ett brukar- och personalperspektiv. Däremot ansåg personalen 

på den entreprenaddrivna verksamheten att schemaläggningen bidrog till minskad förståelse 

för varandras arbetsförhållanden samt avsaknaden av delaktighet i de äldres dygnsrytm 

(Socialstyrelsen 1996:8).     

2.3 Studier om organisationsförändringar 

Kommunal verksamhet kan ses ”som ett system” där olika delar interagerar med varandra för 

att uppnå en gynnsam förändringsprocess. Det var viktigt med det fortsatta samspelet mellan 

olika nivåer i organisationen. Aronsson, Astvik, Solfeldt och Svensson poängterar behovet av 

kompetensutveckling vid organisationsförändringar för att möta nya kompetenskrav. Vidare 

belyser författarna riskerna med att kommunala organisationer försöker omorganisera sina 

verksamheter med för många influenser av den privata sektorn. Detta på grund av att de äldres 

påverkansmöjligheter är små inom den kommunala verksamheten i motsats till de privata 

verksamheterna (Aronsson et al. 1995). 

Szebehely har i forskningsrapporten ”Konkurrensens konsekvenser” beskrivit hur den 

offentliga sektorn som serviceproducent, förändrats till att underlätta för individ i valet av 

producent till tjänsterna. I detta nya välfärdssamhälle är individens valfrihet och konkurrens 

viktiga förutsättningar för att nå hög välfärd (Szebehely 2011). Den offentliga sektorns 

utveckling under 1990-talet influerades av New Public Management där konkurrensutsättning 

är en central aspekt. Genom en ny kommunallag år 1991 öppnade man upp för privata aktörer 

inom den offentliga sektorn. Szebehely riktar kritik mot att uppföljning inte genomförs av 

förändringarna. Konsekvenserna blir att de privata aktörerna kan erbjuda tilläggstjänster som 

de äldre får bekosta själva. Dessa tilläggstjänster kan inte den kommunala aktören erbjuda på 

grund av att lagstiftaren vill gynna småföretagandets lönsamhet genom en skattereduktion på 

tilläggstjänster för de äldre (Rutavdrag). Personalen i entreprenaddrivande kommuner var mer 

negativa till privatisering än personal som arbetade inom traditionellt offentligt driven 

äldreomsorg. En annan konsekvens av konkurrensutsättning som redovisades i rapporten är 
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att den svenska offentligt finansierade äldreomsorgen idag är mer intressant för utländska 

investerare. Szebehely anser att kontinuitet är en viktig del av omsorgskvaliteter då omsorgen 

grundar sig på relationer mellan de äldre och utförare. Personalen bör vara lyhörda för de 

äldres önskningar och personaltätheten bör vara hög (Szebehely 2011).  

2.4 Äldreomsorgsforskning i Norden 

Szebehely anser att den nordiska äldreomsorgen har en relativt hög kvalitet och tillgänglighet 

där individens behov styrs oavsett av den äldres ekonomiska situation. I den Nordiska 

modellen finns inget försörjningsansvar mot anhöriga. Äldreomsorgen i Norden har bidragit 

till att många kvinnor kommit ut på arbetsmarknaden.  

I studien redovisades forskning kring alternativa driftsformer såsom:   

 Offentlig äldreomsorg (offentlig eller privat) 

 Anhörig omsorg (informell omsorg) 

 Frivilligorganisationer i äldreomsorgen 

 

De Nordiska länderna har frångått institutionsboenden till andra boende alternativ för de 

äldre. En viktig grundregel är att möjliggöra kvarboende i ordinärt boende. I Danmark 

kompletterar anhörigomsorgen och den offentliga äldreomsorgen varandra och i Sverige 

ersätter anhörigomsorgen den offentliga äldreomsorgen. I alla de Nordiska länderna råder 

konsensus bland politiker om att öka frivilligorganisationernas roll i en konkurrensutsatt 

äldreomsorg.  

I Finland har offentlig äldreomsorg övergått alltmer till privat regi i större omfattning än 

Sverige (Szebehely 2005). 

3 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel redogör vi för de teoretiska utgångspunkter som vi anser vara relevant för vår 

jämförande studie och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en diskussion.   

3.1 Val av teorier 

I detta kapitel valde vi att belysa systemteorins grundbegrepp och faktorer som bestämmer 

arbetstillfredsställelse för personalen i en organisation som vi utgick ifrån i uppsatsens analys 

och diskussionsdel.  
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3.2 Systemteori 

I systemteorin diskuteras helhetsbegreppet det vill säga de olika delarna skall resultera i en 

helhet för att utvecklas. Andra centrala begrepp inom denna teori är nivåer, information samt 

variation. Med nivåer menas att vara medveten om den hierarkistiska strukturen i systemet 

och att de överordnade nivåerna alltid är rådande över lägre nivåer. Dessa nivåer skall 

bibehållas för att säkerställa helheten. Informationen inom systemteorin är av stor vikt för att 

en förändring och utveckling skall möjliggöras för individen. Information är betydelsefull för 

”mottagaren” och som omsätts till egen verklighet. Begreppet variation inom systemteorin 

innebär att förändringar sker men utgår alltid från en stabilitet som leder till utveckling. 

Systemteorin betonar vikten av en variation med viss regelbundenhet för att skapa nya 

mönster. I systemteorin diskuterar man även vikten av att våga bryta normer, värden och 

attityder för att förändra i systemet. För att genomföra detta behövs andra tillvägagångssätt än 

de ”invanda”, det vill säga att våga välja andra alternativa vägar (Öquist 2010). Att vara 

medveten om omgivningen är viktigt vid en förändring då ett samspel sker i systemet för att 

utarbeta en struktur och funktion för att finna målet. I denna teori framhålls vikten av att 

skapa och få en stabilitet i sin vardag det vill säga skapa rutiner i sitt arbete men att vara 

öppen för att något oväntat kan och får hända som leder till en utveckling av individen i sitt 

arbete. Egna lösningar, eget ansvar samt delaktighet är viktiga för medarbetaren och ledaren 

bör vara lyhörd vid förändringsarbeten(Öquist 2010).  

I systemteorin diskuteras öppna och slutna system det vill säga i ett öppet system finns 

möjligheter till utbyte av information med omgivningen och stärka livskraften i 

verksamheten. I ett slutet system däremot sker inget utbyte av information med organisationen 

och övrig omgivning vilket leder till ett utanförskap(Öquist 2010). 

3.3 Arbetstillfredsställelse för personal i en organisation 

I boken ”Den hälsosamma arbetsplatsen” lyfter Setterlind fram att all forskning visar på att 

otillfredsställande psykosociala arbetsmiljöer som exempelvis monotona arbetsuppgifter, små 

möjligheter till inflytande samt bristfällig återkoppling och uppmärksamhet leder till 

psykosomatiska symtom hos personalen. Setterlind skriver vidare att år 1997 antog EU-

länderna Luxenburgdeklarationen där avsikten var hälsofrämjande på arbetsplatser. Målet 

med deklarationen var att få ” hälsosamma människor i hälsosamma organisationer” och 

genom organisationsförändringar ge förutsättningar till ökad delaktighet hos personal samt 

andra arbetsmiljöåtgärder. För att få en arbetstillfredsställelse menar Setterlind att det är 

viktigt med att uppnå en balans mellan personalens resurser och organisationens krav där 
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balansen symboliserar välbefinnande. Setterlind beskriver balansen i termer av frisk- och 

riskfaktorer. Friskfaktorer är personalens möjlighet till inflytande, få uppskattningar samt 

meningsfullhet i arbetet. Riskfaktorer kan vara hög arbetsbelastning, otydligt ledarskap samt 

ständiga förändringar(Setterlind 2004). Albertsson understryker att allt förändringsarbete 

utgår ifrån de starka sidorna i organisationen och därigenom få utvecklingsarbetet att ske på 

ett positivt sätt. Han poängterar vidare vikten av att det förebyggande arbetet mot ohälsa bör 

ske kontinuerligt på arbetsplatserna. ”Människor som mår bra presterar bra resultat” 

(Albertsson 2004, sid.145). 

I rapporten om ”Arbetsvillkor och styrning i äldreomsorgens hierarki” skriver Gustavsson och 

Szebehely att personalen inom äldreomsorgen upplever otillräcklighet i arbetet och att de i 

mindre omfattning får gehör från ledning om synpunkter på arbetsvillkor och arbetsmiljö. 

Författarna skriver vidare i rapporten att när ledningen har en positiv inställning till 

verksamhetens arbetsmiljöutveckling får den en central roll och påverkar personalens 

arbetstillfredsställelse och välmående (Gustavsson & Szebehely 2005).    

3.4 Diskussion om teoretiska utgångspunkter 

Vi valde ett deduktivt förhållningssätt till vår studie, det vill säga vi utgick från en befintlig 

teori som ger forskaren en vägledning under forskningsprocessen. Detta påverkade vårt 

tillvägagångssätt när vi utformade enkätfrågorna samt vid genomförandet av intervjuerna. Då 

vi var intresserade av en studie inom en kommun, ansåg vi att systemteorin var relevant som 

teoretisk utgångspunkt. Med systemteorins helhetsperspektiv valde vi att göra en jämförande 

studie för att undersöka individens roll i en större helhet och hur helheten påverkar individen.  

I vår studie valde vi även att utifrån systemteorin se hur interaktionen upplevdes mellan 

personal och ledning och vilken påverkan/betydelse kommunikationen har i verksamheterna. 

En risk med det systemteoretiska förhållningssättet i vår studie kan vara att vi fokuserar mer 

på systemets helhetsbegrepp på bekostnad av den enskilde individens upplevelser. Då 

studiens frågeställningar utgår från personalens synvinkel valde vi även att använda ett 

perspektiv som beskriver arbetstillfredsställelse. Detta för att se eventuella skillnader på 

arbetstillfredsställelse i vår jämförande studie mellan de båda äldreboendena. Tidigare 

forskning vi tagit del av visar på att arbetstillfredsställelse främjar ett positivt 

förändringsarbete. Som uppsatsförfattare har vi svårt att se brister i vårt val av 

arbetstillfredsställelse som perspektiv i vår studie då studien syfte och frågeställningar riktar 
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sig till personalen. Vi menar att arbetstillfredsställelse hos personalen ger positiva 

konsekvenser för alla i en organisation.  

 

4 Metod 

I detta kapitel redovisas studiens tillvägagångssätt. Kapitlet inleds med en beskrivning av 

studiens litteratur och datasökning. Därefter diskuteras olika synsätt vid metodanvändning. 

Nästkommande avsnitt handlar om studiens metodval, vidare diskuteras studiens trovärdighet 

med validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. Kapitlet fortsätter med en redogörelse för 

studiens materialinsamling, avgränsning och genomförande. Kapitlet avslutas med en 

diskussion om studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt samt studiens etiska riktlinjer.  

4.1 Litteratur och datasökning 

Den litteratur vi använde oss av i vår uppsats fann vi genom att söka relevant litteratur på 

bibliotek. Vi har även använt oss av anvisad kurslitteratur. Genom att läsa andra liknande 

forskningsstudier fann vi betydelsefull litteratur som vi använde i vår forskningsstudie. I en 

rapport från Statens offentliga utredningar fick vi information om välfärdsmodellens 

förändringar som resulterade till alternativa driftformer. Vi använde oss av Svenska 

kommuner och landstingets hemsida för att få en bakgrund till äldreboendens historik fram till 

dagens socialpolitiska reform i Sverige. De databaser som vi funnit användbara till vårt arbete 

har varit: LIBRIS, Google scholar, DIVA samt den internationella databasen Sociological 

Abstracts. 

4.2 Olika synsätt vid metodanvändning 

I litteraturen beskrivs divergerande synsätt vid metodanvändning i forskningsprocessen. 

Kvale och Brinkmann beskriver att det är forskningsämnet samt vad vi vill veta som skall 

vara avgörande för vilken av metoderna kvalitativa- respektive kvantitativa metoder som skall 

användas(Kvale & Brinkmann 2012). Trost framhåller att enkäter ger en ytlig kunskap och 

kvalitativa intervjuer ger ökad förståelse (Trost 2010). Larsson menar däremot att det är 

möjligt att genom metodtriangulering mixa de kvalitativa- och kvantitativa metoderna. 

Larsson menar vidare att triangulering är ett förfaringssätt som används för att undersöka och 

analysera studiens frågeställning ur flera olika perspektiv och kan därmed styrka studiens 

validitet och reliabilitet (Larsson et al. 2008). I boken ”Kvantitet och kvalitet” framhåller även 

Bryman att användandet av båda metoderna vid insamling av data möjliggör analys ur flera 
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perspektiv och därmed säkerställa studiens slutsatser då de verifieras på olika sätt. Bryman 

poängterar även att kvantitativ forskning kan ge bättre förutsättningar för kvalitativa studier 

genom att underlätta valet av område för vidare forskning(Bryman 1997). 

4.3 Vårt val av metod 

I vår studie valde vi att använda oss av Larssons synsätt dvs. vi använde oss av både den 

kvalitativa- och kvantitativa forskningsmetoden för datainsamlingen. Vi genomförde en 

enkätundersökning (bilaga.2) med all personal och personliga intervjuer med några ur 

personalen på de båda äldreboendena. Dessutom genomförde vi kvalitativa intervjuer 

(bilaga.3) med ledningen det vill säga enhetscheferna på respektive boende och 

verksamhetschefen för stöd och utvecklingsenheten. Denna enhet fungerar som länk mellan 

enhetscheferna och omsorgsnämnden. Vi valde att göra kvalitativa intervjuer med 

enhetscheferna och verksamhetschefen för att få olika rollperspektiv i organisationen. I de 

kvalitativa intervjuerna använde vi oss av en intervjuguide med färdigformulerade frågor 

utifrån teman som vi utarbetade från studiens frågeställningar. I boken ”Forskningsprocesser” 

skriver författarna om att i den kvalitativa intervjun läggs stor vikt på teman för att beskriva 

och förstå innebörden av intervjupersonens livsvärld, både det uttalade och det osagda 

(Olsson & Sörensen 2011). 

4.4  Studiens trovärdighet 

Inom samhällsforskningen är validitet och reliabilitet centrala begrepp som ligger till grund 

för att få ett erkännande inom vetenskapen (Denscombe 2004). Forskaren har en skyldighet 

att under hela forskningsprocessen redovisa och verifiera säker kunskap för att möjliggöra en 

generalisering det vill säga att resultaten kan överföras till andra individer och situationer 

(Kvale & Brinkmann 2012).  

4.4.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Begreppet validitet innebär att forskaren undersöker det som avses att undersöka samt att det 

insamlade materialet och analys är relevant och verkligt. Läsaren skall genom detta få en 

garanti på att forskningen inte grundar sina resultat på missvisande information och felaktig 

tolkning (Denscombe 2004). Larsson menar att validiteten är beroende av forskarens 

kompetens att undersöka, ifrågasätta och analysera insamlat datamaterial (Larsson et al. 

2008). Vår förförståelse inom området kan ha stärkt studiens validitet då personalen vid 

intervjuerna upplevde en trygghet av vår kunskap vid följdfrågor och på så sätt lämna mer 

kvalitativ information. Denna förförståelse stärker även studiens validitet vid vår analys av det 
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insamlade materialet. Under hela studiens genomförande och analys har vi som 

uppsatsförfattare gemensamt deltagit vilket även det stärker studiens validitet.     

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och det innebär att forskningsresultatet inte får förändras vid 

upprepade mätningar eller om någon annan forskare genomför mätningen. Reliabiliteten skall 

finnas med under hela forskningsprocessen för att ge stabilitet till studien (Denscombe 2004). 

