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     Sammanfattning 

Denna uppsats behandlar, som framgår av syftet Ädel-reformens visioner och realiteter i 

två kommuner. Syftet med uppsatsen är att i en jämförande studie beskriva och analysera 

kommunalpolitikers och personalens upplevelser av Ädels genomförande i två kommuner. 

Vår övergripande frågeställning är: Hur fungerar Ädel som en vision i realiteten? Vårt 

fokus är att synliggöra vilken förändring det ändrade huvudmannaskapet har inneburit för 

personalen inom äldreomsorgen i de båda kommunerna. Det empiriska materialet består 

av intervjuer med kommunalpolitiker i de båda kommunerna och olika personalkategorier 

inom äldreomsorgen i dessa kommuner, sammanlagt sexton intervjuer. I uppsatsen 

diskuteras och analyseras skillnader och likheter mellan de olika personalkategorierna, 

kommunalpolitikerna, samt skillnader mellan de båda kommunerna. Genom att besvara 

fem frågeställningar har syftet med uppsatsen uppfyllts och Ädel-reformens teoretiska 

syfte har sammanlänkats med den genomförda empiriska undersökningen.  

 

Våra slutsatser är: Det är viktigt att all personal inom en organisation är delaktiga och har 

möjlighet att påverka vid förändringsarbeten. För att personalen ska ha möjlighet att 

påverka och vara delaktig samt för att uppnå verksamhetens mål är det nödvändigt med en 

klar och precis målformulering. Politiker ger ofta en glättig bild då de med visioner vill 

lyfta fram det positiva men realiteten visar på att där kommer problemen. Det är viktigt 

med samverkan för att undvika implementeringsproblem. Materialet visar att det förekom 

konflikter vid Ädel-reformens genomförande som berodde på kulturella skillnader. Vid en 

organisationsutveckling är det därför mycket viktigt att ta hänsyn till olika 

organisationskulturer. Det ser ut att ha betydelse för omsorgen av de äldre och sjuka om 

kommunen har en befolkningsminskning och hög andel personer över 65 år eller om den 

har en befolkningsökning och mindre andel personer över 65 år då detta påverkar vilka 

resurser som kan tillföras äldreomsorgen. Hur äldreomsorgen har påverkats av den 

pågående samhällsutvecklingen och vad som är Ädels konsekvenser är dock svårt att 

särskilja. Problem kvarstår mellan landsting och kommun på lokal och regional nivå i de 

två kommunerna och en bra lösning vore att kommunerna tar över primärvården i syfte att 

få en organisation.  

 

Nyckelord: Ädel-reformen, organisationsutveckling, rationalisering, mål,                                                    

delaktighet/påverkan, implementering, omsorgsarbete, samarbete.  



Abstract 
This essay treats as the aim shows the visions and realities of the "Ädel Reform" in two 

municipalities. The aim of the essay is to describe and analyze in a comparing study local 

politicians' and the staff’s experiences of the implementation of the "Ädel Reform" in two 

municipalities. Our main problem is: How does the vision of the "Ädel Reform" work in 

reality? Our focus is how the change of responsible organization has become visible for the 

staff of the geriatric care in both municipalities. The empirical material consists of interviews 

with local politicians and different kinds of personnel categories of the geriatric care in these 

municipalities, in total sixteen interviews. In the essay differences and similarities between 

the different personnel categories, the local politicians and differences between the two 

municipalities are being discussed and analyzed. By answering five questions the aim of the 

essay has been fulfilled and the theoretical aim of the "Ädel Reform" has been linked with the 

empirical study. 

 

Our conclusions are: It is important that staff members in an organization are involved and get 

an opportunity to influence alterations. In order to influence, be involved and reach the goal of 

the activities the staff must have a distinct and precise formulation of the aim. Politicians 

often give a visionary image in their intent to bring out what’s positive but reality shows 

where the problems are. Co-operation is important to avoid implementation problems. Our 

study shows that there were conflicts when the “Ädel Reform” was accomplished which were 

due to cultural differences. When developing an organization it is therefore very important to 

consider different kinds of organization culture. It seems to be of importance for the geriatric 

care if the municipality has a decreasing population and a large number of people over the age 

of 65 or if the municipality has an increasing population and a smaller number of people over 

the age of 65 as this affects the resources the geriatric care is supplied with. How the geriatric 

care has been affected during the present change of Society and what the consequences of the 

"Ädel Reform” are, is difficult to keep discern. There are still problems between the county 

council and the municipality at local and regional levels in the two municipalities and an 

excellent solution would be if the municipality takes over the primary care in order to to get 

one organization. 

 

Key words: The "Ädel Reform", organization development, rationalization, goal, 

participation/influence, implementation, care, co-operation.  
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Inledning 
 
Omsorgen av äldre och handikappade har blivit en stor utgift för kommunerna, framförallt 

genom Ädel-reformen som trädde i kraft den 1 januari 1992.1 Med Ädel fick kommunerna i 

Sverige ett större ekonomiskt ansvar för äldre- och handikappomsorgen2 och blev 

huvudansvariga för enklare sjukvårdsinsatser och eftervård. Det var tidigare landstinget som 

hade huvudansvaret för äldre- och handikappsjukvården. En av anledningarna till reformens 

genomförande var att samarbetet mellan landsting och kommun inte fungerade 

tillfredsställande då ansvarsfördelningen mellan de två organisationerna uppvisade brister. 

Målet med Ädel-reformen var att integrera socialt och medicinskt arbete samt ge vårdtagarna 

god livskvalitet. Med god livskvalitet avsågs att de äldre och handikappade skulle få välja 

vilken vårdform och boende de önskade. De skulle ha rätt att bo hemma även om de hade 

stora vårdbehov. Vårt fokus är att synliggöra vilken förändring det ändrade 

huvudmannaskapet har inneburit för personalen inom äldreomsorgen.  

 

Omsorgsarbetet när det gäller de handikappade och äldre har ur ansvarssynpunkt genomgått 

flera förändringar. Det är dock landstinget och kommunerna som har och som har haft det 

överordnade ansvaret under hela 1900-talet. Det som har varierat är vilka arbetsuppgifter som 

respektive organisation skulle utföra och vilka patientgrupper som ingick i respektive 

organisations ansvarsområde. 3 

 

Före Ädel-reformen hade landstinget ansvaret för den medicinska kompetensen genom 

hemsjukvård, distriktssjukvård, långtidssjukvård vid sjukhem eller sjukhus och specialistvård 

på olika sjukhuskliniker och dess personal har sjukvårdsutbildning. Primärkommunerna hade 

ansvaret för den sociala kompetensen genom olika boenden, social hemtjänst, ekonomiska 

bidrag och speciell stödservice som fotvård och färdtjänst. Dess personal har social 

utbildning. Den så kallade kompetensprincipen4 bildade grunden när det gällde fördelningen 

av arbetsuppgifter mellan de två huvudmännen och även när det gällde utformningen av 

yrkesrollerna. Sjukvårdspersonalens yttersta målsättning är att rehabilitera dvs. att återge en 

persons psykiska och fysiska hälsa till det hälsotillstånd som personen hade före sin sjukdom. 

När sjukvårdsinsatserna inte längre förmår förbättra individens hälsotillstånd, övergår 

behandlingen till habilitering, vilket betyder att bevara och bibehålla det hälsotillstånd som 

                                                           
1 Broomé, P, Jonsson, P (1994 ) 
2 Socialtjänstlagen (1980:620 ) ersatte Socialhjälpslagen (Shjl), Barnavårdslagen (Bvl) och Nykterhetsvårdslagen 
(Nvl). Norström, C, Thunved, A (1996) 
 
3 Berg, E (1994) 
4 Socialtjänstlagen, i Berg, E (1994) 
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har åstadkommits genom rehabiliteringen. Uppgiften för kommunens hemtjänst var att ta vid 

när sjukvårdsinsatserna upphörde, vilket innebar att kommunens omsorg var inriktad på 

habilitering.  

 

När primärvården byggdes ut under 1970- och 80-talet var avsikten bl.a. att underlätta för den 

enskilde individen att få sjukvård i det egna hemmet.  Det förekom diskussioner om var de 

äldre skulle få sin vård, om de i högre utsträckning än tidigare skulle få sin vård på sjukhem, 

ålderdomshem eller i sina hem. Det diskuterades om det var sjukvård de äldre egentligen 

behövde. Det framkom synpunkter från bl.a. sjukvårdens personal att kommunens hemtjänst 

borde kunna ta ett större ansvar när det gäller de äldres omsorger. Denna diskussion ledde till 

nya gränsdragningar för sjukvårdens ansvar då sjukvårdens personal började ifrågasätta om 

inte den sjukvård som sjukvårdspersonalen bedrev på institutioner där handikappade och äldre 

bodde till största delen handlade om social omsorg. Diskussionerna mellan sjukvårdens 

personal och socialtjänstens personal gällde vad som var kommunens ansvarsområde och vad 

som var landstingets ansvarsområde. Det fanns inga klara direktiv om vad som var respektive 

organisations ansvarsområde.  

 

Elisabeth Berg (1994) har studerat hur samarbetet fungerade mellan personal från landstingets 

primärvård och personal från kommunens hemtjänst innan Ädel-reformen genomfördes. 

Enligt de politiska målsättningarna skulle dessa grupper samarbeta i det öppna vårdarbetet när 

det gäller omsorgen av handikappade och äldre. Eftersom personalen i undersökningen 

kommer från två skilda organisationer med inbördes olikartade verksamheter valde Berg att 

studera organisationerna var för sig. Syftet med detta var att undersöka i vilken utsträckning 

och hur mötena mellan personalen från de två organisationerna påverkades av att de kom från 

två skilda organisationer. Berg har studerat dessa organisationer ur både ett samhällsteoretiskt 

och ett könsteoretiskt perspektiv. En av Bergs slutsatser utifrån sin undersökning är att 

samarbetet mellan de två organisationerna inte alltid fungerade på ett tillfredsställande sätt. 

Berg anser att en av orsakerna till detta är att maktbalansen mellan de två organisationerna var 

ojämlik. Det är den medicinska professionen som väger tyngst och som fastställer de 

medicinska problemen samt bestämmer vilka insatser som ska utföras. Den medicinska 

professionen intar en överordnad ställning gentemot den byråkratiska administrativa 

verksamheten. Berg avslutar sin avhandling med att ställa frågan på vilket sätt samarbetet 

mellan dessa båda organisationer kommer att förändras när primärkommunerna genom Ädel-

reformen nu har huvudansvaret för de handikappade och äldres sjukvård och omsorg?  