Kvale och Brinkmann menar att reliabiliteten kan påverkas av att forskaren kan ställa ledande 

frågor till respondenten som påverkar resultaten (Kvale & Brinkmann 2012). För att stärka 

studiens reliabilitet har vi under intervjutillfällena varit två forskare som deltagit. Detta för att 

minska riskerna för forskarens påverkan. Trost menar att vid upprepade kvalitativa intervjuer 

finns svårigheter med att jämföra resultaten då respondenten under tid genomgår olika 

processer och förändringar. Vidare anser Trost att reliabiliteten bygger på kvantitativ 

forskning, att genom mätningar möjligöra generalisering, vilket är svårt i kvalitativa studier, 

då man i stället vill undersöka fenomenet(Trost, 2010).  Även De Poy & Gitlin menar att 

stabiliteten innebär att resultaten inte får förändras vid upprepade mätningar och beskriver att 

test-retest är en metod som används för att säkerställa resultatens reliabilitet. Test-retest 

innebär att individen genomför mätningen två gånger under samma omständigheter. 

Resultatet förväntas på så sätt vara oförändrat (De Poy & Gitlin 2011). På grund av studiens 

snäva tidsram valde vi att inte använda oss av test-retest metoden vid enkätundersökningen. 

Detta på grund av att de båda äldreboendenas obligatoriska arbetsplatsträffar genomfördes var 

femte vecka. Vi ansåg att det fanns risk för stora externa bortfall om undersökningen 

genomfördes vid annat tillfälle. 

I samhällsforskningen finns krav på att vetenskaplig kunskap skall generaliseras det vill säga 

resultaten som framkommer skall vara giltig och varaktig för en stor del av populationen. 

Kvale och Brinkmann beskriver tre olika former av generaliseringar, den naturalistiska, den 

statiska samt den analytiska generaliseringen. Till vår jämförandestudie finner vi den 

analytiska generaliseringen mest relevant då den bygger på analyser mellan 

överensstämmelser och avvikelser i olika situationer och att forskaren generaliserar utifrån 

logiska påståenden (Kvale & Brinkmann 2012). Då vi i vår studie använt oss av en 

metodtriangulering där vi genomförde bland annat en enkätundersökning med all personal och 

utgick ifrån olika påståenden anser vi att undersökningens resultat ökar generaliserbarheten. 

Intervjuerna däremot, genomfördes med endast två ur personalen från de båda äldreboendena 

vilket är för få för att generalisering skall vara möjligt.  
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Enligt Denscombe vill forskare generalisera av två orsaker, den första orsaken är den 

empiriska, det vill säga hur det insamlade materialet kan återfinnas på andra liknande 

kategorier och att det är representativt och är signifikant för analysen. Den andra orsaken är 

att forskaren vill genom teorier skapa generaliserad kunskap (Denscombe 2004). I vår studie 

har vi som forskare inte haft för avsikt att generalisera då vi genomfört en jämförandestudie 

mellan två olika driftsformer. Vårt intresse var att synliggöra eventuella skillnader sett ur 

personalens synvinkel.    

4.5 Datainsamlingens avgränsning och genomförande 

På grund av studiens begränsade tidsram fanns inte tid för att intervjua all personal på 

Lyckbackens (23st) och Rosenborgs äldreboende (20st). Detta var en av anledningarna till att 

vi i vår studie valde att kombinera intervjuer med enkäter för att på så sätt få tillgång till hela 

personalgruppens åsikter. Vid datainsamlingens genomförande var två ur personalen på 

Lyckbackens äldreboende föräldralediga. Två långtidsvikarier var anställda och fick delta i 

enkätundersökningen. På Rosenborgs äldreboende fanns två långtidssjukskrivna men inga 

långtidsvikarier var anställda utan endast korttidsvikarier. Med anledning av detta valde vi 

bort dessa vikarier att få delta i enkätundersökningen då vi ansåg att deras anställningstid på 

äldreboendet var för kort. 

Kvantitativ datainsamling 

För att inte uppfinna hjulet på nytt letade vi om det redan fanns relevanta enkätfrågor i 

tidigare forskning som kunde vara användbara utifrån våra frågeställningar. Ejlertsson 

poängterar detta och menar att redan utformade enkätfrågor spar tid för forskaren och att 

frågorna då redan är kvalitetstestade och kan vara användbara vid en jämförandestudie 

(Ejlertsson 2005; Larsson et al.(red) 2008). Vi fann en tidigare studie där vi använde oss av 

forskningsförfattarnas teman och enkätfrågor (Gomér & Karlsson 2008), men ändrade några 

frågor och författade egna teman utifrån den tidigare forskning vi tagit del av och för att passa 

vår studie och få svar på våra frågeställningar. De redan befintliga teman vi använde oss av 

var påverkan, information, ansvar, meningsfullhet, delaktighet/inflytande. De egna teman vi 

utarbetade var stöd och stöttning samt kvalitet. Detta förfaringssätt kallas för 

operationalisering och Ejlertsson beskriver att detta arbete kan ske etappvis och utgå ifrån 

syfte och problemformulering. Han menar även att enkätens validitet kan stärkas genom att 

genomföra en pilotstudie, det vill säga man testar frågorna på några utomstående personer 

innan den faktiska undersökningen görs för att få en uppfattning om hur frågorna tolkas och 
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om de överensstämmer med forskarens avsikter (Ejlertsson 2005). Innan vi lämnade ut 

enkäterna till personalen på de båda boendena genomförde vi en pilotstudie. Vi testade 

frågorna på några av våra studentkollegor samt personal på lärcentrat CUL i Hudiksvall. 

Ingen av de som deltog i pilotstudien uppfattade våra frågor på annat sätt så inga 

kompletteringar eller ändringar gjordes. De exakta formuleringarna av enkätfrågorna och 

svarsalternativen framgår i resultatavsnittet.  

Kvalitativ datainsamling 

Trost skriver att det är av stor vikt vid uppsatsskrivande att beskriva tillvägagångssättet vid 

användandet av kvalitativa intervjuer för att underlätta för läsaren. Han beskriver vidare att de 

halvstrukturerade intervjuerna bör vara strukturerade men att intervjufrågorna bör vara 

öppna(Trost 2010). Kvale och Brinkmann menar att ett syfte med en intervju kan vara att 

förtydliga ett begrepp så kallade begreppsintervjuer och på så sätt få intervjupersonens 

innebörd av detta (Kvale & Brinkmann 2012). Vi valde att genomföra begreppsintervjuer med 

några ur personalen och frågorna utformades utifrån de centrala teman som vi använde i vår 

enkätundersökning. Vi ställde samma frågor men i form av öppna frågor. Personalen fick vid 

intervjutillfället ett tomt enkätundersöknings formulär som underlag för att ge dem möjlighet 

att fritt beskriva och definiera de olika begreppens betydelse utifrån sitt perspektiv.  

I intervjuerna med både personal och ledning frågade vi om vi fick använda oss av en 

diktafon för att spela in intervjuerna. Användandet av ljudupptagning underlättade för oss som 

intervjuare, då vi inte behövde anteckna. Vi fokuserade istället på frågorna och gav 

respondenten all uppmärksamhet för att säkerställa intervjuinnehållet. En annan fördel vi såg 

med att använda ljudupptagning vid intervjuerna var möjligheten att spela upp det inspelade 

materialet flera gånger för att fånga eventuella tonfall och ordval samt att vi som intervjuare 

kunde skriva ut det som ordagrant hade sagts. Nackdelarna med ljudupptagning är att det kan 

vara tidskrävande att lyssna igenom materialet och att den intervjuades kroppsspråk inte 

fångas upp. 

4.5.1 Enkäter och intervjuer på Lyckbackens äldreboende 

För att få en hög svarsfrekvens på enkäten valde vi att delta på en obligatorisk arbetsplatsträff 

där tid var avsatt för att informera om studiens syfte samt att dela ut enkäterna och därefter 

samla in dem. Vi informerade även om att deltagandet var frivilligt. I boken ”Enkäten i 

praktiken” skriver Ejlertsson att detta förfaringssätt är bra för att få hög svarsfrekvens.       

Ejlertsson beskriver vidare att en annan fördel med denna metod är att respondenterna inte 
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hinner konferera med varandra då enkäten fylls i vid samma tillfälle (Ejlertsson 2005). Efter 

insamlandet av enkäten konstaterades att sju stycken ur personalen var frånvarande vid 

arbetsplatsträffen. Vi kom överens med enhetschefen om att dessa enkäter skulle samlas in 

vid intervjutillfället. Därefter bokades tillsammans med enhetschefen en lämplig tid för 

intervju en vecka senare där vi använde oss av en halvstrukturerad forskningsintervju med två 

av personalen på Lyckbackens äldreboende. Vi valde att inte göra slumpmässigt urval av 

intervjupersonerna på grund av studiens begränsning då vi behövde informationsvilliga 

personer. Vi använde oss av ett s.k. snöbollsurval, det vill säga där en person med kännedom 

om personalen utser intervjupersonerna (Larsson 2008).  Lyckbackens enhetschef utsåg dessa 

personer. I boken ” Social work research and evaluation” beskrivs de risker forskaren bör ta 

hänsyn till vid en eventuell generalisering vid användandet av snöbollsmetoden då de utvalda 

intervjupersonerna möjligen inte är representativa för hela målpopulationen (Grinnell & 

Unrau 2011). Efter avslutad datainsamling fastställdes ett hundraprocentigt deltagande i enkät 

undersökningen. 

4.5.2 Enkäter och intervjuer på Rosenborgs äldreboende 

I vår jämförande studie var tanken att enkäter och intervjuer skulle genomföras på samma sätt 

på de båda äldreboendena. På grund av att enhetschefen på Rosenborgs äldreboende hastigt 

insjuknade blev arbetsplatsträffen inställd med kort varsel. Vi blev därför tvungna att ta 

kontakt med personalen direkt och kom överens per telefon om att åka till äldreboendet och 

träffa några ur personalgruppen. Vid besöket informerades omsorgspersonalen om studiens 

syfte och enkäterna överlämnades. Personalen informerades om vikten av att enkäterna blev 

ifyllda av all personal men att deltagandet var frivilligt. För att få en så hög svarsfrekvens som 

möjligt tog en av personalen på sig ansvaret att se till att alla enkäter blev ifyllda. På grund av 

omständigheterna kunde inte snöbollsurvalet användas, där enhetschefen på äldreboendet 

valde ut två informationsvilliga ur personalen till intervjuerna. Vid utlämnandet av enkäterna 

tillfrågades personalen direkt om det fanns två personer som var villiga att ställa upp på en 

intervju. Återbesök bokades några dagar senare och då samlades enkäterna in och intervjuerna 

genomfördes med två frivilliga ur personalgruppen. På Rosenborgs äldreboende saknades vid 

insamlingen tre enkätsvar som samlades in en vecka senare. Efter datainsamlingen fastställdes 

ett bortfall på två personer som var de långtidssjukskrivna som inte medverkade. Ejlertsson 

skriver att ett så kallat externt bortfall innebär att utvalda personer inte vill eller kan delta i 

enkätundersökningen (Ejlertsson 2005). 
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4.5.3 Kvalitativa intervjuer med Enhetschefer och verksamhetschef 

I boken ”Kvalitet genom inflytande” beskrivs vikten av att skapa en bra dialog mellan 

tjänstemän samt omvårdnadspersonal. Detta för att möjliggöra en samordning och ett 

gemensamt organisatoriskt ansvar för sina verksamheter och för att genomföra ett positivt 

förändringsarbete (Aronsson et al.1995). Kvalitativa intervjuer genomfördes med 

verksamhetschefen samt enhetschefen på Lyckbackens äldreboende. På grund av att 

enhetschefen på Rosenborg hastigt insjuknade intervjuade vi ställföreträdande enhetschef på 

Rosenborg för att få det underlag vi behövde till vår jämförande studie. En allmän 

intervjuguide med tre olika teman utarbetades utifrån omsorgspersonalens enkätundersökning. 

Dessa teman var konkurrens/effektivitet, delaktighet/ansvar samt verksamhetens kvalitet. Vi 

utformade därefter öppna frågeställningar kopplade till de olika temana. Larsson beskriver 

detta förfarande och poängterar vikten av att frågorna och temana utgår ifrån studiens 

problemställning(Larsson et al. 2008).  

4.5.4 Sammanställning av det insamlade datamaterialet 

Enkätsvaren från de båda äldreboendena sammanställdes och meningskodades utifrån de 

centrala teman som operationaliserats fram utifrån studiens syfte och frågeställningar. Då vi 

inte hade tillgång till analysverktyget SPSS valde vi att redovisa omsorgspersonalens resultat 

genom beskrivande statistik i form av grupperat stapeldiagram (se kapitel 5).  Bakgrundsdata 

såsom ålder, utbildning och anställningsår från enkäterna redovisas i löpande text för att ge 

läsaren en bild av respondenterna. Backman skriver att vid redovisning av två eller flera data 

är grupperat stapeldiagram att föredra för att underlätta jämförelser (Backman 2012). Olsson 

och Sörensen skriver även att diagram ger ett överskådligt intryck och ger läsaren en klar bild 

som inte kan misstolkas (Olsson & Sörensen 2011). På grund av uppsatsens begränsade 

utrymme valde vi att inte redovisa alla frågor från enkätundersökningen. Från varje tema i 

enkäten valdes ett påstående ut, med ett tydligt divergerat resultat mellan de båda 

äldreboendena. Dessa redovisas i ett stapeldiagram. Med de påståenden som redovisas genom 

ett stapeldiagram vill vi uppmärksamma läsaren på de skillnader/likheter som vi funnit 

intressanta. Några frågor/påståenden redovisas i löpande text utan diagram. Efter varje 

redovisad fråga/påstående lämnas kommentarer som vi under kapitel 6 fortsätter att analysera 

och diskutera.  Varje centralt tema avslutas med en sammanfattning från intervjuerna med två 

personal från respektive äldreboende.  
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Intervjusvaren från personalen på de båda äldreboendena transkriberade och analyserade vi 

genom en mix av meningskodning och meningskoncentrering. Vid transkriberingen valde vi 

ut delar av det insamlade intervjumaterialet som var relevant till våra frågeställningar. Kvale 

och Brinkmann skriver att dessa meningsanalyser används för att finna gemensamma mönster 

för att få en helhetssyn (Kvale & Brinkmann 2012). Vid analysen jämförde och tolkade vi det 

transkriberade materialet med enkätsvaren för att få en helhetsbild om hur personalen på de 

båda äldreboendena upplever sin arbetstillfredsställelse och vilka för- och nackdelar de finner 

med sin verksamhet. Materialet från intervjuerna inom varje tema redogörs i löpande text som 

avslutning på varje tema. 

Intervjusvaren från ledningen transkriberades på samma sätt och resultatet redovisas separat 

(se kapitel 5.3) utifrån de teman som fanns i intervjuguiden. Detta för att få ett vidare 

perspektiv på vilket sätt och om organisationen möjliggör utveckling och vilken roll 

ledningen har i detta. 