De boendeformer som fanns för de handikappade och äldre under 1960-talet var 

ålderdomshem och pensionärshem. De som bodde på ålderdomshemmen fick en fullständig 
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service dvs. helpension, pensionärshemmen däremot tillhandahöll en begränsad service och 

tillsyn. Under 1970-talet började servicehus att byggas.5 Den offentliga omsorgen för äldre 

och handikappade har omorganiserats till öppnare vårdformer, enligt de riktlinjer som anges i 

bl.a. Socialtjänstlagen 1982 och Hälso- och sjukvårdslagen 1983.6 De handikappade och äldre 

hade tidigare i stor utsträckning fått sin vård på institutioner. Målet var att de i större 

utsträckning skulle kunna bo kvar hemma, även de med stora omsorgsbehov. Det finns tre 

fundamentala principer när det gäller samhällets vård och sociala service. Dessa fastställer att 

den enskilde individen har rätt att själv bestämma hur denne vill leva sitt liv, rätt till valfrihet 

och rätt att känna trygghet. Detta är den grundsyn som har satt sin prägel på äldreomsorgen i 

dagens Sverige. Den enskilde individen skall kunna bo kvar hemma så länge det är möjligt.7  

 

Våren 1985 fattade riksdagen ett beslut om att förbättra boendeförhållandena för 

handikappade, äldre och långvarigt sjuka människor. Detta beslut innebar att alla individer 

fick rätt att inneha en egen bostad med en bra standard och där den personliga integriteten 

skulle respekteras.8  Enligt Socialtjänstlagen 1989 skulle kommunerna inrätta särskilda 

boendeformer för omvårdnad och service för äldre människor som är i behov av särskilt stöd. 

Mellan åren 1982 och 1989 har servicehusen ökat i antal medan ålderdomshem har minskat i 

antal. Kommunerna har byggt mindre gruppboenden för äldre samt även andra 

boendeformer.9  

 

Ädel-reformen är ett riksdagsbeslut som ledde till ändringar i bl.a. Socialtjänstlagen och 

Hälso- och sjukvårdslagen. Kommunens åtagande när det gäller äldreomsorgen står bl.a. 

inskrivet i Socialtjänstlagen som är en ramlag vilket innebär att den inte anger detaljerade  

regler utan endast riktlinjer för kommunernas verksamheter. Det medför att kommunerna har 

relativt fria händer att själva bestämma hur de ekonomiska resurserna ska fördelas. Det 

yttersta ansvaret för äldreomsorgens behov av resurser har de lokala kommunalpolitikerna i 

socialnämnden. Denna nämnd har delegerat beslutsrätten när det gäller olika biståndsinsatser 

angående äldreomsorgen till tjänstemännen på socialförvaltningen. Politikerna fattar beslut 

om övergripande riktlinjer och mål för den sociala verksamheten. Tjänstemännen har 

befogenheter att fatta beslut och ge order men de är även underställda sina chefer som också 

                                                           
5 Servicehusen kan ses som efterträdare till pensionärshemmen, med den skillnaden att utbudet av service för den 
boende är större på servicehuset. Berg, E (1994) 
6 Även genom riktlinjer i Lag (1985:568 ) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl., 
Konsekvensstudien – erfarenheter och ekonomiska konsekvenser  av strukturförändringar inom psykiatri, äldre 
omsorg,  och omsorger om psykiskt utvecklingsstörda. Landstingsförbundet och kommunförbundet, 1986, SOU 
1987:21 i Berg, E  (1994) 
7 Proposition 1987/88:176 Om omsorgen inför 90-talet i Berg, E (1994) 
8 SOU 1987: 21 Betänkande av äldreberedningen. Äldreomsorg i utveckling i  Berg, E (1994) 
9 Berg, E (1994) 
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är tjänstemän och de är även underställda kommunalpolitikerna. Chefstjänstemännen däremot 

är endast underställda de förtroendevalda. Deras position i egenskap av tjänstemän ger dem en 

auktoritet i deras myndighetsutövning.10 Myndighetsutövning innebär: Beslut eller åtgärder 

som ytterst är uttryck för samhällets maktbefogenheter.11 Tjänstemännen i mellanposition är 

relativt självständiga i sin yrkesutövning. Den makt som de tjänstemän som är överordnade 

har gäller mer formell organisation och formella rutiner än själva arbetets innehåll.12 

 

Ett politiskt beslut som tas av riksdag och regering och som därefter verkställs av de 

offentliga myndigheterna förändras både till inriktning och till innehåll. Det politiska beslutet 

behandlas av olika offentliga myndigheter som gör sina tolkningar och skickar det sedan 

vidare till nästa instans. Det verkställande organet måste även utarbeta ett konkret 

tillämpningsförfarande i syfte att kunna omsätta beslutet i praktiken. Detta förfarande leder till 

att det sker förändringar när det gäller de politiska intentionerna. Om de politiska besluten inte 

genomförs som politikerna avsett talar man om implementeringsproblem13  

 

För att kunna utvärdera Ädel-reformen bör det ha gått minst fem år sedan genomförandet. 

Anledningen är att kommunen är en komplex organisation och trögrörlig, vilket innebär att 

den är svår att förändra och att en att förändring kan ta lång tid.14  Att kommun är en komplex 

organisation innebär att den består av flera olika yrkesgrupper.15 Det är rimligt att anta att pga. 

att det var personal från två trögrörliga organisationer som skulle samarbeta har det tagit lång 

tid att innan reformen har förankrats i kommunens organisation.  

 

Ädel har inneburit en stor utgiftspost för kommunerna. Det är i dag drygt tolv år sedan Ädel-

reformen genomfördes och vår avsikt med denna undersökning är bl.a. att försöka besvara 

frågan hur samarbetet mellan de två organisationerna har förändrats efter Ädels 

genomförande.  Visionerna när kommunerna skulle ta över äldre- och handikappomsorgen var 

att oklarheterna mellan kommunen och landstinget skulle redas upp och det skulle bli en 

tydligare och bättre organisation.16 Har detta lyckats? Ädel-reformens mål var att integrera 

socialt och medicinskt arbete och förbättra vårdtagarnas livskvalité. Har vårdtagarna verkligen 

fått bättre livskvalité? Det talas nämligen ofta i massmedia om missförhållanden på 

äldreboenden. Många äldre får t.ex. inte gå ut på hela sommaren och som en anhörig i TV-
                                                           
10 Berg, E (1994 )       
11 Wennergren, B (2000) Offentlig förvaltning i arbete – Om verksamheten och ärendehandläggningen i stat och 
kommun, s 25 
12 Berg, E (1994 ) 
13 Premfors, R  i Berg, E (1994 ) 
14 Sannerstedt, A i Berg, E (1994) 
15 Abrahamsson, B, Andersen, J A (2000) 
16 Hedin, B (1991)   
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programmet Uppdrag granskning uttryckte det: Det finns lagstadgat att kor ska vara ute på 

sommaren men det finns ingen sådan lag för människor.17 Hur har integrationen fungerat 

mellan de f.d. landstingsanställda som var vana vid medicinsk omvårdnad och de 

kommunanställda sedan tidigare vilka var vana vid social omvårdnad?  

 
Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att i en jämförande studie beskriva och analysera kommunalpolitikers 

och personalens upplevelser av Ädel-reformens genomförande i två kommuner. Vår 

övergripande frågeställning är: Hur fungerar Ädel-reformen som en vision i realiteten? Vårt 

fokus är att synliggöra vilken förändring det ändrade huvudmannaskapet har inneburit för 

personalen inom äldreomsorgen i de två kommunerna. 

 

De frågeställningar vi främst avser att besvara är: 

• Hur upplevde personalen Ädel-reformens genomförande? 

• Hur anser personalen och kommunalpolitikerna att Ädel-reformen påverkat omsorgen av 

de äldre och sjuka? 

• Hur upplever personalen och kommunalpolitikerna att samarbetet fungerar mellan 

kommunen och landstinget? 

• Hur upplever personalen äldreomsorgens mål och den egna delaktigheten i verksamhetens 

mål?  

• Hur anser kommunalpolitikerna att de politiska besluten angående Ädel-reformen har 

implementerats i kommunens organisation? 

 
Avgränsningar   

Vår undersökningsgrupp är kommunalpolitiker, tjänstemän vid socialförvaltningen och 

vårdpersonal inom äldreomsorgen i två kommuner i Norrbotten. Undersökningsgruppen 

består av både män och kvinnor. Vi har begränsat oss till kommunal nivå, då kommunerna 

genom Ädel-reformen har huvudansvaret för äldre och handikappades sjukvård och omsorg. 

De tjänstemän vi intervjuat är socialchefer, äldreomsorgschef, av vårdpersonal har vi valt  

arbetsledare, samt undersköterskor/vårdbiträde. De politiker som deltog i vår undersökning är 

kommunalpolitiker i socialnämnden.  

 

Vårt krav var att de olika personalkategorierna skulle ha en anställningstid på cirka 15 år inom 

äldreomsorgen, samt att politikerna skulle ha blivit invalda i socialnämnden minst några år 

                                                           
17 SVT 1 Uppdrag granskning. 2003-01-21. Kl. 20.00 - 21.00 
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före Ädel-reformens genomförande, detta för att intervjupersonerna skulle kunna göra en 

jämförelse mellan förhållandena före och efter reformen.   

 
Uppsatsens disposition 

Uppsatsen inleds med en bakgrund om Ädel-reformen och konsekvenserna för kommunerna, 

följt av vårt problemområde. Därefter följer en redogörelse av uppsatsens syfte och 

frågeställning, samt avgränsningar. Metod och material belyses noggrant följt av uppsatsens 

teoretiska referensram. Intervjumaterialet presenteras under resultatdelen. I den avslutande 

diskussionen följer analys av skillnader/likheter mellan de båda kommunerna, de olika 

personalgrupperna och kommunalpolitikerna.  

 
 
Metod och material  
Intervjuerna 

Syftet med uppsatsen är att i en jämförande studie beskriva och analysera kommunalpolitikers 

och personalens upplevelser av Ädel-reformens genomförande i två kommuner i Norrbotten. 

Vi önskar få en djupare förståelse för hur Ädel fungerar som en vision i realiteten och på detta 

sätt fånga individens upplevelser. Vårt fokus är att synliggöra vilken förändring det ändrade 

huvudmannaskapet har inneburit för personalen inom äldreomsorgen i de två kommunerna 

och vi har därför valt att arbeta med kvalitativ metod. 

 

Vårt empiriska material består av sexton intervjuer med berörd personal och 

kommunalpolitiker. Vi tog kontakt med våra intervjupersoner på olika sätt. 

Undersköterskornas arbetsledare kontaktades per telefon, detta för att få besked om 

intervjuerna med undersköterskorna kunde genomföras under deras arbetstid samt vilka som 

arbetat inom äldreomsorgen i cirka 15 år. Vi tog därefter per telefon kontakt med de 

undersköterskor som arbetsledarna namngivit och bokade tider för intervjuer med dem. Några 

undersköterskor kontaktades även utan att arbetsledaren namngivit dem. Intervjuerna med 

arbetsledarna bokades även de per telefon. Tjänstemännen inom socialförvaltningen 

kontaktades per mail. Kommunalpolitikern i den ena kommunen kontaktades via socialchefen 

som även bokade en tid för intervjun. För att få kontakt med kommunalpolitikern i den andra 

kommunen kontaktades först socialnämndens ordförande som namngav några personer som 

uppfyllde våra krav dvs. att de hade blivit invalda i socialnämnden före Ädels genomförande. 

En av dessa kontaktades därefter per telefon och en tid för intervju bokades.  

Vi klargjorde för intervjupersonerna vid intervjutillfället att de frågor vi avsåg att ställa var så 

kallade öppna frågor, vilket innebar att de inte behövde välja mellan olika svarsalternativ. 

Dessa frågor gav större utrymme för intervjupersonerna att uttrycka även oväntade 
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reflektioner. Vi använde tematiska frågeställningar för att bättre fånga deras erfarenheter. 

Vissa frågor var fixerade medan följdfrågorna ej var identiska för de olika 

intervjupersonerna.18 Vi gjorde provintervjuer för att testa våra frågor och fann att vi kunde 

använda oss av dessa frågor. Intervjuerna genomfördes enskilt med hjälp av bandspelare på 

intervjupersonernas arbetsplatser under deras arbetstid. Kommunalpolitikerna däremot 

intervjuades i stadshuset, samt i kommunens förvaltning i respektive kommun. Intervjuerna 

varade mellan 40 till 90 minuter. 

 

Intervjuguiden 

Vid intervjutillfället använde vi oss av separata intervjuguider för politikerna och personalen, 

detta för att politikerna inte tillhör någon personalkategori. Intervjuguiden, se bilaga 1.  

Intervjuguiden till de olika personalkategorierna var lika förutom att arbetsledarna, 

äldreomsorgschefen och socialcheferna även fick besvara frågan om hur de upplever att Ädel-

reformen har påverkat personalens arbetssituation. Vi ställde aldrig den frågan till 

undersköterskorna. Orsaken till detta är att vi ville undersöka hur de högre upp i hierarkin 

anser att arbetssituationen har påverkats för dem som befinner sig lägre ner i hierarkin.  

 

Etiska ställningstaganden   

Intervjupersonerna behandlades konfidentiellt. Vid den första kontakten med 

intervjupersonerna informerades dessa om: 

• Syftet med undersökningen 

• När och hur den ska presenteras 

• Att deltagandet är frivilligt och att intervjun kan avbrytas när som helst 

• Att de uppgifter som lämnas i detta sammanhang bara ska användas för detta ändamål 

 

Vissa av citaten som återfinns i resultatdelen är ändrade till sin struktur men innehållet är 

detsamma. Anledningen till att vissa citat är redigerade är dels för att det ska bli bättre 

svenska dels, för att inte avslöja vilka personerna är. Vi nämner inte siffror då dessa är 

avslöjande och ej relevanta för uppsatsens syfte. Vi tar inte med citat som eventuellt kan 

uppfattas som känsliga.19 Vad gäller citat för övrigt återges kortare citat kursiverade och 

längre citat återges som blockcitat. Intervjupersonerna benämner vi för denne för att inte 

avslöja om det är en kvinna eller man. Eftersom det endast var ett vårdbiträde som deltog i 

undersökningen benämner vi denne för undersköterska, detta för att inte avslöja 

intervjupersonens identitet. 

                                                           
18 Jacobsen, K J (1993)  
19 Forsman, B (2002), SOU 1999:4 God sed i forskningen. 
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Urval och urvalskriterier 

Vi har valt att göra en jämförande studie angående hur Ädel har påverkat arbetssituationen för 

äldreomsorgens personal i två kommuner i Norrbotten, i syfte att belysa skillnader och 

likheter mellan dessa kommuner. De två kommunerna har vi valt att kalla kommun A och  

kommun B. Anledningen till vårt val av kommun A är att den representerar en större kommun 

och B en mindre kommun, då A har mer än dubbelt så många invånare som kommun B.  

Andelen personer över 65 år utgör en större andel av befolkningen i kommun B och de har 

även en befolkningsminskning till skillnad mot kommun A som har en befolkningsökning. 

Det är troligt att äldreomsorgen utgör en högre kostnad för kommun B pga. av den högre 

andelen personer över 65 år. Befolkningsminskningen i kommun B medför även en sämre 

ekonomi för kommunen genom en minskad andel av befolkningen som kan bidra till 

kommunens ekonomi genom kommunalskatten.  

 

Vårt urval består av en kommunalpolitiker, en socialchef i vardera kommunen, en  

äldreomsorgschef från kommun B, två arbetsledare från kommun A, en arbetsledare från  

kommun B, fyra undersköterskor från kommun A, ett vårdbiträde och tre undersköterskor från  

kommun B. Arbetsledarna benämns för boendechef i kommun A och för enhetschef i 

kommun B. Mot bakgrund av att äldreomsorgen är ett kvinnodominerat område har vi trots 

detta valt att inte undersöka det ur ett genusperspektiv. De personer som vi har intervjuat har 

vi inte valt efter deras kön, utan efter deras befattning. Aktörerna är politiker på kommunal 

nivå samt personal på organisations- och gruppnivå. Det är inte personerna i sig utan deras 

erfarenheter av Ädel-reformen som är det intressanta för vår undersökning. För att få en 

helhetsbild av hur Ädel upplevs av personalen har vi valt att intervjua både de i toppen och 

mellanskiktet av hierarkin som ger en officiell bild och de lägst ner i hierarkin som ger en mer 

realistisk bild av det konkreta omvårdnadsarbetet. Politikerna är kommunalpolitiker i 

socialnämnden som fattar politiska beslut på lokal nivå och de övriga aktörerna i vår studie 

ska verkställa dessa politiska beslut på olika nivåer. 

 

Strukturen i vår undersökning består av fyra nivåer och den första är riksnivå genom 

lagstiftning via regering och riksdag. Den andra är lokal nivå med politiska beslut i två 

kommuner i Norrbotten. Denna nivå visar på visionerna när det gäller omsorgen av de äldre 

och sjuka. Den tredje nivån är organisationsnivån som består av socialförvaltningen i de två 

ovan nämnda kommunerna. Den fjärde nivån är gruppnivån som representeras av 

vårdpersonalen inom äldreomsorgen i de två kommunerna.  Organisationsnivån och 
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gruppnivån visar dels på konsekvenserna av Ädel-reformen, dels på realiteten när det gäller 

omsorgen av de äldre och sjuka.  

 

Kommunen är uppbyggd som en byråkratisk organisation med en hierarkisk ordning. 

Socialchefen är en chefstjänsteman som är chef för hela socialförvaltningen och är placerad i 

toppen av hierarkin. Under denne befinner sig mellanchefen som i vår undersökning är 

äldreomsorgschefen, vilken är chef för äldreomsorgen och som är tämligen självständig i sin 

yrkesutövning.20 På lägre nivå i hierarkin i vår undersökning finns boendechefer/enhetschef 

som är arbetsledare för sjuksköterskorna, undersköterskorna och vårdbiträdena på 

kommunens äldreboenden. Undersköterskorna/vårdbiträdet befinner sig lägst ner i hierarkin 

och de som har deltagit i vår undersökning är de som arbetar på kommunens äldreboenden.   

 

Anledningen till att vi av vårdpersonalen valde vårdbiträden och undersköterskor är i syfte att 

få en förståelse av hur de som utför det konkreta vårdarbetet i de två kommunerna upplever 

Ädel-reformen. Vår motivering till att vi valde flest personer bland yrkeskategorin 

undersköterskor och vårdbiträden är att de representerar den största yrkesgruppen i vår 

undersökning. För att undersköterskornas/vårdbiträdenas syn på Ädel-reformen ska få komma 

fram i lika stor utsträckning som de övriga personalkategorierna anser vi det därför vara 

relevant att intervjua flera ur dessa personalkategorier.  

 

Vi valde även att intervjua en lokal politiker i socialnämnden i vardera kommunen för att få 

deras syn på om Ädel har utfallit enligt deras visioner eftersom det är dessa som fattar de 

politiska besluten på lokal nivå. De andra personalkategorierna i vår undersökning verkställer 

på olika nivåer de beslut som politikerna har fattat. Kommunen fick genom Ädel-reformen ett 

större ekonomiskt ansvar för äldreomsorgen och blev huvudansvarig för enklare 

sjukvårdsinsatser och eftervård. Ädel är ett riksdagsbeslut, vilket ledde till ändringar i bl.a. 

Socialtjänstlagen. Kommunerna har stor frihet att själva bestämma hur vården av äldre och 

sjuka ska skötas i sina respektive kommuner.  

 

Databearbetning 

Materialet analyserades med en kvalitativ ansats. De bandade intervjuerna skrevs ut ord för 

ord. Därefter gjorde vi en sammanställning av varje intervju21. Vi använde datorns funktion 

med fetmarkering, kursivering, färgmarkering och textstorlek för att på så vis särskilja det 

som var relevant för oss. Intervjuerna sammanställdes i flera steg och denna process tog lång 
                                                           
20 Berg, E (1994 ) 
21 Huberman, M, Miles, M (1994)   
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tid eftersom vi hyste farhågor att välja bort relevant information. Vi sorterade 

intervjumaterialet under Kommun A och Kommun B och datamaterialet sorterades med hjälp 

av rubrikerna: Ädel-reformens genomförande, Efter Ädel-reformen.  

 

I resultatdelen kommer vi att göra en sammanställning av hur det var vid Ädels genomförande 

samt efter reformens genomförande. Det sker med hjälp av citat från de olika 

personalgrupperna. Vi kommer att visa på essensen i intervjuerna med de olika 

intervjupersonerna. Detta för att synliggöra hur personalen och kommunpolitikerna upplever 

att situationen har förändrats för de äldre och sjuka samt hur arbetssituationen har förändrats 

för personalen. Politikerna i de två kommunerna tillhör inte någon personalkategori och 

behandlas för sig. Vi kommer att presentera de två kommunerna separat.   

 

Utgångspunkt för insamlande av data 

Vår avsikt att få likvärdiga personer att intervjua i de båda kommunerna uppfylldes inte 

eftersom äldreomsorgschefen i kommun A inte hade möjlighet att delta i vår undersökning 

och därför intervjuades ytterligare en boendechef i denna kommun Vi är medvetna om att 

politikern i kommun B blev invald i socialnämnden för drygt fyra år sedan och att 

socialchefen i kommun B inte varit socialchef mer än något år. Vår avsikt var att alla 

intervjupersoner skulle ha funnits med inom äldreomsorgen redan innan Ädel-reformen trädde 

i kraft. Vårt mål att det skulle vara lika många undersköterskor och vårdbiträden i 

undersökningen uppfylldes inte, då alla utom en är undersköterskor. Dessutom är även alla 

undersköterskor utom en f.d. landstingsanställda, vilket innebär att det är främst de f.d. 

landstingsanställdas versioner om Ädel-reformen som framkommer. Materialet är pga. 

ovanstående omständigheter inte helt jämförbart. Vi fann när vi analyserade vårt material att 

frågan om hur kommunalpolitikerna upplevde Ädels genomförande sammanfaller med frågan 

om hur de upplever att de politiska besluten angående Ädel har implementerats i 

organisationen. Vi beslöt därför att redovisa svaren på de båda frågorna under rubriken: 

Kommunalpolitikernas syn på hur Ädel-reformen har implementerats i organisationen. 

Det är svårt att diskutera reliabilitet i kvalitativ forskning eftersom slumpens inflytande inte 

går att utesluta. En av oss har förförståelse i detta ämne, då hon tidigare har arbetat inom 

äldreomsorgen. Även om vi båda hade gemensamma intervjufrågor är det oundvikligt att 

frågorna ställdes på olika sätt och det kan ha inverkat att en av oss har förförståelse genom 

egen erfarenhet av vårdarbete. Vad gäller validiteten anser vi att insamlad data har relevans 

för undersökningens problemformulering.22 Vår uppsats har en kvalitativ ansats och det går 

                                                           
22 Hellevik, O (1996) 
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inte att generalisera resultatet men det kan ses som ett bidrag till att öka förståelsen för vad 

som har hänt efter Ädel. 