4.6 Studiens vetenskapsfilosofiska utgångspunkt 

Den kvalitativa forskningsintervjun handlar om att undersöka och tolka intervjupersonens 

personliga upplevelser om olika fenomen(Larsson et al. 2008). Vi utgick från en 

fenomenologisk filosofi och använde oss av en halvstrukturerad intervju som undersöker med 

olika teman en förståelse för hur den intervjuade personen upplever sin livsvärld. Vi använde 

även en hermeneutisk tolkningsfilosofi för att tolka och förstå textens mening. Olsson och 

Sörensen beskriver det hermeneutiska forskningsperspektivet som ”att fånga upplevelser och 

uttrycka, tolka och förstå sammanhang och möjligheten att förklara” (Olsson & Sörensen 

2011). Med frågorna vad, var, hur och varför försöker forskaren nå en ingående förståelse i 

tolkningsarbetet. Vid en hermeneutisk tolkning är det av stor vikt att pendla mellan delar och 

helhet samt att se kontexten, det vill säga tolkningen ses i ett större sammanhang(Olsson & 

Sörensen 2011). Utgångspunkten vid hermeneutisk tolkning är forskarens förförståelse, det 

vill säga forskarens tidigare förkunskaper och erfarenheter kommer att styra textens tolkning.  

Vi använde det hermeneutiska forskningsperspektivet i vår studie i syfte att tolka den totala 

kontexten. Det vill säga att tolkningen av enkätundersökningen tolkades mot det insamlade 

intervjumaterialet med personalen på de båda äldreboendena och det insamlade 

intervjumaterialet med ledningen. Detta för att nå en förståelse och en möjlighet att förklara 

resultaten. Risken med att använda hermeneutiken i vår studie kan vara att vår förförståelse 
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påverkar resultatet och att vi som uppsatsförfattare selekterar materialet till ”vår sanning”.  

  

4.7 Etiska riktlinjer 

Vetenskapsrådet har utarbetat forskningsetiska principer för humaniora och 

samhällsvetenskap som forskare bör ta hänsyn till under intervjuperioden (Dalen 2008). Kvale 

och Brinkmann menar att det finns fyra etiska principer som bör beaktas vid forskning. Dessa 

är informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll.  

 Informerat samtycke innebär att intervjupersonen får ta del av syftet med undersökningen, får 

ta del av för- och nackdelar med deltagandet av studien samt att de får information om 

forskningsprojektets frivilliga deltagande med rätt att avsluta när som helst.   

Konfidentialitet innebär att information som kan identifiera intervjupersonen inte får röjas. 

Med konsekvenser menas att forskaren bör väga undersökningspersonens eventuella lidande 

mot de eventuella fördelar forskningsresultatet ger.  Forskarens roll i en intervjustudie är att 

nå en balans mellan de etiska frågorna (såsom lyhördhet och känslighet), och den 

vetenskapliga kontexten. Detta för att kvaliteten på resultatet skall bli representativt inom den 

valda forskningen. I samband med utskicket av enkäten samt vid intervjutillfällen bifogades 

ett följebrev där vi beskrev och förklarade vårt syfte och hur det insamlade materialet skulle 

hanteras under och efter studien. 

Med konsekvenser menas att forskaren bör ta hänsyn till den skada som eventuellt kan 

uppkomma för respondenten vid ett deltagande av en forskning och väga detta mot de fördelar 

som deltagandet kan ge för studien. Forskaren är skyldig att betänka de eventuella 

konsekvenser som även kan drabba andra individer eller grupper som respondenten 

representerar i studien. 

Forskarens roll det vill säga dennes integritet är viktig och har en stor påverkan på studiens 

vetenskapliga kvalitet vid publicering samt att studiens resultat skall vara korrekta och 

validerade i stor utsträckning. Forskaren bör vara opartisk under studien för att tolka 

resultaten från sitt perspektiv och inte bli påverkad av respondenterna (Kvale & Brinkmann 

2012). 

Vi tog kontakt och tillfrågade enhetscheferna om de var intresserad av att delta i vår 

jämförande studie. De båda enhetscheferna tackade ja till deltagandet. Vi började med att 
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delta på en arbetsplatsträff på Lyckbackens äldreboende där vi berättade om vår studie. Vi 

informerade om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

deltagandet, att allt material var anonymt samt att enkätsvaren inte kunde identifieras till 

person. Enhetschefen och personalen kom gemensamt överens om att delta med 

verksamhetens namn.  

På grund av sjukdom blev den inplanerade arbetsplatsträffen inställd på Rosenborg och vi 

träffade endast några ur personalgruppen och berättade för dem om vår studie samt om de 

etiska riktlinjerna. Även denna personalgrupp valde att delta med verksamhetens namn. 

Ställföreträdande chef för Rosenborg informerades om de etiska riktlinjerna och att 

personalen på Rosenborg valt att delta med verksamhetens namn i studien och att 

anonymiteten för enhetschefen inte kunde beaktas. Enhetschefen hade inget att invända mot 

detta.  Vid intervjuerna med två ur personalen på de båda äldreboendena informerades de 

även ännu en gång om de etiska riktlinjerna.  

Verksamhetschefen informerades om de etiska riktlinjerna och fick information om att dennes 

anonymitet inte kunde garanteras på grund av titel och att personalen på de båda 

äldreboendenas valt att delta med verksamheternas namn. Verksamhetschefen hade inget att 

invända mot detta. Vi valde att skriva ett missivbrev som försättsblad till 

enkätundersökningen och intervjuguiden där vi återigen informerade om de etiska riktlinjerna.  

Inför studien fanns ett intresse hos verksamhetschefen för stöd- och utvecklingsenheten för en 

jämförande studie mellan en intraprenad och ett traditionellt drivet äldreboende. I studien har 

vi som forskare tydligt informerat om frivilligheten och beaktat anonymiteten för att 

minimera eventuella konsekvenser för den enskilde deltagaren. Vi har även beaktat forskarens 

roll under studien då vi varit två uppsatsförfattare som strävat efter att analysera resultaten 

objektivt.   
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5 Resultat av enkätundersökning och intervjuer med omsorgspersonal 

Under detta kapitel redovisar vi resultatet från enkätundersökningen och redogörelser från 

intervjuerna som genomfördes med personalen på Lyckbackens och Rosenborgs äldreboende.  

5.1 Resultat av bakgrundsdata 

Vid jämförelser av de båda äldreboendena konstaterades att på Lyckbackens äldreboende var 

ca 87 % av personalen 36 år och äldre. På Rosenborgs äldreboende var ca 84 % av personalen 

36 år och äldre. Hudiksvalls kommun har som mål att all personal inom äldreomsorgen skall 

ha genomgått omvårdnadsprogrammet för att få anställning som undersköterska. Personalen 

på de båda äldreboendena uppfyller Hudiksvalls kommuns kompetenskrav då alla genomgått 

omvårdnadsprogrammet eller likvärdig utbildning. På Lyckbackens äldreboende har 70 % av 

personalen arbetat längre än 10 år och på Rosenborgs äldreboende har 55 % av personalen 

arbetat längre än 10 år. 

Våra kommentarer: 

Vid vår jämförande studie mellan Lyckbackens äldreboende som drivs som en alternativ 

driftsform (intraprenad) och Rosenborgs äldreboende som drivs traditionellt ser vi ingen 

skillnad i ålder mellan de båda äldreboendena. Vi kan däremot se en skillnad i antal 

anställningsår. Anställningsår och erfarenhet kan vara avgörande och spela en central roll vid 

en förändring av verksamheten och kan ge både positiva och negativa effekter. Personal med 

lång anställningstid kan ha byggt upp en trygghet som stimulerar till förändring både för 

individ och för verksamhet. Denna trygghet kan också innebära att de är nöjda med sin 

nuvarande arbetssituation och kan medföra en rädsla och ovilja till förändringar.  
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5.2 Resultat av enkätundersökning och intervjuer 

 

Möjligheter att påverka  

Diagram 1: Jag har idag stora möjligheter att påverka mitt arbetstidsschema (Angivet i procent) 

  

 

I detta diagram framkommer att ingen av personalen på de båda äldreboendena anser sig helt 

kunna påverka sitt arbetstidsschema. 65 % av Lyckbackens personal anser dock att det delvis 

finns en påverkansmöjlighet. 22 % av Rosenborgs personal anser att de delvis kan påverka sitt 

arbetstidsschema. 26 % av Lyckbackens personal anser att de inte alls kan påverka sitt 

arbetstidsschema. 72 % av personalen på Rosenborg anser däremot att det inte alls finns en 

möjlighet att påverka sitt arbetstidsschema. Under 10 % av personalen från båda 

äldreboendena vet inte om de har möjlighet att påverka sitt schema. 

  

Våra kommentarer: 

I påståendet” jag har idag stora möjligheter att påverka mitt arbetstidsschema” framkommer 

en markant skillnad i svaren från de båda äldreboendena. Vi anser att det är en ledningsfråga 

och har inte en direkt koppling till driftsform.   
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Resultatet på en annan fråga visar att 37 % av Lyckbackens personal helt kan påverka sina 

arbetsuppgifter och sättet att utföra dessa på. 42 % av personalen på Rosenborg anser att de 

helt kan påverka sina arbetsuppgifter och sättet det utförs på.  59 % av personalen på 

Lyckbacken anser dock att man delvis kan påverka arbetsuppgifterna. 56 % av personalen på 

Rosenborg anser att man delvis kan påverka detta. 

Kommentar från en personal på Lyckbacken: ” Man måste alltid vara lyhörd för hur vi skall 

arbeta så att det blir så bra som möjligt för alla som bor, arbetar och anhöriga”   

”Schema till viss del så länge det inte går ut över verksamheten” 

 

Våra kommentarer: 

Resultatet på detta påstående visar på en marginell skillnad. Majoriteten av personalen på de 

båda boendena anser att de helt eller delvis kan påverka sina arbetsuppgifter och hur de utförs. 

Detta påvisar att personalen oavsett driftsform har en medvetenhet om sin roll i verksamheten.    

 

Intervjuer med personal: 

I intervjuerna som genomfördes med två ur personalen från Lyckbackens äldreboende 

framkommer att samverkan och arbetsplatsträffar ska kontinuerligt äga rum på verksamheten. 

Personalen betonar att de även har stora möjligheter till påverkan genom 

personalinflytandegruppen där personalfrågor och budgethanteringen diskuteras tillsammans 

med enhetschefen. Personalen beskriver vidare att man ställer upp för varandra och måste 

hela tiden vara flexibel då schemat på Lyckbacken förändras efter verksamhetens behov. 

Personalen poängterar vikten av att konstant tänka på inkomster och utgifter.   

En av den intervjuade personalen på Lyckbackens äldreboende säger: 

”Fantastiskt med personalpolitiken här, det är ett givande och tagande hela tiden”.  

 

Två ur Rosenborgs personal som deltog i intervjuerna berättar att de inte har något specifikt 

forum för personal och verksamhetsfrågor. De anser vidare att deras påverkansmöjligheter är 

begränsade. Personalen beskriver att alla har demokratiskt lika många kvällar och helgtimmar 

och ett rullande femveckorsschema. Inga radikala förändringar görs på schemat förutom vid 

underbeläggning, då används inte vikarier.  

En av den intervjuade personalen på Rosenborgs äldreboende säger: 

”Man kan inte påverka, det är ju som det är” 
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Information och möjlighet att idag göra sin röst hörd/ bli lyssnad på  

Diagram 2: Vi diskuterar arbetsmetoder och förhållningssätt (Angivet i procent) 

   
 

 

Resultatet visar på att 61 % av Lyckbackens personal anser att de helt instämmer i påståendet 

att de diskuterar arbetsmetoder och förhållningssätt. 50 % av Rosenborgs personal instämmer 

helt i påståendet att man diskuterar arbetsmetoder och förhållningssätt.  

39 % av personalen på Lyckbackens äldreboende och 44 % av personalen från Rosenborg 

instämmer delvis i påståendet. 6 % av Rosenborgs personal vet ej om de diskuterar 

arbetsmetoder och förhållningssätt på arbetsplatsen. 

 

Våra kommentarer:  

Diagrammet visar att majoriteten av personalen på de båda boendena anser att de helt eller 

delvis instämmer i påståendet ”vi diskuterar arbetsmetoder och förhållningssätt” Detta visar 

att det inte finns några stora skillnader mellan de olika driftsformerna och att Hudiksvalls 

kommuns policy och värdegrundsarbete hålls levande i verksamheterna. Vi anser det 

anmärkningsvärt att 6 % av personalen på Rosenborg inte vet om diskussioner förs om 

arbetsmetoder och förhållningssätt på sin egen arbetsplats. Det kan finnas olika orsaker till 

detta enkätsvar, viss personal kan uppleva ett utanförskap eller en ovilja till förändring. 
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På påståendet om att ”jag har stora möjligheter att framföra mina åsikter i frågor som rör 

arbetet” svarar 61 % av Lyckbackens personal och 56 % av Rosenborgs personal att de 

instämmer helt i påståendet. 39 % av Lyckbackens personal instämmer delvis på påståendet 

och på Rosenborg svarar också 39 % att de instämmer delvis i påståendet. 5 % av personalen 

på Rosenborg instämmer inte alls i påståendet.  

 

Våra kommentarer:  

I ovanstående påstående kan vi utläsa att det inte finns några skillnader mellan de båda 

äldreboendena. Majoriteten av personalen på de båda boendena anser att de får framföra sina 

åsikter. Detta visar på en lyhördhet hos personal och ledning.  

På Rosenborg finns personal som upplever att de inte har möjligheter att framföra sina åsikter. 

Personalens åsikter kan ibland vara svåra att ta tillvara och det krävs ett gemensamt ansvar 

från ledning och personal att utarbeta ett arbetssätt där inflytande ingår i den dagliga 

verksamheten.  

   

Intervjuer med personal: 

Från intervjuerna med två ur personalen på Lyckbackens äldreboende framkommer att de får 

sin information genom enhetschefen på de inplanerade arbetsplatsträffarna. Extramöten äger 

rum vid behov. Personalen anser att de får tillräcklig information om kommunen i övrigt från 

enhetschefen. Vid behov bjuder de själva in ansvariga från kommunen. Personalen berättar 

vidare att de dock känner sig lite bortglömda. Personalen berättar att de löser många problem 

själva inom grupperna och att enhetschefen uppmuntrar till förslag och egna initiativ. 

En av den intervjuade personalen på Lyckbackens äldreboende säger: 

 ”Vi får klara oss mycket själva, det är inte så viktigt att vara här ute, det är sämre nu, 

kommunen satsar mer på stadskärnan, vi har verkligen tålamod”  

 

Två personal från Rosenborgs äldreboende berättar att de får sin information av sin enhetschef 

på de inplanerade arbetsplatsträffarna. De anser att det är svårt för dem att veta om de får 

tillräckligt med information men tror att enhetschefen ger dem den information de behöver. 

Personalen berättar vidare att information om budget delges alltid på arbetsplatsträffarna av 

enhetschefen och diskussioner förs om eventuella budgetåtgärder.   
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Ansvar och arbetsuppgifter 

Diagram 3: Jag får idag ta för mycket ansvar (Angivet i procent) 

 

Diagrammet visar att 61 % av Lyckbackens personal instämmer inte alls med påståendet. På 

Rosenborg svarar 39 % av personalen att de instämmer inte alls med påståendet att jag får 

idag ta för mycket ansvar. 35 % av Lyckbackens personal anser att man helt eller delvis får ta 

för mycket ansvar och 4 % svarar vet ej på den frågan. På Rosenborg personal svarar 56 % att 

de instämmer delvis eller helt på att de får ta för mycket ansvar på sitt arbete. 6 % svarar att 

de inte vet om de får ta för mycket ansvar på arbetet.  

 

Våra kommentarer: 

Vi kan se en stor spridning bland personalens åsikter på de båda boendena i ovanstående 

diagram. Majoriteten av Lyckbackens personal anser inte att de får ta för mycket ansvar vilket 

kan innebära att de i intraprenaden har delat upp ansvarsuppgifter sinsemellan. Vi kan även 

utläsa från diagrammet att några från Lyckbackens personal upplever att de tar för mycket 

ansvar och att några inte är medveten om hur mycket ansvar de tar. Detta kan innebära att 

någon ur personalen anser att ansvarsfördelningen kan vara otydlig. 

På Rosenborgs äldreboende upplever större delen av personalen att de helt eller delvis får ta 

för mycket ansvar. En tänkbar orsak kan vara att i den traditionella driftsformen fördelas inte 

ansvaret på ett likvärdigt sätt som i en intraprenad. Detta kan innebära att samma personal 

alltid tar ansvar. På Rosenborg finns även ett antal personer som inte vet om de idag får ta för 

mycket ansvar och dessa kan vara de som aldrig får möjlighet till detta.   
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I en annan fråga under temat ”ansvar och arbetsuppgifter” är om de anställda har tillräckliga 

kunskaper om verksamhetens budget anser 39 % av Lyckbackens personal att de instämmer 

helt med påståendet. 11 % av Rosenborgs personal instämmer helt i påståendet.  

52 % av Lyckbackens personal instämmer delvis med påståendet och 61 % av Rosenborgs 

personal instämmer delvis med påståendet om att ”jag har tillräckliga kunskaper om 

verksamhetens budget”. 9 % av Lyckbackens personal och 22 % av Rosenborgs personal 

instämmer inte alls i påståendet.   

 

Våra kommentarer: 

Även i detta resultat kan vi se en stor skillnad mellan de olika äldreboendena i påståendet att 

de helt instämmer med att ”jag har tillräckliga kunskaper om verksamhetens budget”. En 

orsak kan vara att intraprenadens personal har genom sitt förändrade arbetssätt och med ökad 

delaktighet en större inblick och påverkan i verksamhetens budget. Personalen på de båda 

äldreboendena påvisar ändå att de till viss del har kunskaper om verksamhetens budget. 

  

På påståendena om att ”hänsyn till budget styr mitt arbete med de boende och vi sparar, men 

bara på sådant som inte försämrar något för de boende” anser 89 % av Lyckbackens personal 

att de helt eller delvis instämmer i påståendena. 59 % av Rosenborgs personal instämmer helt 

eller delvis att budgeten styr det dagliga arbetet men att de boende inte drabbas av eventuella 

sparbeting. 11 % av Lyckbackens personal instämmer inte alls eller vet ej i påståendet. 41 % 

av Rosenborgs personal instämmer inte alls eller vet ej om det dagliga arbetet styrs av 

budgeten och om de boende blir drabbade. 

 

Våra kommentarer: 

I resultatet kan vi utläsa att skillnaderna är stora mellan de båda äldreboendena då det gäller 

att hänsyn till budget styr arbetet och att besparingar inte drabbar den äldre. Vi konstaterar att 

Lyckbackens förändrade arbetssätt återspeglar sig i den dagliga driften och i budgetarbetet. 

 

Intervjuer med personal: 

Vid redogörelserna från intervjuerna med två personal från Lyckbackens äldreboende menar 

personalen att de tar ett gemensamt ansvar tillsammans i personalgruppen och med 

enhetschefen. På personalträffarna diskuteras förslag och idéer där personalen kommer 

överens om, vilket forum och vem som skall ansvara för genomförandet av eventuella förslag 
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och idéer. Personalen berättar vidare att förändringar kan vara positiva och att alla har ett 

ansvar för att finna lösningar. 

 En av den intervjuade personalen på Lyckbackens äldreboende säger: 

 ”Man får verkligen växa, och det är viktigt att låta folk få växa”  

”Det är först nu som jag fattar, det tar tid att tänka som ett företag” 

 

Vid intervjuerna med två ur personalen från Rosenborg berättar de att det är viktigt att lyssna 

på varandra även om de inte har samma åsikter och att förslagen inte går att genomföra. 

Personalen poängterar även här vikten av att ta ansvar för den dagliga driften och att 

bemanningen överensstämmer med behovet. Personalen berättar vidare att några har andra 

ansvarsområden än ordinarie arbetsuppgifter, detta anser personalen vara positivt. I de 

ordinarie arbetsuppgifterna ingår bland annat hela äldreboendets lokalvård samt tvätt som de 

anser tar kvalitetstid från de boende.  

En av den intervjuade personalen på Rosenborgs äldreboende säger: 

 ”När man har städat orkar man inte vara social sen direkt” 
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Meningsfullhet 

Diagram 4: Jag känner mig behövd på min arbetsplats (Angivet i procent) 

 

I ovanstående diagram framkommer att 91 % av personalen på Lyckbacken och 89 % av 

personalen på Rosenborg instämmer helt med att känna sig behövd på sin arbetsplats. 9 % av 

Lyckbackens personal och 11 % av personalen på Rosenborg instämmer delvis på att känna 

sig behövd på arbetsplatsen.  

 

Våra kommentarer: 

I ovanstående diagram finns endast marginella skillnader mellan de båda boendena och detta 

kan innebära att oavsett driftsform finns en tydlig uppfattning om meningsfullhet med sitt 

arbete. 

 

På påståendet ”jag känner mig betydelsefull i mötet med de äldre i verksamheten” svarar 100 

% av personalen på Lyckbacken att de helt instämmer med detta påstående.  

På Rosenborg svarar 83 % av personalen att de helt instämmer med påståendet. 17 % av 

Rosenborgs personal instämmer delvis med påståendet.  

 

Våra kommentarer: 

Vi kan i detta påstående se en liten skillnad mellan de olika äldreboendena. Verksamhetens 

driftsform bör inte påverka personalens känsla av att vara betydelsefull i mötet med de äldre.  
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Ett annat påstående som fanns med i enkäten var, ”jag ser positivt på att vi personal 

samarbetar mellan avdelningarna”. 78 % av personalen på Lyckbacken och 83 % av 

Rosenborgs personal instämmer helt på detta påstående.  22 % av Lyckbackens personal 

instämmer delvis på detta påstående och 17 % av Rosenborgs personal instämmer delvis på 

påståendet ”jag ser positivt på att vi personal samarbetar mellan avdelningarna”. 

 

Våra kommentarer: 

Resultaten visar även på att det finns ett samarbete mellan personalen på de båda 

äldreboendena genom att vara behjälplig mellan avdelningarna. Det finns dock några ur 

personalgrupperna på de båda boendena som känner en viss tveksamhet till att byta avdelning.   

 

Intervjuer med personal: 

Två ur Lyckbackens personal berättar i intervjuerna att de har mer inblick i arbetet och på så 

sätt känns arbetet mer meningsfullt. De poängterar vidare att det är viktigt som personal att 

tycka om sitt arbete och de äldre. Personalen anser att ett utökat ansvar ger även en ökad 

meningsfullhet, men de understryker att det krävs ett engagemang och att personalen på 

Lyckbacken över tid även haft kriser.  

En av den intervjuade personalen på Lyckbackens äldreboende säger: 

”Man är smartare på jobbet här på något vis samtidigt får pensionären ut mer av min hjälp 

här” 

Två ur personalen från Rosenborg som deltog i intervjuerna anser att påverkansmöjligheter 

och arbetskamrater spelar en stor roll för trivseln. Detta ger en känsla av glädje och 

meningsfullhet. Personalen berättar vidare att samarbete finns mellan avdelningarna och om 

behov finns att byta avdelning diskuteras detta tillsammans på morgonen.  

En av den intervjuade personalen på Rosenborgs äldreboende säger: 

”Man vill göra ett gott arbete och man känner att man får tillbaka från de äldre, de är 

tacksam och glad när man kommer, så är det absolut- allt sprider sig som ringar på vattnet” 

  ”Man har väl aldrig valt det här arbetet om man inte tyckte att man var betydelsefull för de 

äldre” 
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Personalens delaktighet 

Diagram 5: Jag har engagemang och motivation i arbetet (Angivet i procent) 

 

Resultatet i diagrammet visar att 83 % av Lyckbackens personal instämmer helt med 

påståendet jag har engagemang och motivation i arbetet. 67 % av Rosenborgs personal 

instämmer helt på påståendet. 17 % av personalen på Lyckbacken och 28 % av Rosenborgs 

personal instämmer delvis på detta.  5 % av personalen på Rosenborg anser att man inte vet 

om man har engagemang och motivation i arbetet.  

Våra kommentarer: 

Diagrammet visar på att vissa skillnader fanns i påståendet ”jag har engagemang och 

motivation i arbetet” . Vi kan se att majoriteten av både Lyckbackens och Rosenborgs 

personal upplever ett stort engagemang och motivation till sitt arbete. Vid jämförelse visar 

resultaten på att flera av Rosenborgs personal dock upplever att de instämmer delvis med 

påståendet mot Lyckbackens personal. Detta kan tolkas som att arbetssättet på Lyckbacken 

kan vara en bidragande orsak till personalens engagemang och motivation. Resultatet visar att 

5 % av personalen på Rosenborg har svarat vet ej på påståendet och vi upplever det svårtolkat 

då vi inte med säkerhet vet vad det står för.  

 

På påståendet om ”mina idéer och förslag tas till vara” svarar 96 % av Lyckbackens personal 

att de helt eller delvis instämmer i påståendet. På Rosenborg svarar 89 % av personalen på 

samma påstående att de instämmer helt eller delvis. 4 % av Lyckbackens personal svarar att 

de vet ej och 5 % av Rosenborgs personal vet ej om deras idéer och förslag tas tillvara.  
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Resultatet på påståendet ”jag upplever att jag är delaktig i arbetet” svarar 96 % av 

Lyckbackens personal att de instämmer helt eller delvis i påståendet och att 100 % av 

personalen på Rosenborg svarar att de instämmer helt eller delvis på påståendet att de känner 

delaktighet i arbetet. Av Lyckbackens personal svarar 4 % att de vet ej.  

 

Våra kommentarer: 

Vid jämförelser mellan de båda boendena på påståendena om ” mina idéer och förslag tas till 

vara och jag upplever att jag är delaktig i arbetet”, ser vi endast obetydliga skillnader. En 

tänkbar tolkning kan vara att om personalen får gehör för sina idéer och förslag kan känslan 

av delaktighet på arbetsplatsen förstärkas. 4 % av personalen på Lyckbackens äldreboende 

svarar vet ej på påståendet att ”jag upplever att jag är delaktig i arbetet”. Vi finner resultatet 

anmärkningsvärt då tidigare resultat från Lyckbackens äldreboende visar genom ett förändrat 

arbetssätt en hög grad av engagemang, motivation och meningsfullhet.   

 

Intervjuer med personal: 

Två av de intervjuade ur personalen på Lyckbacken svarar i intervjuerna att de känner sig mer 

engagerad i arbetet då de även tar ansvar för sin egen budget . De berättar vidare att de på 

Lyckbacken arbetat fram ett annat ”tänk”, att verksamhetens behov är mer i fokus och att 

personalen är flexibel att ändra sitt schema med kort varsel och att de kan hjälpas åt mellan 

avdelningarna.  

En av den intervjuade personalen på Lyckbackens äldreboende säger: 

”Man handlar inte över sina tillgångar, vi i personalen måste hjälpas åt, vi på dagen kan ju 

byta och ställa om och jobba natt i stället”   

 

Två ur personalen på Rosenborg berättar att de flesta som arbetar, känner ett stort 

engagemang i sitt arbete. De anser att motivationen och engagemanget blev bättre efter en 

omorganisation inom äldreboendet där de tidigare arbetade på alla avdelningar i hela huset 

och hemtjänsten. På Rosenborgs äldreboende har personalen nu en grundplacering på en 

avdelning i huset men att personalen hjälps åt mellan avdelningarna vid behov. 
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Äldres kvalitet/delaktighet 

Diagram 6: De äldre har möjlighet att påverka vem de får hjälp av (Angivet i procent) 

 

I detta diagram framkommer att 9 % av Lyckbackens personal och 22 % av Rosenborgs 

personal att de instämmer helt i påståendet att ”de äldre kan påverka vem de får hjälp av”. 56 

% av Lyckbackens personal och 50 % av Rosenborgs personal att de instämmer delvis i 

påståendet. 35 % av Lyckbackens personal och 17 % av Rosenborgs personal instämmer inte 

alls i påståendet. 11 % av personalen på Rosenborg vet ej om ”de äldre har möjlighet att 

påverka vem de får hjälp av”. 

 

Våra kommentarer:   

I ovanstående diagram kan vi se att majoriteten av personalen på de båda äldreboendena anser 

att de äldre delvis kan påverka vem de får hjälp av. I svarsalternativen instämmer helt och 

instämmer inte alls skiljer sig de båda äldreboendena åt avsevärt. Vår tolkning av detta 

resultat är att i den traditionella driftsformen har de äldre större möjligheter att påverka vem 

de får hjälp av. 

  

I påståendet att ”kvaliteten är god i det äldreboende jag arbetar i” svarar 100 % av personalen 

på Lyckbacken att de instämmer helt eller delvis. På samma påstående svarar 94 % av 

personalen på Rosenborg att de helt eller delvis instämmer och att 6 % svarar att de inte vet 

om att kvaliteten är god i det äldreboende de arbetar i. 
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På ett annat påstående i enkätundersökningen svarar 30 % av Lyckbackens personal att de 

äldre helt eller delvis kan påverka den mat som serveras. På Rosenborg svarar 89 % av 

personalen att de äldre helt eller delvis kan påverka vilken mat som serveras. 70 % av 

personalen på Lyckbacken och 5,5 % av Rosenborgs personal instämmer inte alls i 

påståendet. 5,5 % av Rosenborgs personal svarar vet ej om de äldre kan påverka vilken mat 

som serveras på äldreboendet.  

 

Våra kommentarer: 

Det finns små skillnader i jämförelse mellan de båda äldreboendena gällande om kvaliteten är 

god i det äldreboende de arbetar i. Oavsett driftsform arbetar verksamheterna aktivt och är 

medveten om uppsatta kvalitetsmål. Vi kan däremot se stor skillnad mellan de båda 

äldreboendena gällande påverkansmöjligheter för de äldre på den mat som serveras på 

äldreboendet. Vi anser att dessa skillnader kan bero på att det finns ett tillagningskök på 

Rosenborg det vill säga att, all mat tillagas på plats och det underlättar valmöjligheterna för de 

äldre. Lyckbackens äldreboende får däremot sin mat levererad varje dag vilket försvårar 

valmöjligheterna.  

 

Intervjuer med personal: 

Från intervjuerna berättar två ur Lyckbackens personal, att de anser sig utföra ett viktigt 

arbete och att de alltid får något positivt tillbaka från de äldre och att de känner sig nöjda. 

Personalen poängterar vikten av ett bra bemötande mot de äldre och en lyhördhet samt att de 

är delaktiga i sin dagliga omvårdnad utifrån sin förmåga och självbestämmande.   

De berättar vidare att de anser att anhörigas synpunkter är viktiga i relationen med de äldre 

och att kommunikationen mellan omsorgspersonal och anhöriga fungerar.  

En av den intervjuade personalen på Lyckbackens äldreboende säger: 

”Det finns nästan alltid någonting bra varje dag och då tycker jag man skall säga det, det 

tycker jag är viktigt” 

 

Även två ur Rosenborgs personal poängterar vikten av att de som personal är till för de äldre 

och att de får den hjälp de behöver och uppmuntran till det de klarar själv. Personalen på 

Rosenborg anser att självbestämmande är viktigt och att personalen skall rätta sig efter detta. 