 
Teoretisk referensram 
Vår avsikt med studien är att undersöka visioner/realiteter i två kommuner efter Ädels 

genomförande och vi är därför intresserade av hur kommunens organisation ser ut. Mot  

bakgrund av detta kommer vi att gå igenom olika organisationsteorier, bl.a. Max Webers 

byråkratimodell. Ädel är en organisationsutveckling och har medfört förändrade mål. Visioner 

handlar om mål enligt Abrahamsson och Andersen (2000) och realitet om hur det verkligen 

ser ut inom kommunen som organisation. Enligt Berg (1994) är den kommunala 

organisationen uppbyggd enligt ett hierarkiskt system men dock inte i lika stor utsträckning 

som landstingets organisation. Tjänstemän i mellanposition inom kommunens organisation är 

tämligen självständiga i sin yrkesutövning. Inom kommunen som är en politisk styrd 

organisation är det kommunalpolitikerna som har den politiska makten och fattar besluten, 

medan tjänstemännen i organisationen ska verkställa besluten och dessa har en legitim makt 

dvs. auktoritet gentemot sina underordnade. Påverkan innebär i vår undersökning den 

möjlighet personalen inom kommunens äldreomsorg har att gentemot överordnade påverka 

sin arbetssituation. Beckhard (1969) definierar organisationsutveckling och Daft (1992) 

beskriver skillnaden mellan organisationsförändring och organisationsutveckling. French 

(1989) har genom sin organisationsutvecklingsmodell beskrivit de problem som kan uppstå 

under genomförandefasen av organisationsutvecklingen. Landstinget och kommunen hade 

olika kulturer, då landstinget var van vid ”sjukvårdskulturen” och kommunen var van vid en 

något ”friskare” kultur och detta har troligen påverkat samarbetet. Enligt Berg (1994) innebär 

samarbete att individer eller grupper tillsammans skall arbeta i syfte att uppnå gemensamma 

mål. De begrepp som används av politiker och i lagstiftning är samordning och samverkan 

och har en generell betydelse, medan begreppet samarbete ofta beskriver det konkreta arbetet 

som individer bedriver för att uppnå gemensamma mål.  

 

Ädel-reformen  

Den förändring som har skett i ansvarsfördelning mellan landsting och kommun när det gäller 

äldre och handikappade benämns Ädel-reformen23. Ädel är en förkortning av 

äldredelegationen vilken var en delegation som var utsedd av regeringen i syfte att bereda 

frågan om ändrat huvudmannaskap m.m. inom samhällets äldreomsorg. Reformen trädde i 

kraft den första januari 1992 och innebar att kommunerna i Sverige fick ett mer samlat ansvar 

                                                           
23 Hedin, B (1991) Dessa uppgifter redovisar vad som gällde när reformen infördes 1992. 
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för service, ekonomi och vård när det gäller äldre och handikappomsorgen. Tidigare hade 

landstinget huvudansvaret för äldre- och handikappsjukvården. Ädel-reformens mål var att 

integrera socialt och medicinskt arbete och förbättra vårdtagarnas livskvalitet.  

 

Det är huvudsakligen två skäl som har varit styrande för Ädel-reformens tillkomst. Det första 

var att befolkningens medellivslängd väntas öka och därigenom kommer antalet personer över 

80 år att bli allt fler. Detta medför att behovet av omsorg, vård och social service kommer att 

öka. Det andra skälet var att organisationen för vård och omsorg uppvisade brister, bl.a. när 

det gällde ansvarsfördelningen mellan landsting och kommun. 

 

Kommunerna blev genom reformen skyldiga att inrätta särskilda boendeformer för 

omvårdnad och service för de som behöver detta. Till särskilda boendeformer räknas 

ålderdomshem, servicehus, gruppboenden och sjukhem. Handikappade och äldre måste ha rätt 

att själva bestämma vilken vård och boendeform de önskar. De ska t.ex. ha möjlighet att bo 

kvar hemma fastän de har ett stort vårdbehov. Kommunerna var sedan tidigare ansvariga för 

att bygga och driva ålderdomshem och servicehus. Deras ansvar utökades nu till att även 

innefatta gruppboende för åldersdementa och handikappade samt sjukhem. Det utökade 

ansvaret för kommunen ledde till en ändring i Socialtjänstlagen. Kommunen fick även 

ansvaret för bostäder med särskild service och dagverksamheten i bostadsområdena. 

Dagverksamheten kompletterar det övriga stödet i det egna boendet. Se bilaga 2 med 

definition av ord och begrepp som används i anslutning till Ädel-reformen.  

 

Kommunerna fick också ett samlat ansvar både när det gäller ekonomin och verksamheten för 

stora delar av den långvariga sjukvården. Om dessa patienter vårdas av enskild vårdgivare 

eller landsting är kommunen betalningsansvarig. Kommunerna är även betalningsansvariga 

för medicinskt färdigbehandlade patienter inom geriatriken och den somatiska 

akutsjukvården. Genom en ändring i Hälso- och sjukvårdslagen fick kommunerna skyldighet 

att utöva hälso- och sjukvård i bostäder med särskild service, i de särskilda boendeformerna 

och vid kommunal dagverksamhet. Reformen innebar även att kommunens hälso- och 

sjukvårdsansvar kunde utvidgas till att även innefatta hemsjukvården i det vanliga boendet. 

Förutsättningen för detta var emellertid att landsting och kommun var överens och hade fått 

regeringens medgivande. När kommunerna fick ansvar för viss hälso- och sjukvård förde det 

med sig en skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel för handikappade och äldre i de särskilda 

boendena och dagverksamheterna. Denna skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel gäller också 

där kommunerna har övertagit hemsjukvården. Kommunen skall tillhandahålla enklare 
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hjälpmedel medan landstinget ansvarar för de hjälpmedel som är mer avancerade t.ex. de som 

kräver specialistkompetens för att utprovas. 

 

För att kommunen skulle ha möjlighet att utföra sina hälso- och sjukvårdsuppgifter var det ett 

krav att det skulle finnas kvalificerad personal inom kommunen som kunde utföra dessa 

uppgifter. Detta krav uppfylldes då ett stort antal landstingsanställda genom Ädel-reformen  

blev kommunanställda. De yrkesgrupper som övergick till anställning hos kommunen var 

sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kuratorer och 

biträdespersonal. Kommunen har övertagit ett stort antal sjukhem från landstinget och den 

största gruppen f.d. landstingsanställda är personal vid sjukhemmen. En förutsättning för 

reformen var att landstingets personal som arbetade i den verksamhet som övertogs av 

kommunen skulle integreras i kommunens organisation. I kommunens hälso- och 

sjukvårdsansvar ingår däremot inte läkarinsatser, utan det är landstingets ansvarsområde. Det 

innebär att kommunen endast har hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå. Det 

ska finnas en sjuksköterska som är medicinskt ansvarig och som har ett särskilt ansvar för 

hälso- och sjukvård inom varje medicinskt ansvarsområde i kommunen. Den medicinskt 

ansvariga sjuksköterskan har en viktig funktion att fylla. Den personen har ett stort 

ansvarsområde som kräver mycket kunskap om sociala och medicinska förhållningssätt, 

ledning, planering m.m. 

 

1992 inleddes en femårig försöksverksamhet, då kommunen fick huvudansvaret för 

primärvården. Det krävdes dock att landsting och kommun var överens samt socialstyrelsens 

medgivande för att försöket skulle få inledas. Sju kommuner hade vid årsskiftet 1991/92 på 

försök tagit över huvudmannaskapet för primärvården. 

 

Den nya lagstiftningen gjorde det möjligt för kommunerna att utifrån önskemål och lokala 

behov forma en lämplig nämndorganisation. Detta fick bl.a. till följd att socialnämnden inte är 

en obligatorisk nämnd i fortsättningen. Kommunerna kan om det finns behov inrätta särskilda 

handikapp och äldrenämnder. Reformen medförde att det politiska ledningsansvaret för 

kommunens hälso- och sjukvård innehas av den nämnd eller de nämnder som 

kommunfullmäktige beslutar. 

 

För att reformen skulle kunna genomföras överflyttades en stor summa pengar från landsting 

till kommun. Summan var drygt 20 miljarder kronor och överföringen gjordes vid ett enda 

tillfälle. De två organisationerna hade träffat ekonomiska överenskommelser när det gäller de 

delar i reformen som är obligatoriska respektive frivilliga. Den ekonomiska överföringen var 



 16

kostnadsneutral mellan landsting och kommun. Överföringen skedde på ett sådant sätt att 

statens sammanlagda stöd till landsting och kommun skulle vara detsamma som före 

överföringen. För att det skulle vara möjligt att genomföra Ädel- reformen användes 

regleringsinstrument och stimulansbidrag. Stimulansbidragen från staten innebar bl.a. att 

kommunerna under en övergångsperiod fick bidrag för ombyggnationer av sjukhem och andra 

vårdinrättningar. De fick även stimulansbidrag för de medicinskt färdigbehandlade inom 

geriatriken och inom den somatiska akutsjukvården, eftersom kommunerna genom Ädel fick 

ett samlat ekonomiskt ansvar när det gäller all långvarig service och vård. Kommunerna fick 

också bidrag för personalutveckling och informationsinsatser inför reformens införande. 

Landsting och kommun fick stimulansbidrag under en övergångsperiod för att skynda på och 

stödja utbyggandet av gruppboenden.  

 

Ett exempel på regleringsinstrument var att det skedde en skatteväxling dvs. att landstinget 

sänkte sin skatt och kommunerna höjde sin kommunalskatt. Ytterligare exempel på 

regleringsinstrument var att skatteutjämningssystemet ändrades. Landsting och kommuner får 

skatteutjämningsbidrag från staten för att utjämna skillnader mellan olika landsting och 

enskilda kommuner när det gäller skatteintäkter och kostnader. Bidragets storlek beräknas 

bl.a. på hur åldersstrukturen inverkar på den somatiska långtidssjukvåden. Genom Ädel-

reformen fick kommunerna ansvaret för den somatiska långtidssjukvården, vilket tidigare var 

landstingets ansvar. Det innebar att bidraget ökade till kommunerna medan det minskade till 

landstinget. Detta bidrag ersattes 1993 med det statliga utjämningsbidraget vilket är av mer 

generell natur. 

 

Genom Ädel-reformen skedde det lagändringar i Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen 

och flera andra lagar. Det tillkom även nya lagar som t.ex. lagen om kommunalt 

betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. 

 

De fyra propositionerna som utgör underlag för reformen är: 

1987/88:176 Äldreomsorgen inför 90-talet 

1990/91:14 Ansvaret för service och vård till äldre och handikappade mm. 

1990/91: 121 Om försöksverksamhet med kommunalt huvudmannaskap för primärvård 

1990/91:150 Med förslag om slutgiltig reglering av stadsbudgeten för budgetåret 1991/92. 