En av den intervjuade personalen på Rosenborgs äldreboende säger: 

”Vi frågar alltid om de vill” 
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Stöd och hjälp vid behov 

Diagram 7: Jag/vi får det stöd vi behöver från ledningen(chefen) för att klara vårt arbete 

(Angivet i procent) 

 

Resultatet visar på att 35 % av Lyckbacken personal instämmer helt med påståendet” jag/vi 

får det stöd vi behöver från ledningen(chefen) för att klara vårt arbete”. På Rosenborg 

upplever 44 % av personalen att de instämmer helt med påståendet.  61 % av personalen på 

Lyckbacken instämmer delvis med påståendet och 50 % av Rosenborgs personal instämmer 

delvis i påståendet. 4 % av personalen på Lyckbacken instämmer inte alls i detta påstående 

och 6 % av personalen på Rosenborg vet ej om de får det stöd de behöver från 

ledningen(chefen) för att klara sitt arbete. 

 

Våra kommentarer: 

Vi kan utläsa vissa skillnader i diagrammet ovan. På Rosenborg anser sig personalen vara mer 

nöjd med stödet från ledningen än Lyckbackens personal. I diagrammet framkommer även att 

4 % av Lyckbackens personal instämmer inte alls i påståendet. Har driftsformen någon 

betydelse i detta påstående eller har ledarstilen en större roll? På Rosenborg svarar 6 % av 

personalen vet ej på ovanstående påstående. En slutsats av detta kan vara att 6 % av 

personalen inte har upplevt att de behövt något stöd eller stöttning av sin enhetschef eller att 

de fått tillräckligt med stöd och stöttning av arbetskamraterna. 

Resultatet från ett annat påstående i enkäten svarar 95.5 % av Lyckbackens personal att man 

instämmer helt eller delvis med påståendet att jag upplever att jag får det stöd jag behöver av 
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mina arbetskamrater. På Rosenborg svarar 100 % att man instämmer helt eller delvis på 

påståendet att de upplever att de får det stöd de behöver av sina arbetskamrater. 4.5 % av 

Lyckbackens personal instämmer inte alls med påståendet. 

 

Våra kommentarer: 

I detta resultat svarar majoriteten på de bägge boendena att de upplever att de får det stöd och 

stöttning de behöver från sina arbetskamrater. Anmärkningsvärt är dock att 4,5 % av 

Lyckbackens personal instämmer inte alls i påståendet vilket får oss att fundera på om 

orsaken till detta kan vara personrelaterat, det vill säga att det kan finnas ett missnöje mellan 

personal på äldreboendet.  

 

Intervjuer med personal: 

Från intervjuerna med två personal från Lyckbackens äldreboende framkommer att de är 

mycket nöjda med det stöd och stöttning de får från enhetschefen och berättar vidare att de i 

personalgruppen känner varandra väl och att de kommunicerar och är lyhörda inför varandra. 

Två ur personalen på Rosenborg menar att det alltid finns stöttning hos varandra och vid 

behov finns även stöttning hos enhetschefen. De beskriver också att ibland finns ett behov av 

att bara lyssna, både till arbetskamraterna och till enhetschefen. 
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Alternativa driftsformer/intraprenader 

Diagram 8: Jag har fått tillräckliga kunskaper om alternativa driftsformer/intraprenader 

(Angivet i procent) 

 

I detta sista diagram visar resultatet på att 44 % av Lyckbacken personal instämmer helt med 

att de fått tillräckliga kunskaper om alternativa driftsformer/intraprenader. På Rosenborg 

anser 11 % av personalen att de helt instämmer med att ha fått tillräckliga kunskaper om 

alternativa driftsformer/intraprenader. 52 % av personalen på Lyckbacken instämmer delvis 

med påståendet. 28 % av personalen på Rosenborg instämmer delvis med påståendet.  44 % 

av personalen på Rosenborg instämmer inte alls med påståendet. 4 % av personalen på 

Lyckbackens äldreboende och 17 % av personalen på Rosenborg vet ej om de fått tillräckliga 

kunskaper om alternativa driftsformer/intraprenader. 

 

Våra kommentarer: 

I diagrammet ser vi stora skillnader mellan de båda äldreboendena i påståendet ”Jag har fått 

tillräckliga kunskaper om alternativa driftsformer/intraprenader”. Vi anser att dessa skillnader 

är naturliga då Lyckbackens äldreboende drivs som en intraprenad och Rosenborg drivs på ett 

traditionellt sätt.  Mer än 50 % av Lyckbackens personal instämmer delvis i påståendet, vilket 

ger oss en anledning att fundera över vilka kunskaper som personalen upplever att de saknar. 

Det kan även vara att personalen söker aktuell kunskap i ett ständigt pågående 

förändringsarbete och inte är medvetna om den befintliga kunskapen är tillfredsställande. 

Diagrammet ovan visar tydligt att personalen på Rosenborgs äldreboende inte fått tillräckliga 
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kunskaper om alternativa driftsformer/intraprenader. Detta visar på att informationen har varit 

bristfällig eller medvetet selekterats bort. 

I resultatet från påståendet att” jag är intresserad av att arbeta i en intraprenad” visar att 82 % 

av Lyckbackens personal instämmer helt med påståendet. På Rosenborg visar resultatet på att 

ingen av personalen instämmer helt i påståendet av att vara intresserad av att arbeta i en 

intraprenad. 9 % av Lyckbackens personal instämmer delvis i påståendet och 11 % av 

Rosenborgs personal instämmer delvis. Ingen av personalen på Lyckbacken och 39 % av 

Rosenborgs personal svarar instämmer inte alls på påståendet.  9 % av personalen på 

Lyckbacken och 50 % av Rosenborgs personal vet ej om de är intresserad av att arbeta i en 

intraprenad. 

 

Våra kommentarer: 

Majoriteten av Lyckbackens personal är intresserade av att arbeta i en intraprenad men av 

resultatet kan vi utläsa en viss osäkerhet hos delar av personalen. Vi anser att denna osäkerhet 

kan vara svårtolkad och ger enhetschefen på Lyckbacken anledning till viss oro över 

resultatet. Resultatet visar att Rosenborgs personal som arbetar på ett traditionellt drivet 

äldreboende påvisar ett visst intresse för alternativa driftsformer/intraprenader. Vi ser även att 

hälften av personalen på Rosenborgs äldreboende visar på kunskapsluckor gällande 

alternativa driftsformer/intraprenad då de svarade vet ej på påståendet. Resultatet kan även 

visa att personalen på Rosenborg trivs på sitt arbete som drivs på ett traditionellt sätt. 

 

Enkätundersökningen avslutas med frågan ”anser du att intraprenad är en bra driftsform för 

äldreboenden?” Resultatet visar på att 74 % av personalen på Lyckbacken instämmer helt och 

ingen av personalen på Rosenborg svarar att de instämmer helt på frågan. 13 % av personalen 

på Lyckbacken svarar att de delvis instämmer på frågan och 28 % av Rosenborgs personal 

instämmer delvis. På Lyckbacken svarar ingen att de instämmer inte alls och 5 % av 

Rosenborgs personal svarar att de inte instämmer alls i frågan. 13 % av personalen på 

Lyckbacken svarar att de vet ej och 67 % av Rosenborgs personal svarar att de inte vet om 

intraprenad är en bra driftsform för äldreboenden.   

 

Våra kommentarer:   

Svarsresultatet på denna fråga visar på att majoriteten av Lyckbackens personal anser att 

intraprenad är en bra driftsform för äldreboende och majoriteten av Rosenborgs personal 
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svarar att de vet ej på denna fråga. En intressant iakttagelse är att 13 % av personalen från 

Lyckbacken svarar vet ej om intraprenad är en bra driftsform för äldreboenden. En anledning 

kan vara att de inte har arbetat i ett traditionellt drivet äldreboende tidigare och kan därför inte 

svara på frågan. Vi anser även att resultaten från Rosenborg är svårtolkade då 28 % svarar 

instämmer delvis på frågan och att 5 % svarar instämmer inte alls då det framkommit i 

tidigare frågor att de fått bristfällig information om alternativa driftsformer/intraprenad.    

 

Kommentarer från en personal från Lyckbackens enkätundersökning:  

”Att arbeta som en intraprenad krävs att arbetsgruppen känner delaktighet, ansvar och har 

ett brinnande intresse för verksamheten”  

”Jag tycker att kommunen fortfarande har för mycket att säga till om i vår verksamhet” 

 

Kommentar från en personal från Rosenborgs enkätundersökning:  

”Trevlig, rolig arbetsplats!” 

 

Intervjuer med personal: 

Från intervjuerna med två ur Lyckbackens personal framkommer att innan det beslutades om 

intraprenad fick de information om intraprenad av enhetschefen som redogjorde för både 

positiva och negativa effekter. Enhetschefen var positivt inställd och ville införa en prövotid. 

Personalen berättar vidare att det var viktigt att förstå vad det innebar och att det krävdes en 

stor omställning för verksamheten. Ett gemensamt beslut togs av personalgruppen och 

enhetschefen och mål och visioner arbetades fram. Två ur personalen på Lyckbacken anser att 

intraprenader kan införas överallt i Hudiksvalls kommun. De vill fortsätta vara en intraprenad 

och vill inte återvända till en traditionell driftsform. 

En av den intervjuade personalen på Lyckbackens äldreboende säger: 

”Mycket roligare nu att pengarna går till oss, tidigare gick överskottet till andra enheter med 

minusresultat”    

 

Två ur Rosenborgs personal berättar att de inte fått någon specifik information om 

intraprenader men att enhetschefen har informerat om vikten av att marknadsföra 

äldreboendet. De berättar vidare att de inte var medvetna om vad intraprenad var utan 

förväxlade ordet med entreprenad (privatisering). Två ur personalen anser att intraprenad kan 
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vara en intressant driftsform men att den traditionella driftsformen känns trygg om budgeten 

vid årets slut överskridits, då man året efter får en ny budget.   

En av den intervjuade personalen på Rosenborgs äldreboende säger: 

”Märkligt att de inte har talat mer om det men jag hör nog till den försiktiga typen”  

5.3 Redovisning av de kvalitativa intervjuerna med ledningen 

I detta avsnitt redovisas intervjuerna som genomfördes med ledningen(verksamhetschef samt 

de båda enhetscheferna). Materialet belyser hur ledningen ser på konkurrens och effektivitet, 

delaktighet och ansvar och verksamheternas kvalitet inom äldreomsorgen. Dessa teman anses 

vara relevanta till studien och i dagens samhällsdebatt där privatiseringens antågande leder till 

att kommunerna blir konkurrensutsatta och behöver förnya den traditionella driftsformen men 

även hitta andra alternativa driftsformer. I Hudiksvalls kommun har man genom ett politiskt 

beslut infört LOV, Lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten men ännu finns inget sådant 

beslut för äldreboendena.  

5.4 Konkurrens och effektivitet 

Ledningen är enig om att det är viktigt att möta förändringen inom den offentliga sektorn och 

visa att kommunerna har samma förutsättningar som de privata utförarna. Verksamhetschefen 

berättar att på grund av politiska tveksamheter i kommunen till införandet av LOV fick 

kommunen möjligheter att utreda frågan om privatisering. I utredningen fanns tre spår, LOV, 

intraprenad samt kooperativ. Lyckbackens äldreboende valde att bli en intraprenad och 

enhetschefen där poängterar vikten av att möta privatiseringen och konkurrensen med 

alternativ driftsform inom kommunal regi.  

Enhetschefen på Lyckbacken säger: 

”Det vore skamligt om kommunen skulle bli bortvald”  

Ställföreträdande enhetschef på Rosenborg anser att diskussionen om privatiseringen går 

alldeles för fort och att samhället har ett hårdare klimat och ett förändrat synsätt. En av 

anledningarna kan vara den politiska styrningen.  

Ställföreträdande enhetschef på Rosenborg säger:  

”Det har hänt så mycket under de här åren, Stockholmssyndrom kan jag tycka. Vi är inte 

riktigt med, inte jag i alla fall ”  

 Verksamhetschefen betonar att det inte var det ekonomiska perspektivet som var det centrala 

vid intraprenadens införande. I Hudiksvalls kommun diskuterades istället, att sett ur ett 
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personalpolitiskt perspektiv möjliggöra ökad självbestämmande för personalen samt att vara 

en attraktiv arbetsplats.  

Verksamhetschefen och de båda enhetscheferna anser sig vara coachande, stöttande chefer 

som delegerar till personalen för att möjliggöra till självständighet. Vid intervjuerna med 

ledningen framkommer vikten av att informationen är betydelsefull i alla delar av 

organisationen. Med detta menar de att informationen kan selekteras bort och enhetscheferna 

medger att informationen till personalen är deras ansvar.  

5.5 Delaktighet och ansvar  

Vid intervjuerna med ledningen framkommer att det finns en rädsla för budgetunderskott och 

att det kan vara en anledning till att inte ingå i en intraprenad, med ett ökat ansvar och 

delaktighet. Enhetschefen på Lyckbacken anser att det inte bara är det ekonomiska överskottet 

som är det primära i en intraprenad utan att det även innebär ett stort arbete och engagemang. 

Enhetschefen på Lyckbacken säger att med detta menas att alla i personalen behöver ha: 

”Samma driv, samma tänk, samma känsla för det man lägger ner på detta jobb, det här med 

att hantera underskott och överskott, det är slutprodukten av ett jättearbete”. 

Enhetschefen på Lyckbacken berättar vidare att den första frågan de får vid information om 

intraprenad som driftsform är ”vad gör ni med överskottet?” och menar att det fokuseras 

endast på det ekonomiska. Verksamhetschefen berättar att en anledning till att inte ingå i en 

intraprenad kan vara oförutsedda händelser som inte är påverkbara och som resulterar i ett 

budget underskott för verksamheten. I en traditionell driftsform däremot får verksamheten en 

ny budget oavsett underskott.   

Ställföreträdande enhetschef på Rosenborg är medveten om att det finns fördelar med 

intraprenad som driftsform men berättar att de avvaktar med införandet till eventuella direktiv 

från omsorgsnämnden, på grund av att de inte känner sig redo för den förändring som krävs. 

Ställföreträdande enhetschef på Rosenborg säger:  

”Jag tycker att det är ganska skönt att va anställd” 

I de kvalitativa intervjuerna berättar enhetschefen på Lyckbacken att hon upplever att det 

finns större engagemang och motivation i arbetet i en intraprenad i jämförelse med en 

traditionell driftsform. Enhetschefen på Lyckbacken berättar vidare att, vid drift av en 

intraprenad finns ett ”företagstänk” och detta leder till en ökad drivkraft. Ställföreträdande 

enhetschef på Rosenborg understryker att engagemanget i arbetet med de äldre inte skiljer sig 
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åt mellan de olika driftsformerna men att arbetssättet som sådant kan skilja sig åt mellan de 

olika driftsformerna. Ställföreträdande enhetschef på Rosenborg medger att det kan vara 

lättare och roligare att arbeta i en intraprenad och att det finns en större frihet.  

Ledningen är överens om att omvårdnadsutbildning är tillräcklig för att arbeta inom 

äldreomsorgen och för att ta ansvar för en professionell omvårdnad om de äldre. Enhetschefen 

för Lyckbacken anser att det förutom omvårdnadsutbildning behövs rätt inställning och 

känsla. Ställföreträdande enhetschef på Rosenborg anser även att det är viktigt att tycka om 

sitt arbete och veta vem man finns till för. Ställföreträdande enhetschef  på Rosenborg berättar 

vidare att på ett annat äldreboende i kommunen finns ett flertal outbildad personal med stor 

erfarenhet som genomför ett fantastiskt omsorgsarbete. Verksamhetschefen berättar att 

omsorgsförvaltningens kompetensutveckling utöver grundkompetens är ett bra komplement 

till både traditionell och alternativ driftsform. Detta ger en större delaktighet och en förståelse 

för sammanhanget.   

5.6 Verksamhetens kvalitet 

Verksamhetschefen berättar att vid införandet av en intraprenad så fanns förväntningar från 

Hudiksvalls kommun att få en bibehållen delaktighet som en viktig del i kvalitetsprocessen. 

Lyckbackens äldreboende skulle även fungera som en förebild för andra verksamheter som 

var intresserade av att införa intraprenad. Lyckbackens enhetschef berättar att de fått 

förtroendet från Hudiksvalls kommun och att de fritt fått utveckla sin verksamhet. 

Enhetschefen på Lyckbacken berättar vidare att det kan vara svårt att driva en intraprenad då 

den traditionella synen på kommunal verksamhet kan vara rådande och påverka nytänkandet. 

Lyckbackens enhetschef menar att det är viktigt att våga ta ansvar för och visa på att en 

förändrad driftsform kan ge stora positiva kvalitetseffekter genom hårt arbete. 

Ställföreträdande enhetschef på Rosenborg berättar att det är viktigt att följa Socialstyrelsens 

riktlinjer gällande kvalitetsmål och att de skall vara mätbara. Verksamhetens kvalitet innebär 

att personal, boende och anhöriga skall må bra och känna trygghet. Vid en jämförelse mellan 

de båda olika driftsformerna ser verksamhetschefen att på Rosenborgs äldreboende kan det 

finnas en frustration över att ha begränsade medel till att förverkliga idéer. 

Verksamhetschefen menar även att det finns en frustration på Lyckbackens äldreboende över 

centralstyrda beslut det vill säga att verksamheten inte har full frihet att ta egna beslut. 

Lyckbackens enhetschef anser att det är viktigt med ”vi känslan” för huset och att man skapar 

en kultur men att allt bygger på personalens vilja. Ställföreträdande enhetschef på Rosenborg 
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medger att det finns större möjligheter till påverkan i en intraprenad. Ställföreträdande 

enhetschef på Rosenborg menar att det finns en team känsla som byggts upp på Lyckbackens 

äldreboende, att de arbetar för något de verkligen brinner för.  

I frågan om de tror att det finns skillnader på personalens upplevelser på Lyckbacken och 

Rosenborg vad gäller stöd och stöttning från kommunen svarar ledningen enhälligt att ingen 

skillnad upplevs. Enhetschefen på Lyckbacken upplever att det finns en oerhörd 

”onyfikenhet” i kommunen i allmänhet över projektet intraprenad. Verksamhetschefen 

understryker faran med driften av en intraprenad, att personalens delaktighet och 

gemensamma ansvar att lyckas kan vid svårare ekonomiska tider ge överkrav och kan skapa 

ett solidariskt grupptryck. Intraprenad är en ny driftsform i kommunal verksamhet inom 

Hudiksvalls kommun och verksamhetschefen menar att det är av stor vikt att den ekonomiska 

tilldelningen fördelas rättvist.   
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6 Analys och diskussion 

Under detta kapitel avser vi att analysera och diskutera resultatet som framkommit i vår 

jämförande studie mellan ett äldreboende som drivs som en intraprenad och ett äldreboende 

som drivs i en traditionell kommunal regi. Vi analyserar och diskuterar i relation till vår 

frågeställning, tidigare forskning samt teoretiska perspektiv.  

Vår avsikt med detta är att svara på vilka för- och nackdelar personalen kan se med 

intraprenad som driftsform, i jämförelse med ett traditionellt drivet äldreboende sett ur ett 

ekonomiskt-, personalpolitiskt- och kvalitetsperspektiv. Avslutningsvis kommer vi att kritiskt 

diskutera vårt eget arbete med denna uppsats och ge förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Ekonomiskt perspektiv 

Sett ur detta perspektiv är ledningen överens om att möta den politiska samhällsförändringen 

som skett inom den offentliga sektorn och att kommunernas ekonomi bidragit till att finna 

alternativa driftsformer. I Hudiksvalls kommun fanns en tveksamhet till konkurrensutsättning 

och frågan om privatisering utreddes. De tre spår som kommunen valde att utreda var LOV, 

intraprenad samt kooperativ. Lyckbackens äldreboende fick på så sätt möjligheten att genom 

ett EU-projekt prova driftsformen intraprenad. Verksamhetschefen poängterar att det inte var 

av ekonomiska motiv som intraprenaden infördes utan i första hand möjligheten att öka 

självbestämmande för personalen samt att vara en attraktiv arbetsplats. Syftet var att behålla 

kompetensen inom kommunen i konkurrensen mot privatiseringen. Setterlind menar att dessa 

organisationsförändringar ger en ökad möjlighet till arbetstillfredsställelse för personalen 

(Setterlind 2004). I Pettersson och Erikssons studie finns en liknande diskussion om att 

anledningarna till en förändrad driftsform var att behålla personalen och deras kreativitet och 

nytänkande (Pettersson & Eriksson 2005). I Hudiksvalls kommun har politikerna möjliggjort 

för verksamheter inom omsorgsförvaltningen att frivilligt besluta om att driva sin verksamhet 

som intraprenad. I vår studie framkommer att både ledning och personal är överens om att 

rädslan för budgetunderskottet är en central anledning till varför verksamheter väljer att inte 

införa intraprenad. Tryggheten i traditionell kommunal regi är att trots underskott i 

verksamhetens budget erhålla ny budget året efter. En nackdel vi således kan se med 

intraprenaden som driftsform är att vid ekonomiska åtstramningar eller förändrad verksamhet 

får personalen tillsammans med enhetschefen ta det totala budgetansvaret. Vi menar att dessa 

risker med oförutsedda händelser hämmar kommunens framtida utveckling med alternativa 

driftsformer och behöver diskuteras vidare i organisationen. Inom systemteorin poängteras 

systemets hierarki och där de politiska besluten är övergripande för systemet/organisationens 
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behov. Inför dessa beslut är det av stor vikt att politikerna inhämtar information från 

personalen i verksamheterna för att interagera med varandra i systemet för att finna en 

gemensam lösning(Öquist 2010). Vi delar Szebehelys åsikter i forskningsrapporten 

”Konkurrensens konsekvenser” där hon menar att New Public Management har en central roll 

i den offentliga sektorns förändringsarbete och där hon riktar skarp kritik till att uppföljningar 

inte genomförs(Szebehely 2011).  

Vid intervjuerna med två ur personalen på Lyckbacken framkommer att fokus från 

omgivningen, det vill säga från andra verksamheter och politiker inte låg på intraprenaden 

som sådan utan på det ekonomiska utfallet som under projekttiden visat på ett ekonomiskt 

överskott. Detta visar att omgivningen är i högre grad intresserad av överskottet/vinsten än det 

faktiska arbete som bidragit till detta.  

Resultatet från enkätundersökningen med personalen visar att Lyckbackens personal har i 

högre utsträckning mer kunskap om verksamhetens budget och hur budgeten påverkar det 

dagliga arbetet med de äldre än personalen på Rosenborg. Här kan vi se att intraprenadens 

förändrade arbetssätt med ökad delaktighet och påverkansmöjligheter påverkat resultatet.        

På Lyckbacken diskuterar personalen och enhetschefen gemensamt hur budgeten skall 

hanteras och på Rosenborg diskuteras vad orsaken är till en eventuell budgetavvikelse. En 

annan aspekt på detta kan vara att Rosenborgs personal är nöjda med den kunskap och den 

delaktighet de har i budget arbetet och att de inte har någon annan driftsform att jämföra med. 

Ett flertal av den tidigare forskning vi tagit del av, visar att alternativa driftsformer ger ökad 

ekonomisk medvetenhet hos personalen och produktivitetsökningar (Pettersson & Eriksson 

2005; Westlund 2006; Panfilova 2004). I resultatet från de kvalitativa intervjuerna med 

enhetscheferna finner vi att ledarskapet har stor betydelse för verksamhetens drift och 

eventuella förändringar.   

6.2 Personalpolitiskt perspektiv  

Resultaten från vår jämförandestudie visar att de båda personalgrupperna oavsett driftsform 

upplever att de på olika sätt har påverkansmöjligheter, känner delaktighet och upplever 

meningsfullhet med sitt arbete. Lyckbackens organisationsförändringar har dock visat att 

personalens förändrade arbetssätt resulterat i ett större engagemang och ansvarstagande i 

jämförelse med Rosenborgs äldreboende. I resultaten från tidigare forskning kan vi även se att 

alternativa driftsformer ger positiva effekter för personalen med ökat ansvarstagande, 

delaktighet, engagemang samt gemenskap vilket ger motivation till arbetet (Pettersson & 
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Eriksson 2005; Westlund 2006; Panfilova 2004). Detta framkommer också vid de intervjuer 

som gjordes med två ur personalen på de båda boendena. Två ur Lyckbackens personal 

beskriver vidare att förutom samverkan och arbetsplatsträffar som sker kontinuerligt har de 

genom personalinflytandegruppen fått ytterligare en påverkansmöjlighet samt att de upplever 

en lyhördhet inför varandra som arbetskamrater. På Rosenborg framkommer vid intervjun 

med två ur personalen att liknande forum utöver samverkan och arbetsplatsträffar saknades 

och att de därmed upplever begränsade påverkansmöjligheter. De berättar vidare att 

påverkansmöjligheterna och arbetskamraterna är en del av trivseln på arbetsplatsen som ger 

meningsfullhet i arbetet. Här kan vi se att driftsformen kan spela roll med ett förändrat 

arbetssätt som enligt Setterlind ger arbetstillfredsställelse genom en balans mellan personalens 

kompetens och organisationens krav (Setterlind 2004). Vi anser att oavsett driftsform är det 

av stor vikt att personalen har ett öppet system som systemteorin beskriver. Detta öppna 

system har stor betydelse vid förändringar och interagerar och kommunicerar med 

organisationen och samhället i övrigt, för att på så sätt utveckla verksamheten samt stärka 

personalens individuella mognande. Att inte ta till vara den information som erbjuds av 

omgivningen kan innebära att verksamheterna till slut blir isolerade (Öquist 2010). Det kan 

även vara så att ledare selekterar information för att inte behöva förändra sin verksamhet. 

Vid jämförelser mellan de båda enhetscheferna i de kvalitativa intervjuerna anser sig båda 

vara coachande, stöttande chefer som delegerar till personal för att på så sätt möjliggöra 

självständighet. Enligt systemteorin behöver inte vissa arbetsuppgifter utföras av enhetschefer 

utan kan delegeras på andra nivåer i organisationen där tillräcklig kunskap finns. Detta 

resulterar i en större delaktighet hos personal och arbetet blir enklare att genomföra (Öquist 

2010). Utifrån ett personalpolitiskt perspektiv har även enhetschefen en avgörande roll och 

kan selektera information som kan påverka beslutet av driftsform. Vi anser trots detta att det 

är av stor vikt att kommunen behåller frivilligheten det vill säga att enhetschefen tillsammans 

med personalen själva får välja driftsform. Att förändra en verksamhet till intraprenad kräver 

en frivillighet hos alla parter då detta förändringsarbete tar tid och kräver ett engagemang och 

en vilja hos personalen. Det krävs också en förståelse för den kommunala organisation de 

ingår i, där politikerna fattar beslut som kan innebära förändringar utifrån samhällsutveckling 

och politiskt styre. Två ur personalen och enhetschefen på Lyckbacken berättar vid 

intervjuerna att de upplever en viss frustration över centralstyrda beslut och att verksamheten 

då saknar fullt mandat att ta egna beslut. Vi kan känna en viss förståelse för personalens 
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frustration men anser att intraprenaden ingår under Hudiksvalls kommun och att oavsett 

driftsform bör det finnas en medvetenhet att påverkansmöjligheterna trots allt är begränsade.     

Från resultatet på vår enkätundersökning kan vi utläsa att Rosenborgs personal i större del 

anser sig få det stöd och stöttning de behöver från enhetschefen än Lyckbackens personal. 

Detta ger oss en fundering om intraprenaden som driftsform med ett förändrat arbetssätt och 

utökad delegering och delaktighet kan skapa en osäkerhet hos delar av personalen vid 

beslutsfrågor. Det kan innebära att personalen har en obalans mellan organisationens krav och 

individens resurser som Setterlind menar leder till ohälsa. Denna obalans kan påverka den 

enskilde individen och verksamheten negativt (Setterlind 2011).  

Resultatet från en annan enkätfråga visar att majoriteten av personalen på de båda 

äldreboendena anser att de får det stöd och stöttning de behöver från sina arbetskamrater. Vi 

kan tolka att personalen på de båda äldreboendena använder sina arbetskamrater för stöd och 

stöttning i högre utsträckning än sina chefer.        

6.3 Kvalitetsperspektiv för äldre 

Vi anser att kvalitet är ett svårdefinierat begrepp och kvalitet kan tolkas på olika sätt beroende 

på vilka förväntningar som finns på en tjänst, vilken kunskap och erfarenhet som finns, vem 

som utför tjänsten samt vem som är mottagare av en utförd tjänst. Detta framhåller även 

Wahlgren i studien om alternativa driftsformer och understryker betydelsen om att mötet 

mellan utförare och mottagare är det väsentliga och arbetet bör organiseras utifrån detta 

(Wahlgren 1996). Vid intervjun betonar verksamhetschefen att oavsett driftsform har 

personalens och den äldres delaktighet en central roll i kvalitetsarbetet inom verksamheterna. 

Ställföreträdande enhetschef på Rosenborg poängterar att Socialstyrelsens riktlinjer gällande 

kvalitet måste följas och skall vara mätbara i verksamheten. Vi anser att det är viktigt att 

Socialstyrelsen har en övervakande roll som kräver att alla verksamheter oavsett driftsform 

har riktlinjer att följa för att förhindra missförhållanden. Vi kan även se risker med att mäta 

begreppet kvalitet då det kan tolkas på olika sätt och mätbarheten inte blir korrekt.  

Resultatet från enkäter och intervjuer med två ur personalen på de båda boendena visar att 

oavsett driftsform är personalen medveten och arbetar aktivt med uppsatta kvalitetsmål. Vi 

anser att det inte bör finnas skillnader mellan de båda driftsformerna då de båda ingår i 

kommunal verksamhet. På resultatet från en annan enkätfråga kan vi se en stor skillnad att på 

Rosenborg som drivs som ett traditionellt äldreboende har de äldre större möjligheter att 
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påverka vem de får hjälp av än de äldre på Lyckbacken som drivs som en intraprenad. Vi blev 

överraskade över detta resultat då det framkommer vid intervjuerna med två ur personalen 

från Lyckbacken att de aktivt arbetar för de äldres självbestämmande och vara lyhörda för 

deras behov. 35 % av personalen på Lyckbacken anser dock att de äldre inte alls har möjlighet 

att påverka vem de får hjälp av. Kan detta betyda att driftsformen ger en otydlighet bland 

personalen och resulterar i mindre påverkan för de äldres självbestämmande? Eller kan det 

förändrade arbetssättet på Lyckbacken bidra till att personalen är medveten om att 

personalbemanningen/schemat inte alltid kan tillmötesgå de äldres önskemål och på grund av 

detta har de äldre mindre självbestämmande från vem de får hjälp av. I socialstyrelsens 

rapport framkommer vid en jämförande studie mellan ett traditionellt drivet äldreboende och 

en entreprenad att schemaläggningen har en stor påverkan på verksamhetens drift sett ur både 

ett personal- men framförallt ur ett brukarperspektiv (Socialstyrelsen1996:8).  