 

Den 1 januari 1995 trädde psykiatrireformen i kraft. Den kan ses som ett komplement till 

handikappreformen och Ädel-reformen. De problem med dubbelt huvudmannaskap som 

tidigare fanns inom äldreomsorgen fastslogs genom psykiatriutredningen att gälla även de 
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psykiskt långtidssjuka. Kommunerna fick genom psykiatrireformen huvudansvaret för 

samordningen av de insatser som riktas till personer med psykisk ohälsa. Kommunerna ska 

tillgodose behovet av service, boende, stöd, sysselsättning och vård men behöver inte 

producera dessa tjänster. Vem tjänsterna utförs av får kommunerna avgöra. Att insatserna för 

de psykiskt störda följer den ansvarsfördelning som gjorts för funktionshindrade och äldre 

genom handikappreformen och Ädel-reformen kan ses som målsättning för 

psykiatrireformen.24 

 
 
Weber och byråkratin  

Max Weber, tysk sociolog, är en av 1900-talets största samhällstänkare och föregångare till 

den rationalistiska organisationsteorin. I sitt magnum opus Ekonomi och samhälle, band 1 

skriver Weber om olika organisationsformer, där han skiljer på dessa beroende på den typ av 

legitim auktoritet som finns där. Han talar om tre skäl för legitimiteten och den som är 

relevant för vår studie är den legala auktoriteten som baseras på rationella skäl, vilket innebär 

en föreställning om personers rätt att ge ut anvisningar enligt föreskriven ordning, då dessa 

personer kallats att tillämpa auktoritet. Enligt Berg (1994) är primärkommunen en offentlig 

och politisk organisation som har en administrativ stab av tjänstemän vars uppgift är att 

förbereda samt verkställa de politiska besluten. 

 

Webers kanske mest kända idealtyp är byråkratin, där den första auktoriteten dominerar dvs. 

legal auktoritet. Webers byråkratimodell är en teoretisk konstruktion som pekar på typiska 

drag i en organisation och även om någon exakt motsvarighet inte finns i verkligheten kan den 

användas som jämförelse vid studiet av kommunen som organisation. Med hjälp av tio 

punkter visar Weber hur den mest idealtypiskt rationella organisationen är uppbyggd. Några 

av de kriterier som följs av förvaltningsstaben samt tjänsteinnehavarna är t.ex. att 

ämbetsinnehavare eller enskilda tjänstemän är personligen fria och lyder under den formella 

ämbetsplikten, där varje ämbete har ett definierat kompetensområde. Den som innehar 

ämbetet har reglerad lön i pengar och ämbetet ses som det huvudsakliga eller enda yrket, där 

befordringsgången är reglerad. Vid utövandet av sin tjänst blir tjänstemannen systematiskt 

och strängt kontrollerad. 25 

 

Weber anser denna organisationsform med sin legala auktoritet tekniskt sett överlägsen andra 

organisationsformer genom dess tillförlitlighet, stabilitet, disciplin samt precision. Han menar 

vidare att den renaste typen av legal auktoritetsutövning är den byråkratiska administrationen. 
                                                           
24 Ädelreformen, slutrapport (1996) 
25 Weber, M (1983) 
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Överordnade och andra aktörer kan i stor utsträckning förutse resultatet i en byråkrati, vilket 

är viktigt för medborgarna. Enligt Weber har kapitalismen spelat en avgörande roll för 

byråkratins utveckling. Kapitalismen har behov av byråkratin:  

 
Å andra sidan är kapitalismen den mest rationella ekonomiska grunden för 

byråkratisk administration och möjliggör dess mest rationella form, eftersom den 

genom skatterna ställer de nödvändiga pengarna till förfogande.26  

 

Auktoritetsutövning genom kunskap sker via byråkratisk administration. Denna kunskap ger 

en omfattande maktställning och består av fackkunskap och kunskap genom erfarenhet i 

tjänsten. Weber menade framförallt att byråkratin ger uttryck för den rationaliseringsprocess 

som pågår i samhället. Byråkratin med sin legala auktoritet har blivit alltmer dominerande i 

moderna samhällen.27 Graden av ett samhälles eller organisations byråkratisering kan 

beskrivas med hjälp av hans idealtyp för legal auktoritet.  

 

Organisationer – kultur och organisationsförändring/utveckling 

Organisationer har en stor inverkan på våra liv och genom organisationerna uppnår vi en 

betydande kulturell, materiell och social tillfredsställelse. Moderna organisationer omfattar 

bl.a. kontor, skolor, fabriker, sjukhus och fängelser. Flertalet människor tillhör någon 

organisation. Organisationer är ett konstruerat fenomen som är skapat av människor och det är 

människor som avgör när de ska upphöra. Organisationer inrättas i syfte att uppnå mål som är 

omöjliga för den enskilda människan att själv uppnå. En organisation definieras av 

Abrahamsson och Andersen på följande sätt: En organisation är en planmässigt inrättad 

sammanslutning av personer, vilka har syftet att nå vissa mål. 28  

 

Det finns flera mekanismer i etablerade organisationer, vilka bidrar till att strukturen 

upprätthålls. Det som kännetecknar de senaste årens organisationstänkande är att det har 

fokuserats på nyskapande, förändring och omvandling.29  

 

Ädel-reformen är en organisationsutveckling och enligt Richard Beckhard (1969) innebär 

organisationsutveckling följande:  
Definition. Organization development is an effort  (1)  planned,  (2) organization-

wide, and  (3)  managed from the top, to  (4)  increase organization effectiveness and 

                                                           
26 Weber, M (1983) Ekonomi och samhälle, Förståelsesociologins grunder. Band 1 s 152  
27 Ibid  
28 Abrahamsson, B, Andersen, J A ( 2000 ) Organisation – att beskriva och förstå organisationer s 13 
29 Ibid 
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health through  (5)  planned interventions in the organization´s “processes,”  using 

behavioral-science knowledge.30 

 

Alla organisationer förändras emellertid som t.ex. att avdelningar omorganiseras, nya rutiner 

införs eller att fler personer anställs. Dessa förändringar är visserligen mer eller mindre 

kontinuerliga, de är dock inte detsamma som organisationsutveckling.31 

 

Vanliga mål för en organisationsutveckling är enligt Beckhard (1969) bl.a. att öka 

organisationens effektivitet och att förbättra organisationens förmåga att nå målet.  

Abrahamsson och Andersen ( 2000) anser att skälet till organisationsutveckling är dels öka 

effektiviteten, dels finna medel för att kunna uppnå detta.  

 

Richard Daft (1992) beskriver skillnaden mellan organisationsförändring och 

organisationsutveckling och några av dessa är:  

Incremental Change     Radical Change                                               
Continuous progression   Frame-breaking burst 

Maintain equilibrium   Reach new equilibrium 

Affect organizational part   Transform entire organization 

Through normal structure and  Create new structure and 

management processes   management32 

 

Det grundläggande problemet när det gäller organisationsutveckling är att när förändringar  

utförs inom ett element kan även andra element påverkas. Om det t.ex. görs förändringar inom 

organisationsstrukturen kan detta påverka människors motivation, samarbete, beteende osv. 

Detta innebär att organisationsutveckling som är inriktad på förändringar inom enbart ett 

element eller flera får konsekvenser även för andra element, vilka man inte har för avsikt att 

förändra. Erfarenheter när det gäller organisationsutveckling visar att det alltid för med sig en 

del önskade men även oförutsedda effekter.33 

 

Människors motivation, arbetsuppgifter och ansvar, antal och gruppsammansättning ger enligt 

Abrahamsson och Andersen (2000) organisationen dess särprägel och varaktighet. Om det 

sker förändringar i dessa förhållanden, vilka är naturliga konsekvenser av bl.a. förändringar i 

huvudmannaskap, nya lagar, bestämmelser och personalomsättning, för det med sig att det 

sker förändringar i organisationen.  
                                                           
30 Beckhard, R (1969) Organization Development: Strategies and Models, s 9  
31 Abrahamsson, B, Andersen, J A (2000) 
32 Daft, R (1992) Organization Theory and Design. Fourth edition s 251 
33  Abrahamsson, B, Andersen, J A (2000)  
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Wendell French (1989) har presenterat en organisationsutvecklingsmodell där han menar att 

genomförandefasen av organisationsutveckling innebär särskilda problem. Det första 

problemet gäller motstånd mot förändring och problemet finns på individnivå. Motståndet 

beror på att människan har behov av rutiner och en önskan om trygghet och stabilitet. 

Förändringen kan innebära mindre makt, mindre frihet och en sämre status. Det kan också 

medföra att individens kompetens blir mindre värdefull. Individuella motsättningar mot 

förändringar måste övervinnas om organisationsutvecklingar skall kunna utföras 

framgångsrikt. Det andra problemet gäller organisationens kontroll. Förändringar leder till att 

dagliga rutiner störs och därmed även kontrollsystemen, särskilt de formella. De formella 

kontrollsystemen har nämligen utvecklats för bestämda stabila och normala förhållanden. Det 

tredje problemet avser makt. Organisationer kan beskrivas som politiska system, vilka består 

av olika individer, koalitioner och grupper som kämpar om kontrollen och makten i 

organisationen. Under genomförandefasen blir maktförhållandena osäkra och oklara och detta 

får till följd att maktstrukturen framträder tydligare för samtliga aktörer. Det blir av denna 

anledning viktigt för aktörerna att försäkra sig om att de får behålla sin makt eller får en 

utökad makt i den nya organisationen. 

 

Den rationalistiska organisationsteorin förklarar hur en organisation uppstår. Det centrala i 

teorin är att individer vill uppfylla olika behov men att de har svårt att göra det själva och 

inser att om de samarbetar med andra så kan de bäst tillfredsställa sina behov. Denna 

kollektiva handling leder till att individerna formulerar gemensamma mål och blir 

organisationens huvudman. Målet är centralt och uppfattas som en styrande faktor för 

organisationens verksamhet. Organisationen är huvudmannens verktyg i syfte att nå sitt mål 

menar Bengt Abrahamsson (2000). Ett mål är ett önskat tillstånd och definieras som: en 

beskrivning av ett önskat framtida tillstånd.34  Ädel-reformens mål var att integrera socialt 

och medicinskt arbete samt ge brukarna förbättrad livskvalité. Definition på strategi: dels 

själva målet, dels en beskrivning av medlen för att nå dit.35 Strategi innefattar en längre 

tidsaspekt. Vision definieras som: en relativt oprecis beskrivning av målet.36 Med vision 

menas ofta den uppfattning som ledningen eller huvudmannen har om ett framtida tillstånd 

som de anser vara idealiskt för organisationen. Gemensamt för begreppen mål, vision och 

strategi är att de har att göra med organisationens framtid.37  

 

                                                           
34 Abrahamsson, B, Andersen, J A (2000)   s 274 
35 Ibid s 274 
36 Ibid loc. cit    
37 Ibid  
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När det gäller offentlig verksamhet är det politiska beslut som bestämmer målen. Detta sker 

oftast genom lagar eller annat beslut som är juridiskt bindande. De officiella målen för 

offentliga verksamheter finns med andra ord i lagtexterna. De operationella målen är de 

faktiska målen vilka organisationen arbetar för, oftast under en begränsad tid. De 

operationella målen överensstämmer inte alltid med de officiella målen. Om de operationella 

målen inte överensstämmer med de officiella kan detta vara en speciell anledning till att göra 

en organisationsundersökning. De officiella målen är ofta en grund för legitimitet och kan 

rättfärdiga organisationens verksamhet. I flera organisationer kan målen presenteras enligt en 

hierarkisk ordning, vilket innebär att mål på högre nivåer kan betraktas som sammanfattningar 

av mål på lägre nivå. Om man undantar mål på den högsta nivån kan de mål som finns på en 

nivå betraktas som ett mål i sig men även som ett medel för att uppnå mål på nästa nivå inom 

organisationen dvs. högre upp inom organisationen.38 

 