6.4 Våra slutsatser  

Syftet med denna studie var att undersöka, analysera och jämföra hur personalen på två olika 

äldreboenden i Hudiksvall ser på den egna verksamhetens driftsform. Vår frågeställning var 

vilka för- och nackdelar personalen kunde se med intraprenad i jämförelse med ett 

traditionellt drivet äldreboende i kommunal regi. All tidigare forskning visar på att 

intraprenad som driftsform ger en hög grad av arbetstillfredsställelse trots att driftsformen 

fortfarande ligger under en politisk organisation som begränsar personalens frihet att fullt ut 

fatta egna beslut. I intraprenaden finns frihet att tillsammans besluta om verksamhetens 

ekonomi, innehåll och drift vilket inte är möjligt inom ett traditionellt äldreboende. Vi kan 

konstatera att Lyckbackens förändrade arbetssätt, präglas av personalens engagemang, vilja 

och ett ”företagstänk” vilket även bekräftas av verksamhetschefen och ställföreträdande 

enhetschef på Rosenborg. Vi anser att personalen på de båda äldreboendena i hög grad 

upplever en arbetstillfredsställelse som innebär delaktighet och påverkansmöjlighet. Vi anser 

att det kan vara andra faktorer än driftsform som ger arbetstillfredsställelse för personalen, 

som till exempel individuella egenskaper, arbetskamrater samt ledarskapet. I studien 

framkommer även att personalen på de båda äldreboendena anser att de i första hand finns till 

för de äldres behov och omvårdnad. Detta visar på att oavsett driftsform har personalen i 

Hudiksvalls kommun brukarperspektivet i fokus och att äldreomsorgen präglas av ett aktivt 

värdegrundsarbete. Vi kan se risker med alternativa driftsformer inom kommunal verksamhet 

då vi anser att det ekonomiska perspektivet oavsett driftsform påverkar verksamheternas 

innehåll. Vi delar verksamhetschefens åsikt om att personalens alltför stora ekonomiska 
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medvetenhet kan innebära ett överkrav och att de glömmer bort sin yrkesroll, vilket kan 

påverka omsorgsarbetets kvalitet. Vår slutsats är att vi vidhåller en frivillighet för 

verksamheter att driva en intraprenad inom kommunal regi, då vi anser att ledarskapet har en 

betydande roll att vägleda och inspirera personalen i förändringsarbetet.  

 

6.5 Kritisk reflektion och förslag till vidare forskning 

Vårt intresse för alternativa driftsformer bidrog till vårt val av uppsatsämne. Vid 

litteratursökning inför uppsatsen fann vi att tidigare forskning om ämnet var begränsat, vilket 

föranledde oss till att vidga sökområdet till närliggande forskningsområden. Vi är medvetna 

om att det kan finnas annan litteratur och forskning som vi inte tagit del av men anser trots 

detta att vi funnit relevant material som kan relateras till vår studie och därmed upprätthålla en 

hög validitet. Vi är två uppsatsförfattare med skilda kunskaper och åsikter och har under 

studiens gång haft livliga diskussioner som bidragit till ett försök till objektivitet. Då vi som 

uppsatsförfattare båda hade en viss förförståelse för olika driftsformer inom kommunala 

äldreboenden kunde vår tolkning med hjälp av det hermeneutiska perspektivet påverkat 

studien.  Till vår studie valde vi att använda oss av både enkäter till all personal samt 

intervjuer med två ur personalen från varje äldreboende.   

Vid valet av intervjupersoner på Lyckbackens äldreboende valde vi att använda oss av ett 

snöbollsurval det vill säga där en person med kännedom om personalen utser 

intervjupersonerna. På grund av studiens begränsning och behov av informationsvillig 

personal bad vi enhetschefen att utse dessa personer. Vi är medvetna om att detta kan påverka 

resultaten och studiens validitet samt att möjligheterna till en generaliserbarhet minskar. 

Studiens resultat kan ha påverkats av att personal och ledning valt att offentliggöra 

verksamheternas namn. På grund av detta finns en risk att viss information inte 

tillkännagivits.   

I studien har det framkommit att ledare/ledarstilen har stor påverkan på val av driftsform, men 

oklart på vilket sätt. Detta vore intressant att studera vidare då samhällsförändringarna 

möjliggör alternativa driftsformer i större utsträckning. Då vi genomfört en jämförande studie 

mellan två alternativa driftsformer i kommunal regi anser vi det intressant att studera vidare 

och genomföra en jämförande studie mellan en intraprenad och en privat verksamhet.        
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 Kommunstyrelsen 

Förslag till principer för resultatbalansering och hantering av 

budgetavvikelser 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige (§30 2010) uppdrog åt kommunledningskontoret att inför vårens 

ramberedning utarbeta förslag till principer för resultatbalansering och hantering av 

budgetavvikelser på nämnds- och enhetsnivå att gälla från och med 2012. 

Inom ekonomiavdelningen har ett förslag tagits fram och avstämningar har gjorts med ett antal 

förvaltningar och pågående intraprenadprojekt. 

 

Bakgrund 

Kommunen arbetar sedan några år tillbaka med åtaganden mellan de olika ansvarsområdena i 

organisationen. Åtagandena lyfter fram vad som ska åstadkommas inom de ekonomiska ramarna 

och omfattar både verksamhetens kvantitet och kvalitet. Åtagandena som bygger på en väl 

fungerande dialog ska löpande följas upp och redovisas i delårsbokslut och årsbokslut. 

Kommunens verksamhet är uppbyggd av ett stort antal arbetsenheter. Varje enhet beskriver i 

arbetsplaner hur säkringen av åtagandet ska gå till, hur budgeten ska utnyttjas, hur 

utvecklingsarbetet ska bedrivas och hur uppföljning ska ske. Arbetsplanen följs löpande upp. 

Förutsättningar finns för ett ge enheterna tydligare decentralt ansvar och möjlighet att föra med 

sig ekonomiskt resultat (över- och underskott) till nästkommande år. Det bör bland annat ge 

o Större flexibilitet i valet av vilka resurser man använder 

o Bättre möjligheter att planera verksamheten långsiktigt 

o Mindre tidspress vid inköp i slutet av året 

o Förbättrad hushållning av tilldelade medel 

o Ökade möjligheter att satsa på kvaliteten i verksamheten 
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Förslag till principer för resultatbalansering: 

Nämnd fastställer vilka arbetsenheter som ska kunna omfattas av principerna för 

resultatbalansering, vilka verksamheter som ska ingå och budgeten för detta. Utgångspunkten är 

enhetens möjlighet att påverka kostnaderna. En enhet som omfattas av resultatbalansering kallas 

resultatenhet. 

Det är upp till respektive enhetschef att välja om enheten ska vara resultatenhet. 

 

Lagar och förordningar, kommunens regelverk, policys och externa och interna avtal gäller. 
Inom regelverket har en arbetsenhet stor frihet att styra och påverka verksamheten i riktning mot 

målen. Löpande prövas behovet av den interna servicens omfattning och innehåll (t ex bilpool, 

kost, städ, förvaltningsadm stöd, ekonomistöd, personalstöd) samt effektivare administrativa 

processer. 

I de fall speciella regler, utöver gällande regelverk, ska gälla för någon resultatenhet ska det anges i 

åtagandet. 

 

Åtagande tecknas mellan ledning och enhet. Anger tydligt vad verksamheten ska åstadkomma 

inom tilldelad budget. En verksamhets årsresultat är tredelat:  

1. En viss kvantitet ska tillhandahållas                                                               

2. En viss kvalitet ska uppnås 

3. Allt ska ordnas inom en budgeterad nettokostnad 
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Focus ligger på att åstadkomma eftersträvad kvalitet inom budgeten. 

  

Utgångspunkten är att kommunfullmäktiges beslutade budget är realistisk så att tilldelade pengar 

stämmer med åtagandet och beslutade ambitioner i verksamheten. Det är i åtagandet som 

rimlighetsprövning sker. 

Utifrån det perspektivet kan balansering av positiva/negativa budgetavvikelser ses som medel ”på 

marginalen”. 

 

Tidsperioden är budgetperioden 2012-2015 

 

Resultatbalansering och hantering av budgetavvikelse 

Balansering av medel till nästa år styrs av vilket resultat man uppnått. Hänsyn tas till vad man 

åstadkommit inom budgeten d v s både kvantitet, kvalitet och nettokostnad. 

Kostnader och intäkter bokförs alltid på den verksamhet och det år de avser.  

Ekonomiskt 

resultat 

Budget  = skillnad mellan budgeterade intäkter och kostnader 

Bokslut = skillnad mellan faktiska intäkter och kostnader 

Budgetavvikelse Skillnad mellan bokslutets resultat och budgeterat resultat 

Detaljregler kring enheternas kvantiteter/kvalitet/resursfördelning fastställs av respektive nämnd 

inför varje budgetår. Det ska klart framgå vad som händer om det under året uppstår avvikelser i  

Yttre

PRESTATIONER KVALITET

Mäts i kvantitet, Medborgarnas/brukarnas

t ex antal utförda upplevelse av kvaliteten

tjänster

              +

Inre

RESURSER KVALITET

Mäts i kvantitet och Medarbetarnas

kronor. upplevelse av

Personal, lokaler, kvaliteten i arbetsmiljö

övriga resurser och processer

K

V

A

L

I

T

E

T

P

R

O

D

U

K

T

I

V

I

T

E
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den kvantitet och kvalitet som ingår i åtagandet och hur det ska påverka den slutliga 

budgetavvikelsen. Det ska även vara klarlagt hur ofta under året som justeringar ska göras vid 

förändrade kvantiteter och vilken metod som ska användas (via justering av budget eller via 

kommunbidragsintäkter). 

 

Kvantitet 

De definitiva kvantiteterna för enheten stäms av vid bokslutet utifrån principerna i den 

resursfördelningsmodell som gäller för verksamheten och som respektive nämnd beslutat om. En 

definitiv kvantitetsjusterad budget för föregående år fastställs. För enheter som tillämpar 

kommunbidrag fastställs årets totala bidrag. 

Kvantitetsförändringar, och därmed justeringar mellan arbetsenheter, som ryms inom åtagandet 

mellan KF/nämnd hanteras inom respektive nämnds budget. 

Om kvantitetsökningarna överskrider kvantiteterna i åtagandet mellan KF/nämnd får det pareras 

genom centrala oförutsedda medel. 

 

Kvalitet 

Enhetens kvalitativa mål för brukarna (yttre kvalitet) och för medarbetarna (inre kvalitet) stäms 

av vid bokslutet. Bedömningar av kvalitet är en del av åtagandet. 

För enheter som inte är konkurrensutsatta får respektive nämnd besluta om hur 

kvalitetsbedömningen ska inverka på den definitiva resurstilldelningen av budgetmedel. 

För enheter som ingår i verksamheter som är konkurrensutsatta är brukarnas val av utförare 

ytterst bedömningen av kvaliteten och därmed vilken kvantitet som utförs och genererar 

resurstilldelning i form av budgetmedel eller kommunbidragsintäkter.  

 

Kostnad (netto) 

Den slutliga nettokostnaden jämförs med budget och analyseras. Bedömningen av 

budgetavvikelsen för respektive enhet baseras på: Enhetens definitiva (kvantitetsjusterade) budget 

med avdrag för bokförd nettokostnad vid bokslutet. 

Budgetavvikelser analyseras och anledningarna noteras. Särskilt anges om förändringar och 

förenklingar medfört ett ”smartare sätt att jobba” så att erfarenheterna kan spridas till andra 

arbetsenheter. 
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Budgetavvikelser 

Vid en positiv budgetavvikelse (d v s överskott mot budget) resultatbalanseras till enheten 

maximalt 80 % av överskottet och maximalt 4 % av den definitiva nettobudgeten. 

Vid en negativ budgetavvikelse (d v s underskott mot budget) resultatbalanseras till enheten 

100 % av underskottet. 

Eventuella tidigare års resultatbalanseringar ska medräknas vid bedömning av årets 

budgetavvikelse. 

 

Bokslut - avstämning 

Enheterna ska i anslutning till bokslutet inlämna en årsredovisning, enl anvisad mall, där enheten 

bl a kommenterar enhetens ekonomiska utfall, kvantiteter och kvalitet samt hur och när 

eventuella resultatbalanseringar ska användas respektive täckas kommande år. Nämnd gör en 

sammanställning till den 1/3 innan bokslutsberedningen. 

Budgetmedel som förs vidare till nästa år får användas till riktade insatser med inriktning på att 

stärka upp kvalitetsarbetet. Överskottet får inte användas till något som permanent ökar enhetens 

kostnadsnivå. Balanserade överskott får användas när nämndens bokslut är klart. 

Nämnd får besluta om investeringar som internleasas inom en årlig ram. Resultatenheten betalar 

investeringen genom årliga internleasingavgifter. Beslutet ska alltid åtföljas av en kalkyl som visar 

hur leasingavgiften inryms i driftbudgeten. 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 

Ekonomiavdelningen 

 

Anders Svedman 

Ekonomichef 
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Förslag till regler för intraprenad  inom omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls 

kommun 

1. Inledning 

En intraprenad är en företagsliknande enhet inom den kommunala förvaltningen med utökade 

ekonomiska befogenheter samt utökat ansvar för verksamhet och personal. Kommunen har dock 

alltid det yttersta ansvaret. 

2. Åtagande 

Åtagandet löper kalenderårsvis med prognos för åren två och tre och tecknas mellan ansvarig 

verksamhetschef och enhet. I åtagandet ska det tydligt framgå vad verksamheten ska åstadkomma 

inom tilldelad budget. Verksamhetens årsresultat är tredelat: 

1. En viss kvantitet ska tillhandahållas 

2. En viss kvalitet ska uppnås 

3. Allt ska ordnas inom en budgeterad nettokostnad 

Fokus ligger på att åstadkomma eftersträvad kvalitet inom budgeten. 

Intraprenaden förbinder sig med andra ord att leverera en viss kvantitet, till en viss kvalitet. 

Lyckas man göra detta till en lägre kostnad än tilldelad budget får man i slutet av året behålla den 

positiva budgetavvikelsen utifrån de dubbla villkor som anges i punkt 6.1. 

3. Allmänna villkor 

Intraprenadens budget alternativt nämndsbidrag är rörlig i förhållande till producerade 

omsorgsinsatser/kvantiteter. Detta betyder att intraprenaden månadsvis eller kvartalsvis i 

efterskott får sin budget justerad i relation till producerade kvantiteter. I samband med bokslut 

fastställs en definitiv kvantitetsjusterad nettobudget alternativt totalt nämndsbidrag. 

Nyckeltal, det vill säga styckepris för aktuella omsorgsinsatser/kvantiteter fastställs årligen av 

omsorgsnämnden. 

Det ekonomiska bidraget för åtagandet enligt detta avtal framgår av bilaga 1. 

Eventuella övriga uppdrag skall specificeras i separata avtal. 

                                                           
 Med intraprenad avses vad som i det kommunövergripande förslaget benämns som arbetsenhet med resultatansvar. 
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Inom kommunens regelverk med rutiner, policys och riktlinjer har en arbetsenhet stor frihet att 

styra och påverka verksamheten i riktning mot målen. I de fall speciella regler ska gälla för någon 

resultatenhet ska det anges i åtagandet. 

En förutsättning är att intraprenaden ska samarbeta med rekryteringsenheten, för de 

yrkesgrupper som ingår i rekryteringsenhetens åtagande. Detta krav ställs för att säkerställa att 

förvaltningen får ett samlat grepp om rekryteringsstrategin. 

4. Kvantitet 

Inom de verksamheter där så är möjligt kommer nyckeltal för kvantiteter att tas fram vilka 

kommer att ligga till grund för budget. 

För hemtjänstens verksamhet gäller de förutsättningar som anges i förfrågningsunderlaget för 

LOV, se bilaga. 

För särskilt boende gäller de förutsättningar som anges i äldreomsorgens 

resursfördelningsmodell, se bilaga. 

När det gäller omsorgen om personer med funktionsnedsättningar gäller de förutsättningar som 

anges i resursfördelningsmodell för detta verksamhetsområde, se bilaga. 

För övriga verksamheter som önskar bli intraprenad kvarstår en del arbete med att ta fram 

nyckeltal. Inom de verksamheter där man inte lyckas ta fram användbara nyckeltal kommer 

istället en anslagsbudget att gälla. 

5. Kvalitet 

Att bedriva en verksamhet av god kvalitet är en del av åtagandet. Enhetens kvalitativa mål stäms av 

vid bokslutet. En förutsättning för att få behålla ett budgetöverskott är att kraven på god kvalitet har 

uppfyllts. 

Kvaliteten kommer att följas upp bland annat genom följande metoder beroende på vilka som är 

användbara inom respektive verksamhetsområde: 

 Brukarenkät vartannat år 

 Medarbetarenkät vartannat år 

 Uppföljning av rapporter på Lisa (arbetsmiljöarbetet) 

 Uppföljning av antal upprättade genomförandeplaner samt eventuella stickprovskontroller 

 Uppföljning av arbetet med värdighetsgarantier 

 Hantering av synpunkter, oönskade händelser och Lex Sarah. Inkomna synpunkter och 

oönskade händelser tas emot, bedöms och åtgärdas inom ramen för enhetens 

kvalitetsarbete. En kopia skickas till kvalitetsutvecklare och verksamhetschef för 

bedömning av om och i så fall när uppföljning ska vara genomförd. Lex Sarah 

utredningar görs av kvalitetsutvecklare vilka kan resultera i krav på åtgärdsplaner med 

mera. Fokus i arbetet med fel och brister bör ligga på analys, åtgärder och uppföljning. En  
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 sammanställning av hur enheten har arbetat utifrån i denna punkts nämnda kriterier kan 

komma att göras av kvalitetsutvecklare för bedömning i ledningsgruppen. 

 Inom hemtjänsten kommer uppföljningsbesök genomföras vartannat år för att bedöma 

kvaliteten av verksamheten utifrån kriterier som tas fram i och med att Lagen om 

valfrihet införs. Resultaten kommer att publiceras på kommunens hemsida. 

Utifrån ovan nämnda kriterier ansvarar chefen för intraprenaden för att göra en 

kvalitetsberättelse1 som en del av årsredovisningen. Kvalitetsberättelsen ska presenteras för 

verksamhetschef som gör en sammanställning till nämnd/ledningsgrupp för redovisning av 

verksamheternas kvalitet i anslutning till bokslutet. 

Om brister framkommer vid uppföljning av kvaliteten skall en åtgärdsplan upprättas. En 

uppföljning kommer att göras av hur intraprenaden har arbetat med och följt åtgärdsplanen. Om 

enheten inte har arbetat enligt planen ska omsorgsnämnden ta ställning till om intraprenaden ska 

fråntas hela eller delar av eventuell positiv budgetavvikelse. 

Om allvarliga kvalitetsbrister, som inte genast åtgärdas, framkommer vid uppföljning kan avtalet 

komma att hävas under pågående budgetår. Verksamheten återgår då omgående till ordinarie 

kommunal verksamhet. Det kan till exempel gälla allvarliga missförhållanden, en sådan 

underbemanning att det medför risker för brukare och eller personal. 

6. Resultatbalansering och hantering av budgetavvikelse 

Balansering av medel till nästa år styrs av vilket resultat man uppnått. Hänsyn tas till vad man 

åstadkommit inom budgeten. Det vill säga en sammanvägning av kvantitet, kvalitet och 

nettokostnad. Kostnader och intäkter bokförs alltid på den verksamhet och det år de avser. 

Budget = skillnad mellan budgeterade intäkter och kostnader 

Bokslut = skillnad mellan faktiska intäkter och kostnader 

Budgetavvikelse = skillnad mellan bokslutets resultat och budgeterat resultat 

Regler kring enheternas kvantiteter, kvalitet och resursfördelning fastställs av Omsorgsnämnden 

inför varje budgetår. 

6.1 Budgetavvikelse 

Vid en positiv budgetavvikelse (överskott mot budget) resultatbalanseras till enheten maximalt 80 

% av överskottet och maximalt 4 % av den definitiva nettobudgeten.  

Vid en negativ budgetavvikelse (underskott mot budget) resultatbalanseras till enheten 100 % av 

underskottet. 

                                                           
1 Det är ett krav att detta görs på verksamhetsnivå enligt 7 kap 1 § Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 
SOSFS 2011:9. En mall för kvalitetsberättelse skulle kunna ingå i Anna-Lenas och Emmas arbete med att ta fram ett 
nytt ledningssystem för kvalitet. 
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Eventuella tidigare års resultatbalanseringar ska medräknas vid bedömning av årets 

budgetavvikelse och eventuellt kvarvarande över- eller underskott ska till sin helhet 

resultatbalanseras till nästa år.  

6.2 Avstämning vid bokslut 

Enheterna ska i anslutning till bokslutet inlämna en årsredovisning, enligt anvisad mall, där 

enheten bland annat kommenterar det ekonomiska utfallet, kvantiteter och kvalitet samt hur och 

när eventuella resultatbalanseringar ska användas respektive täckas kommande år.  

Budgetmedel som förs vidare till nästa år får användas till riktade insatser med inriktning på att 

stärka upp kvalitetsarbetet. Överskottet får inte användas till något som permanent ökar enhetens 

kostnadsnivå. Balanserade överskott får användas när nämndens bokslut är klart. 

Förslag till beslut: 

 att godkänna att förslag till regler för intraprenad inom omsorgsförvaltningen i Hudiksvalls kommun ska 

gälla så snart kommunövergripande beslut tas om arbetsenheter med resultatansvar. 

 

 

Hudiksvall 2 december 2011-12-02 

 

…………………………  ………………………… 

Ylwa Eriksson  Emma Ivarsson 
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Bilaga 2  

 

Detta är en information till dig som deltar i vår enkätundersökning. 

Vi heter Michael Lejfalk och Susanne Norling och vi läser nu sista 

terminen på Socionomprogrammet på Gävle högskola. 

Vi har till vårt examensarbete valt att genomföra en 

jämförandestudie mellan ett äldreboende som idag drivs som en 

intraprenad och ett äldreboende som drivs traditionellt i kommunal 

regi. Vi behöver Din hjälp med att fylla i denna enkät som ett 

underlag till vår uppsats. Vi kommer även att genomföra intervjuer 

med omsorgspersonal, enhetschef samt Verksamhetschef för stöd 

och utvecklingsenheten. 

Enkäten kommer att vara helt anonym och behandlas konfidentiellt 

dvs. dina svar kommer inte att kunna identifieras. Enkäten kommer 

att bearbetas endast av oss och allt insamlat material kommer att 

förstöras efter examination. 

Tack för din medverkan! 

Michael och Susanne 

Vid eventuella frågor är Ni välkommen att kontakta oss. 

Michael Lejfalk 070-589 85 85   vsn09mlk@student.hig.se 

Susanne Norling 070- 363 40 36  vfk06sng@student.hig.se 

mailto:vsn09mlk@student.hig.se
mailto:vfk06sng@student.hig.se
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    -25     26-35    36-45              46- 

Vilken ålder har du? 

 

                                                                 Outbildad      Undersköterska  Sjuksköterska   Annat 

Vilken utbildning har du? 

 

                                                                     -3                      4-10                11-15            16- 

Anställningsår i verksamheten  

 

                                                                            

 

Arbetsplats                                              Lyckbacken                         Rosenborg 

                                                                        

 

 

Kommentarer: 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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Jag har idag stora möjligheter att påverka: 

 

Instämmer  Instämmer Instämmer Vet ej 

     helt     delvis    inte alls 

Mitt arbetstidsschema 

 

Mina arbetsuppgifter 

 

Sättet jag utför mina arbetsuppgifter  

på 

 

Min lön 

 

Utformning/inredning av personal- 

utrymmen i verksamheten 

 

 

Kommentarer: 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
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Information och möjlighet att idag göra sin röst hörd/bli lyssnad på. 

 

Instämmer  Instämmer Instämmer Vet ej 

     helt     delvis    inte alls 

Jag får vetskap om övergripande  

förändringar som gäller mitt arbete 

  

Jag har ett helhetsgrepp i  

kommunens äldreomsorg 

Jag har stora möjligheter 

att framföra mina åsikter 

i frågor som rör arbetet 

Jag känner att mina idéer och 

förslag tas till vara 

Vi diskuterar arbetsmetoder  

och förhållningssätt 

Chefen är tillgänglig 

 

 

Kommentarer: 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________
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Ansvar och arbetsuppgifter idag. 

 

Instämmer  Instämmer Instämmer Vet ej 

     helt     delvis    inte alls 

Ledningen delegerar arbets- 

uppgifter till oss i verksamheten  

 

Jag får ta för mycket ansvar  

 

Jag har mindre tid för de boende  

 

  

Jag har tillräckliga kunskaper om  

verksamhetens budget 

Hänsyn till budget styr mitt arbete 

med de boende 

Vi sparar, men bara på sådant som 

inte försämrar något för de boende  

 

 

Kommentarer: 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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Meningsfullhet med mitt arbete idag.  

 

Instämmer  Instämmer Instämmer Vet ej 

     helt     delvis    inte alls 

Jag har god kunskap om verksamhetens 

mål och visioner. 

 

Jag känner mig behövd på min arbetsplats. 

 

Jag upplever att ledningen och personal 

uppmuntrar mer till tänkande i nya banor. 

 

Jag känner mig betydelsefull i mötet med 

de äldre i verksamheten.  

 

Jag ser positivt på att vi personal  

samarbetar mellan avdelningarna. 

 

 

Kommentarer: 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 
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                   Delaktighet i arbetet idag.  

 

Instämmer  Instämmer Instämmer Vet ej 

     helt     delvis    inte alls 

Mina idéer och förslag tas  

tillvara. 

 

Jag har engagemang och motivation 

i arbetet. 

 

Jag upplever att jag är delaktig i arbetet. 

 

                         Äldres kvalitet/delaktighet idag. 

Kvaliteten är god i det äldreboende jag  

arbetar i.  

  

 

De äldre har möjlighet att påverka: 

 

- Vilken mat som serveras 

 

- Vilken tid på dygnet de får hjälp 

 

- Vem de får hjälp av  

 

 

 

Kommentarer: 

_________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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                   Stöd och hjälp vid behov idag. 

 

Instämmer  Instämmer Instämmer Vet ej 

     helt     delvis    inte alls 

Jag/vi får det stöd vi behöver från  

ledningen (chefen)för att klara vårt arbete. 

 

Jag upplever att jag får det stöd jag 

behöver av mina arbetskamrater. 

 

 

                   Alternativa driftsformer/Intraprenader. 

 

Instämmer  Instämmer Instämmer Vet ej 

     helt     delvis    inte alls 

Jag har fått tillräckliga kunskaper om 

alternativa driftsformer/intraprenader.  

 

Jag är intresserad av att arbeta i en 

intraprenad.  

 

Anser du att intraprenad är en bra 

driftsform för äldreboenden. 

 

 

Kommentarer: 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

  

Stort tack för din medverkan! 

Michael Lejfalk/Susanne Norling  
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      Bilaga 3

      

                
   

Detta är en information till dig som deltar i vår undersökning. 

 

Vi heter Michael Lejfalk och Susanne Norling och vi läser nu sista 

terminen på Socionomprogrammet på Gävle högskola. 

Vi har till vårt examensarbete valt att genomföra en 

jämförandestudie mellan ett äldreboende som idag drivs som en 

intraprenad och ett äldreboende som drivs traditionellt i kommunal 

regi. Vi behöver Din hjälp med att svara på några frågor som kommer 

att ingå som ett underlag till vår uppsats. Informerat samtycke 

kommer att lämnas vid intervjutillfället. Svaren kommer att 

bearbetas endast av oss och allt insamlat material kommer att 

förstöras efter examination. Deltagandet är frivilligt! 

Tack för din medverkan! 

Michael och Susanne 

Vid eventuella frågor är Ni välkommen att kontakta oss. 

Michael Lejfalk 070-589 85 85   vsn09mlk@student.hig.se 

Susanne Norling 070- 363 40 36  vfk06sng@student.hig.se

mailto:vsn09mlk@student.hig.se
mailto:vfk06sng@student.hig.se


78 

 

Intervjufrågor med verksamhetschef/enhetschef Lyckbackens äldreboende  

Bakgrund:  

 Vilken befattning har Du? 

 Vilken utbildning har Du? 

 Hur länge har Du arbetat som verksamhetschef/enhetschef? 

 

Konkurrens och effektivitet 

 Kan du beskriva din roll vid intraprenad införandet? 

 Varför tror Du att intraprenad aktualiseras som en alternativ driftsform inom 

kommunal regi? 

 Vad anser Du om debatten kring privatisering inom äldreomsorgen? 

 

Delaktighet och ansvar 

 Vad tror du är anledningen till att verksamheter inte vill införa intraprenad? 

 

 Vilka grundläggande kunskaper anser Du att personalen behöver för att driva en 

intraprenad?   

 

 Anser du att de äldre fått större delaktighet i en intraprenad? 

 

 Tror du att personalen upplever större engagemang och motivation i arbetet i en 

intraprenad?  

 

Verksamhetens kvalitet  

  Vilka förväntade effekter på kvaliteten hade kommunen vid införandet av intraprenad 

på Lyckbackens äldreboende? 

 Kan du beskriva några skillnader gällande driften mellan Lyckbackens äldreboende 

som drivs som en intraprenad och Rosenborg som drivs som ett traditionellt 

äldreboende?  

 Tror du att det finns skillnader på personalens upplevelser på Lyckbacken och 

Rosenborg vad gäller stöd och stöttning ifrån kommunen?   
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Allmänna frågor  

 Vilka fördelar kan Du se med en intraprenad? 

 Vilka nackdelar kan Du se med en intraprenad 
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Intervjufrågor med enhetschef Rosenborg/Forsagården äldreboende 

 

Bakgrund:  

 Vilken befattning har Du? 

 Vilken utbildning har Du? 

 Hur länge har Du arbetat som enhetschef? 

  

Konkurrens och effektivitet 

 Kan du beskriva din roll på det äldreboende där du arbetar? 

 Varför tror Du att intraprenad aktualiseras som en alternativ driftsform inom 

kommunal regi? 

 Vad anser Du om debatten kring privatisering inom äldreomsorgen? 

 

Delaktighet och ansvar 

 Vad tror du är anledningen till att Er verksamhet inte inför intraprenad? 

 

 Vilka grundläggande kunskaper anser Du att personalen behöver för att driva en 

traditionell verksamhet inom äldreomsorgen?   

 

 Anser du att de äldre får större delaktighet i en traditionell driftsform? 

 

 Tror du att personalen upplever större engagemang och motivation i arbetet i en 

traditionellt driven verksamhet gentemot en intraprenad?  

 

Verksamhetens kvalitet  

  Vilka förväntade effekter på kvaliteten har kommunen på Er verksamhet? 

 Kan du beskriva några skillnader gällande driften mellan Lyckbackens äldreboende 

som drivs som en intraprenad och Rosenborg/Forsagården som drivs som ett 

traditionellt äldreboende?  
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 Tror du att det finns skillnader på personalens upplevelser på Lyckbacken och 

Rosenborg/Forsagården vad gäller stöd och stöttning ifrån kommunen?   

Allmänna frågor  

 Vilka fördelar kan Du se med en traditionellt driven verksamhet? 

 Vilka nackdelar kan Du se med en traditionellt driven verksamhet?  

 

  