Att det finns en auktoritetsfördelning och arbetsfördelning är ett av organisationens 

universella drag. Termen organisationsstruktur beskriver hur arbetet har arrangerats och  

fördelats mellan personerna som arbetar i organisationerna, med andra ord 

auktoritetsfördelningen och arbetsfördelningen. Varje organisation behöver både stadga och 

rörlighet. Vid organisering försöker man därför balansera behovet av god förändring och 

anpassning mot behovet av stabilitet. Vid arbetets fördelning uppstår samtidigt ett behov av 

samordning.39   

 

Grunddimensionerna när det gäller strukturbegreppet är bl.a. specialisering och  

centralisering/decentralisering. Specialisering kan bl.a. delas in i horisontell differentiering 

och vertikal differentiering. Den horisontella differentieringen innefattar yrken, professioner 

och specialiteter. Ju fler olika yrken organisationens anställda har, desto mer komplex är 

organisationen. Den vertikala differentieringen beskiver hur många nivåer som finns i 

organisationen, dvs. hur platt eller spetsig den är. Den beskriver även hur många 

underordnade cheferna har på varje nivå. Spetsig form innebär att det finns många nivåer och 

många chefer vilka har relativt få underordnade på varje nivå. Platt form innebär att det finns 

färre nivåer och färre chefer som i sin tur har relativt fler underordnade. 40 

  

                                                           
38 Abrahamsson, B, Andersen, J A (2000) 
39 Ibid 
40 Ibid 



 22

Centralisering/decentralisering anger var i organisationen som besluten fattas. Vid maximal 

centralisering fattas beslut på högsta nivån och vid maximal decentralisering fattas beslut så 

långt ner som möjligt i organisationen.41 

 

I de flesta organisationer och grupper är makten ojämnt fördelad mellan medlemmarna, vilket 

är ett resultat av strukturen. Det finns alltid någon som har mer befogenheter än andra. I alla 

organisationer finns det en hierarki. Makt, påverkan och auktoritet är oftast inte jämnt fördelat 

inom organisationen. Genom auktoritet och makt kan man med hjälp av andra människor 

uppnå en organisations mål.  Makt definieras både: som att faktiskt övervinna motstånd och 

som kapacitet att övervinna motstånd. 42 Auktoritet kallas också för formell eller legitim makt 

och beror på att rättigheterna är knutna till bestämda befattningar inom organisationen. 

Auktoritet innefattar rätten att påverka särskilda aspekter av handling och beteende hos andra 

i en organisation. Auktoritet medför även rätten att inneha kontroll över resurser, pengar 

utrustning etc. Till skillnad mot makt medför auktoritet att individen har en valmöjlighet, 

nämligen att acceptera ett beslut eller ej. Auktoritet är en nödvändighet för att formella 

organisationer ska ha möjlighet att fungera.43  Påverkan i vår undersökning innebär vilken 

möjlighet personalen inom äldreomsorgen har gentemot överordnade att påverka sin 

arbetssituation. Intervjupersonerna har olika befattningar och därmed kanske även olika 

möjligheter att påverka. 

 

Olika organisationer har olika kulturer dvs. umgängesformerna är olika, arbetet utförs inte på 

samma sätt och arbetsinsatserna varierar. En anledning till detta är nämligen att organisationer 

består av individer som har olika erfarenheter, intressen och värderingar. En stor  

personalomsättning kan av den anledningen medföra problem i organisations stabilitet. När 

människor arbetar tillsammans en längre tid i syfte att lösa arbetsuppgifter, samt nå bestämda 

mål formas värderingar och normer om hur arbete och samarbete bör ske. De normer och 

värderingar som påverkar beteendet i en organisation kommer från organisationen, individen 

och samhället. En definition på organisationskultur är:  

                        
                   Den grupp uppfattningar, vanor, kunskaper och praxis, som utgör det mest   

allmänna, mest acceptabla beteendet i organisationen.44   

 

                                                           
41 Abrahamsson, B,  Andersen, J A (2000) 
42 Ibid  s 114 
43 Ibid 
44 Ibid s 272 
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Om man försöker att ändra processer utan att ta hänsyn till de underordnade leder det endast 

till motstånd mot denna förändring. Flera ledare förstår inte hur organisationskulturen 

påverkar de anställdas förhållande till varandra och deras förhållningssätt till varandra. 

Organisationsforskningen har först på senare tid studerat hur organisationskulturen påverkar 

det individuella beteendet. De har kommit fram till att det är mycket viktigt att 

organisationskulturen ingår som en central del i varje organisationsutvecklingsprojekt. 45   

 

Samarbetet mellan kommun och landsting kan enligt vårt sätt att se det ske på tre olika nivåer 

Den första nivån är på regional och lokal nivå mellan kommunalpolitiker och 

landstingspolitiker med t.ex. samverkansavtal mellan de två organisationerna. Den andra 

nivån är samarbete på organisationsnivå dvs. mellan tjänstemän på socialförvaltningen och 

tjänstemän i landstinget om hur de politiska besluten ska verkställas i respektive organisation. 

På organisationsnivå sker även ett samarbete mellan chefstjänstemän i socialförvaltningen och 

kommunalpolitiker, eftersom chefstjänstemännen och kommunalpolitikerna för en dialog 

innan ett beslut fattas av politikerna. Den tredje nivån är samarbete på gruppnivå mellan 

vårdpersonalen dvs. de f.d. landstingsanställda och de sedan tidigare kommunanställda och 

samarbetet gäller hur det konkreta vårdarbetet skall utföras. Det är viktigt att samarbetet 

fungerar på alla nivåer för både personalens och brukarnas46 skull.  

 

Resultat   
Syftet med uppsatsen är att i en jämförande studie beskriva och analysera 

kommunalpolitikernas och personalens upplevelser av Ädel-reformens genomförande i två 

kommuner. Vår övergripande frågeställning är: Hur fungerar Ädel-reformen som en vision i 

realiteten? Vårt fokus är att synliggöra vilken förändring det ändrade huvudmannaskapet har 

inneburit för personalen inom äldreomsorgen i de två kommunerna. 

De frågeställningar vi främst avser att besvara är: 

• Hur upplevde personalen Ädel-reformens genomförande? 

•    Hur anser personalen och kommunalpolitikerna att Ädel-reformen påverkat omsorgen av 

      de äldre och sjuka? 

• Hur upplever personalen och kommunalpolitikerna att samarbetet fungerar mellan   

      kommunen och landstinget?                        

• Hur upplever personalen äldreomsorgens mål och den egna delaktigheten i verksamhetens 

      mål? 

                                                           
45  Abrahamsson, B, Andersen, J A (2000) 
46 Vi kommer i resultatdelen och i vår sammanfattande diskussion att ibland benämna de äldre och sjuka som bor 
på äldreboenden samt de som har hemtjänst för brukare. 
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• Hur anser kommunalpolitikerna att de politiska besluten angående Ädel-reformen  

      har implementerats i  kommunens organisation? 

 

Vi kommer att visa på visioner och realiteter i två kommuner i Norrbotten, genom att 

presentera vårt material utifrån ett antal teman. Under varje tema kommer personalens samt 

politikernas åsikter att redovisas. Kommunalpolitikerna kommer att behandlas separat 

eftersom de inte tillhör någon personalkategori. Efter en gemensam presentation av 

intervjupersonernas bakgrund och arbetsuppgifter redovisas kommunerna var för sig. 

Resultatdelen avslutas med rubrikerna skillnader och likheter. I den avslutande diskussionen 

följer analys och jämförelse av skillnader/likheter mellan de olika personalgrupperna, 

kommunalpolitikerna och de båda kommunerna. Vi kommer att presentera vårt material 

utifrån följande teman: 

 

Intervjupersonernas bakgrund och arbetsuppgifter     
 
Ädel-reformens genomförande 
 

• Hur de olika personalkategorierna upplevde mötet mellan de två organisationerna 

 

Efter Ädel-reformen   
 

Personalkategoriernas syn på:  

• Brukarnas situation/sin arbetssituation och personalens  

• Samarbetet - möjligheterna att påverka sin arbetssituation 

• Mål/visioner och sin delaktighet i verksamhetens mål 

 

Kommunalpolitikernas syn på: 

• Brukarnas och personalens situation 

• Personalens möjlighet att påverka sin arbetssituation 

• Samarbetet mellan kommun /landsting 

• Målen och hur Ädel-reformen har implementerats i organisationen 

 

Intervjupersonernas bakgrund och arbetsuppgifter 
Undersköterskorna 

Alla undersköterskor/sjukvårdsbiträden i de två kommunerna i vår undersökning har arbetat i 

mer än 15 år inom äldreomsorgen och har undersköterske- och/eller 
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sjukvårdsbiträdesutbildning av varierande längd. Inom denna grupp är en kommunanställd 

sedan tidigare medan de övriga är f.d. landstingsanställda som blev kommunanställda genom 

Ädel-reformen.  

 

Den största delen av arbetsuppgifterna handlar om den dagliga omvårdnaden av brukarna. Att 

ge insulin och medicin är andra arbetsuppgifter samt såromläggningar. Sjuksköterskorna gör 

dock det mesta sjukvårdande arbetet.  

 
Boendecheferna/enhetschefen 

Arbetsledarna i vår undersökning har varierande utbildningar; sjuksköterska och en utbildning 

som hette Social service, vilket är en kombination av ålderdomshemsföreståndareutbildning 

och hemtjänstassistentutbildning. Deras bakgrund är även skiftande; kommunanställd sedan 

tidigare och f.d. landstingsanställda som blev kommunanställda genom Ädel-reformen. De har 

dock alla arbetat inom äldreomsorgen i mer än 15 år. Arbetsledarna har titeln boendechef i 

kommun A och enhetschef i kommun B.  

 

Att vara boendechef/enhetschef innebär att vara verksamhetsansvarig för ett äldreboende och 

detta för med sig personal- samt budgetansvar. I kommun A delar två personer på ansvaret vid 

större äldreboenden. Den biträdande boendechefen är inriktad mot omvårdnaden dvs. tar hand 

om inflyttningar och utflyttningar och har då kontakt med de boende och deras anhöriga. Den 

ordinarie boendechefen tar hand om ekonomin och personaladministrationen. 

Boendecheferna/enhetschefen är arbetsledare för personalen ute i verksamheten; för 

vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor.  

 
Äldreomsorgschefen 

Äldreomsorgschefen har arbetat inom äldreomsorgen i mer än 15 år och har  

ålderdomshemsföreståndarutbildning. Det är endast äldreomsorgschefen i kommun B som har 

deltagit i vår undersökning, då äldreomsorgschefen i kommun A inte hade möjlighet att delta. 

 

Äldreomsorgschefen är verksamhetschef för äldreomsorgen och har det övergripande ansvaret 

för hela äldreomsorgen som innefattar både hemtjänsten och de särskilda boendena. Den 

främsta uppgiften är att vara arbetsledare för enhetscheferna som är direkt underställda 

äldreomsorgschefen.  
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Socialcheferna 

De två socialcheferna i vår undersökning har olika utbildningar, då en har socionomutbildning 

och den andre har en Fil. kandidatexamen inom beteendevetenskap, personaladministration, 

marknadsföring, företagsekonomi och även ”steg ett” i psykoterapi. När det gäller hur länge 

de har arbetat som socialchefer i sina respektive kommuner finns det också skillnader, då den 

ene har arbetat något år och den andre i mer än 15 år.  

 

Socialcheferna är förvaltningschefer och är på det viset ansvariga för socialnämndens 

verksamhet vilken innefattar all äldreomsorg, all handikappomsorg samt all individ- och 

familjeomsorg. Socialcheferna är övergripande ansvariga för alla verksamheterna.  

 

Kommunalpolitikerna 

Av de kommunalpolitiker som vi intervjuade blev den ene invald i socialnämnden några år 

före Ädel-reformen och den andre för fyra och ett halvt år sedan. Kommunerna skall ha det 

yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får hjälp och stöd enligt behov. 

Socialtjänstlagen, SoL, bygger på en helhetssyn som innebär att hänsyn tas till människans 

hela situation vid försök att lösa olika problem. Genom socialnämndens verksamhet ska den 

enskildes integritet och självbestämmande respekteras Ärenden från individ- och 

familjeomsorg, handikappomsorg samt äldreomsorg behandlas i socialnämnden.  

 

Kommun A  

Ädel-reformens genomförande  
Undersköterskorna  

Undersköterskorna upplevde att mötet mellan de två organisationerna gick smärtfritt, det 

förekom visserligen några småproblem, men problem är till för att lösas, säger en 

undersköterska. Dessa tycker att det var positivt att de kom från olika arbetsområden och såg 

detta som en tillgång. De anser inte att Ädel-reformens genomförande innebar någon större 

förändring för dem, en av dem utrycker detta på följande sätt:  

 
/…/ För mig var det mer som bara papper och formalia, jag kände inte att jag var 

berörd.  Det skulle inte bli så stor förändring för oss i alla fall, va. Det var bara som 

att man skulle få lön från en annan arbetsgivare.  

 

En av dem nämner att integrationen av de båda grupperna har fungerat bra tack vare fina 

arbetsledare, då de själva har fått engagera sig i arbetsgrupper, både i sommarfester och i 

julfester. De som hade arbetat inom kommunens hemtjänst hade en fördel eftersom de var 
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vana att vara i andras hem och att knacka på brukarnas dörr innan de gick in i deras privata 

lägenhet. De från landstinget var vana vid sjukhussalar som de betraktade som sitt revir. 

Deras olika synsätt synliggörs tydligt av en undersköterska i detta citat: 

                           
                     Vi då som kom från långvården. Jag minns t.ex. en tant flyttade in och dom hade 

mattor på golvet. Så hemskt sa jag, ska de ha mattor? Det är väl ingenting sa dom på 

hemtjänst, nog måste dom få ha mattor på golvet. Och vi var ju då vana att det skulle 

vara blåst, det fick ju inte vara några mattor eller sånt där. 

 

Informationen angående reformen upplevdes olika, från mycket information som man inte tog 

till sig, till att det var en bra information. En åsikt som kommer fram är att tveksamhet rådde 

vid själva övergången, då ingen visste vilka premisser som gällde. Det förekom mycket litet 

diskussioner bland undersköterskorna angående Ädel-reformen. Det upplevdes av några som 

spännande att pröva något nytt. Någon nämner däremot att denne upplevde att det var mer 

diskussioner bland sjuksköterskorna, t.ex. när det gäller ansvarsfrågan.  

 

Personalen från de olika organisationerna hade olika utbildningar, då de flesta från landstinget 

hade undersköterskeutbildning medan kommunens personal endast hade 

vårdbiträdesutbildning. Det var dock inga större skillnader när det gällde arbetsuppgifterna,  

förutom att landstingets personal hade mer sjukvårdande uppgifter, nämner en 

undersköterska. 

 

Boendecheferna 

En av boendechefernas syn på mötet mellan de två organisationskulturerna är att det var två 

kulturer som krockade väldigt kraftigt och det var mycket besvärligt för alla parter. Det fanns 

även mycket missuppfattningar som de var tvungna att reda ut. Personalen fick helt plötsligt  

konkurrens om tjänster, eftersom landstingets personal fick tillgodoräkna sin tid i landstinget, 

vilket kunde orsaka problem mellan de två grupperna. 

 

Boendecheferna anser att informationen under Ädel var bra. Den ene boendechefen upplever 

att denne fick en bra introduktion till Ädel eftersom personen i fråga fick delta i 

förändringsarbetet. När det gäller personalens syn på reformen upplever den ene av 

boendecheferna att det inte bland personalen fanns något större motstånd eftersom reformen 

troligtvis var väl förankrad bland personalen när den trädde i kraft. Den andre boendechefen 

nämner dock att varje förändring är ett litet orosmoment och att det förekom litet turbulens 
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bland personalen, men denne tror inte att det berodde på själva reformen, utan att lämna det 

invanda. 

                                    

En av boendecheferna anser att integrationen mellan de två organisationerna försvårades vid 

Ädels genomförande, eftersom äldreboenden indelades i sjukhem och servicehus. 

Sjukhemmet hade en chef som kom från landstinget och servicehuset hade en chef som var  

kommunanställd sedan tidigare. De hade även olika bemanning och separata budgetar. Detta 

fick den konsekvensen att det fortfarande är två olika kulturer, anser denne. Övergången hade 

blivit smidigare, fortsätter denne om hela huset från början skulle ha benämnts för 

äldreboende, istället för servicehus och sjukhem, varit en arbetsledare för hela huset samt lika 

bemanning i hela huset. 

 

Det förekom mycket diskussioner under flera år mellan de två grupperna, om det är social 

omsorg eller medicinsk omvårdnad som skulle gälla och vad lagen säger. Kommunens 

område är nämligen social omvårdnad och landstingets är medicinsk omvårdnad, tror dock 

inte att brukarna och de anhöriga kände av dessa diskussioner, uttrycker en av 

boendecheferna: 

  
Det är rätt många år av litet småtrassel så där som jag inte tror att de gamla eller 

anhöriga kände av men vi gjorde det internt, tjafsa litet grann. Det är ju inte så 

konstigt, det brakade ganska ordentligt, vi krockade nog, frontalkrockade helt enkelt 

i början, det tror jag. 

 

En av boendecheferna nämner att kommunens personal och landstingets personal hade olika 

utbildningar från början. Många från kommunens personal var vårdbiträden medan i stort sett 

alla från landstinget var undersköterskor men i dag har de flesta samma utbildning. 

 

Socialchefen 

Socialchefen berättar att vid Ädels genomförande fungerade samarbetet mellan landsting och 

kommun dåligt, då ansvarsfrågan inte var löst och det fick de konsekvenserna att brukarna 

kom i kläm:  

 
Då vi övertog Ädel hade vi jätteproblem med folk som var på sjukhem som kastades 

till äldreboende, tillbaka till sjukhem och lasarett och man pratade inte samma språk. 

Utan man sa att ja du tillhör äldreboendet och kastades mellan, det var ett oerhört 

stort problem då.  
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Det var en lång förhandling mellan landsting och kommun inför reformen för att de skulle 

komma överens om hur verksamheten skulle bedrivas. En studiecirkel bildade grunden för hur 

det nya åtagandet skulle hanteras i denna kommun. En stor summa pengar investerades i 

nybyggnationer för att uppfylla de behov som framkom i studiecirklarna och för att få en bra 

framtida äldreomsorg. Enligt socialchefen innebar Ädel-reformen att hela 

äldreomsorgsstrukturen gjordes om. Socialchefen upplevde Ädels genomförande positivt, då 

denne själv var med och ansvarade för det förändringsarbetet. 

 

Socialchefen var tillsammans med sina medarbetare ute och mötte all landstingspersonal och 

hälsade dem välkomna till kommunen. Socialchefen nämner att det var mycket stora 

kulturella skillnader mellan de två organisationerna och att sammanslagningen inte har gått 

friktionsfritt. Det som diskuterades gällde allt från vem som skulle få guldklockan och hur de 

skulle få tillgodoräkna sin anställningstid från landstinget när de övergick till kommunens 

organisation och verksamhetsfrågor, där det fanns väldigt stora skillnader när det gäller 

organisationskulturen. Utgångsläget var att försöka tillvarata det bästa från bägge kulturerna, 

för att få någonting som var ännu bättre. 

 

Landstingets personal var van vid ”sjukvårdskulturen” och kommunens personal med något 

”friskare” kultur. Kommunen fick genom sjukhemmen ett större vårdbehov i sina 

äldreboenden. Socialchefen nämner också att genom Ädel fick kommunen sjuksköterskor till 

sin organisation och det var inte gnisselfritt. I den gamla sjuksköterskekulturen fanns det 

konflikter mellan undersköterskor och sjuksköterskor, vilket var en gammal kultur från 

landstinget som kommunen fick ärva.  Det fanns även skillnader mellan undersköterskorna i 

sjukhemmen och undersköterskorna i äldreboendena. Socialchefen anser att det var fyra olika 

kulturer som möttes genom Ädel-reformen: 

 
Jag tyckte nog att det fanns dels den gamla kulturen inom kommunens gamla 

äldrevård, det var en kultur, en annan kultur är ju våran hemtjänst, en tredje kultur 

var ju då dom som jobbade i boenden, alltså gamla sjukhem, dvs. landstingets 

personal och den fjärde var sjuksköterskekulturen.  

 

Socialchefen nämner att den indelning som skedde vid hopflyttningen försvårade 

integrationen för personalen dvs. med en chef från landstinget som ansvarade för sjukhemmet 

och en chef från kommun som ansvarade för servicehuset. För att de skulle få en bättre 

integration gjorde de om hela systemet och inrättade en boendechef i syfte att få en enda 

organisation.  
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Efter Ädel-reformen  
Undersköterskornas syn på brukarnas situation och sin arbetssituation 

Undersköterskorna menar angående brukarnas situation att de var mer anonyma innan Ädel-

reformen och att de fick rätta sig efter personalens arbetsrutiner. Anhöriga var inte delaktiga i 

någon högre grad när deras äldre anförvanter blivit placerade på vårdinrättningar. 

Omvårdnaden skedde mer enligt löpande band principen. De anser att boendemiljön har 

förbättrats för brukarna: 

                                   
                            Vilken skillnad på boendet för dom som hade legat på eller bott på en fyra-sal  t.ex. 

och inte haft en pinal som dom ägde själva och nu fick flytta till en egen lägenhet med 

kokmöjligheter och möblera med egna möbler. Det tyckte man ju var helt fantastiskt, 

på det viset det vart väldigt bra för dom, alltså så, med boendet. 

 

Att det är mer kontinuitet vad gäller personalen gör att brukarna känner sig trygga, nämner 

några. De arbetar med kontaktpersonsystemet för att brukarna ska få en personlig omvårdnad. 

Kontaktpersonsystemet innebär att undersköterskorna är kontaktpersoner för ett visst antal 

brukare. De sköter om allt som gäller dessa brukare; kontakten med deras anhöriga, tvättar 

deras privata kläder, städar deras lägenheter, upprättar omvårdnadsplaner för dem, sköter 

deras personliga omvårdnad, m.m. Detta skiljer från tiden med landstinget som huvudman.  

I dag har de fler arbetsuppgifter men är färre personal vilket gör att arbetsterapi och 

sjukgymnastik blir lidande, eftersom personalen inte hinner med detta. Några av 

undersköterskorna känner dåligt samvete när de går ut med någon brukare, eftersom det är ont 

om personal på äldreboendet och det medför att arbetsbelastningen ökar för den övriga 

personalen. Även följande framkommer: 

                                   
                            Serien Solbacken som gick i TV den säger mycket den.  Det var ju som litet roligt 

också och glädje i det här men den sa väldigt mycket. Den enda gången de fick 

komma ut var när de skulle fara på begravning. Jag tycker det var /…/ (skratt). Men 

alltså så är den krassa verkligheten. 

 

En del av de boende har anhöriga som troget ställer upp för dem. Personalen försöker att 

prioritera de brukare som inte har någon anhörig och ge dem litet mer av den begränsade tid 

som finns. En av undersköterskorna nämner att de äldre många gånger inte kräver någon 

speciell sysselsättning. 
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Idag upplever undersköterskorna att arbetssituationen har blivit roligare, då det är mer 

stimulerande och de får ta större ansvar. De trivs med sitt sina arbeten och jobbar med hjärtat 

som en av dem säger. Egna tankar och idéer bejakas och de anhöriga får vara delaktiga och 

hjälpa till. Det framkommer dock att arbetet upplevs som slitigt. En undersköterska berättar 

att sjukskrivningarna har ökat och anser att det beror på att de töjer ut sig och denne tror att 

alla snart kommer att förtidspensioneras.  

 

Undersköterskorna upplevde att personaltätheten var högre under tiden inom landstinget men 

de kan dock inte bedöma om det beror på Ädel eller om det beror på sämre tider. Det 

framkommer att personaltätheten är låg, vilket medför att vårdpersonal är beroende av att 

anhöriga följer brukarna till t.ex. tandläkaren och läkaren annars blir det för stor 

arbetsbelastning för personalen. Under landstingstiden behövde de endast utföra det rena 

omvårdnadsarbetet. Det fanns köksbiträden, aktiveringsbiträden och städerskor, vilket 

medförde att vårdpersonalen kunde ägna sig åt de äldre. De behövde inte tvätta brukarnas 

kläder, utan de skickades bort för tvättning. Under tiden inom landstinget förekom mer samtal 

om hur saker skulle kunna förändras och göras till det bättre berättar en undersköterska. 

Arbetet däremot upplevdes under landstingstiden som monotont och väldigt opersonligt. De 

skulle ha överblick över alla, tillgodose alla brukares behov:  

 
Så vi hade som specifika uppgifter där, till skillnad från sjukvårdsbiträdena. Jag 

skötte då om alla katetrar och det var många på den tiden. Många, många fler än vad 

det är nu.  

 

De anser att kontaktpersonsystemet är bra och några av dem motiverar det med att de inte 

behöver ha den stora överblicken över alla brukare, de får en helhet i sitt arbete och de får en 

bättre kontakt med de anhöriga. Någon nämner emellertid att det svårt att arbeta personligt, 

eftersom det ställs allt högre krav på effektivitet och det går inte att vara effektiv om man ska 

arbeta personligt. Det går snabbt om alla behandlas lika men det blir ingen bra vård. De gör 

upp individuella omvårdnadsplaner för de boenden som de är kontaktpersoner för och de 

aktualiseras var 6: e månad. Om de boende är för sjuka görs dessa omvårdnadsplaner upp med 

någon anhörig.  

 

Undersköterskorna tycker att det är mycket bra med individuella scheman. Det är lättare att 

byta med någon annan och lättare att planera i förväg. Det blir större variation med 

individuella scheman jämfört med de traditionella. Individuella scheman för med sig en 

känsla av frihet, men kräver att vårdlaget är överens. En nämner dock att de har fått sämre 
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scheman när det är färre personal och säger att de därför har gjort om sina scheman vilket 

innebär att det är färre personal under helgerna för att de ska slippa arbeta alltför många 

helger. Genom projektet; Heltid en rättighet deltid en möjlighet47 får alla rätt till heltid i 

grunden men kan minska sin arbetstid om de önskar. Personalen måste vara beredd att arbeta 

på någon annan avdelning om det är många som vill arbeta heltid men det har hittills fungerat 

bra. Det är en förutsättning att man har individuella scheman för att Heldels-projektet ska 

kunna genomföras. De flesta är positiva till projektet som ska genomföras i hela kommunen. 

En av undersköterskorna uttrycker emellertid en viss skepsis inför Heldels-sprojektet:  

                                   
                            De skall ju nu försöka få heltider åt alla. Hur det nu ska gå? Då blir det ju ännu 

mindre skallar, så det vet jag då inte. Och så är det ju inte alla som vill ha heltider, 

någon vill ju ha 75% och så måste dom ju få ha det. 

 

Den stora skillnaden med kommunen som huvudman i stället för landstinget uttrycks av en 

undersköterska på följande sätt:  

 
Det finns utrymme för att göra så oerhört mycket mera i dag än vad det gjorde när 

jag jobbade i landstinget men det finns inte tid för det. Det finns vilja men inte tid. 

Det tycker jag är den stora skillnaden.  

 

Under landstingstiden ingick inte i undersköterskornas arbetsuppgifter att dela ut medicin, 

utan det var sjuksköterskornas uppgifter. När de blev kommunanställda fick de emellertid 

börja dela ut medicin. Några av dem tycker att det är smidigare om samma personal ger 

medicin och frukost till den boende och det är även bättre för den boende men det tar en 

oerhörd tid. Undersköterskorna blev fråntagna sjukvårdande uppgifter genom Ädel men nu 

har sjuksköterskorna pga. tidsbrist delegerat över mer och mer till dem berättar en 

undersköterska. På ett annat äldreboende har de sjukvårdande uppgifterna mer övergått till 

sjuksköterskorna, en av undersköterskorna där tror inte att det har med Ädel-reformen att 

göra, utan på att sjuksköterskegruppen har ökat och övrig personal har minskat. Allting ska 

kvalitetssäkras och då får sjuksköterskorna ta över allt mer sjukvård, bl.a. sätta katetrar som 

undersköterskorna gjorde förr. Sjuksköterskorna deltog först i vårdarbetet men blev borttagna 

från detta pga. mycket administrativt arbete. En av undersköterskorna berättar att när de 

ifrågasatte varför sjuksköterskorna togs bort och inte ersattes av undersköterskor fick de till 

svar från kommunledningen att personalen fick omprioritera då det inte fanns pengar och 

detta upplevs väldigt frustrerande: 

                                                           
47 Vi kommer hädanefter i uppsatsen att benämna projektet Heltid en rättighet, deltid en möjlighet för Heldels-
projektet. 
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Vi får alltid höra från våra politiker när man försöker prata med dom; att det finns 

inga pengar. Man blir faktiskt väldigt ledsen. Här köps det in och det planeras 

glastak och det byggs om ishallar, men då verkar det finnas pengar./…/ 

 

Kommunerna får mindre pengar från regeringen i dag jämfört med tidigare vilket är besvärligt 

och en undersköterska menar att Perssons pengar som utlovades är en spotta i havet. 

Undersköterskorna anser till stor del att den allmänt försämrade ekonomin är orsaken till 

svårigheterna och inte Ädel-reformen i sig. Det är bestämt att de äldre ska få stanna kvar i sin 

lägenhet tills de dör. I dag finns det inget som kallas för sjukhem och servicehus i denna 

kommun, utan allt kallas för äldreboende, där det bor både sjukhems- och servicehusklienter. 

I dagligt tal pratas det dock fortfarande ofta om sjukhem och servicehus bland personalen. Det 

som tidigare kallades för sjukhem har bättre möjlighet att ta emot de som är sjukare än det 

som tidigare kallades för servicehus har. Sjukhemmen är nämligen utrustade med liftar och 

större toaletter för att en duschvagn skall rymmas där. Om det finns lediga rum på 

sjukhemmen får de boende från servicehusen flytta dit. Det händer dock mycket sällan att 

någon boende från servicehuset flyttar till sjukhemmet enligt en av undersköterskorna. Denne 

berättar att personalen på servicehuset som var kommunanställda sedan tidigare till en början 

tyckte att det var orättvist att sjukhemmet skulle ha mer personal. Servicehuset har nu fått 

högre personaltäthet vilket denne anser är rätt då de äldre som kommer hemifrån på 

servicehus i dag är allt sämre vilket innebär att det blir tyngre även för personalen där. Från 

kommunledningens sida har utgått direktiv att det ska vara lika stor personalbemanning i alla 

boenden, oavsett om brukarna är i bättre eller i sämre skick.  

 

För att höja yrkets status och göra det mer attraktivt för ungdomar måste lönerna höjas och 

arbetstiderna bli bättre, menar undersköterskorna. Det går inte att leva på brukarnas 

tacksamhet även om den betyder mycket för att orka fortsätta säger en av undersköterskorna.   

 

Undersköterskornas syn på samarbetet/möjligheterna att påverka sin arbetssituation 

De upplever att samarbetet mellan de f.d. landstingsanställda och de tidigare 

kommunanställda fungerar bra. Man har lärt av varandra och upplever att sättet att tänka är 

lika i dag. 

 

Undersköterskorna upplever att de kan påverka sin arbetssituation genom att styra över sin 

arbetsdag och detta sker i samråd med arbetskamrater och arbetsledaren. Genom 

kontaktpersonsystemet bestämmer de t.ex. vilken dag som är duschdag och vilken dag 
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brukarens lägenhet ska städas. En av undersköterskorna berättar att denne har tagit upp 

undersköterskornas dåliga arbetsklimat på sin arbetsplats med arbetsledaren, 

kommunalpolitiker och facket. Orsaken var att personal vid korttidsfrånvaro inte ersätts med 

vikarier och detta ledde till ett dåligt arbetsklimat och många gick i väggen och flera från 

undersköterskegruppen sökte sig bort från äldreomsorgen: 

                                  
                            Vi hade samtal med politikerna våra, möten på kommun och det sas att det här går 

bara inte. Ni kommer inte att ha kvar någon personal snart, alla flyr härifrån. Alla 

blev ju sjuka. Alltså personal som grät när de kom på jobbet, de hade ångestattacker 

när de såg arbetsplatsen. Så ska det ju bara inte gå till. 

 

Det blev bättre efter dennes samtal med arbetsledaren då undersköterskan sa till arbetsledaren 

att ekonomin inte får styra, utan att det måste få gå back. Det egna fackförbundet kontaktades 

och enligt överenskommelse dokumenteras nu all frånvaro som ledningen nollar genom att 

inte anställa vikarier. En åsikt som framkommer är att arbetet som sådant inte kan påverkas 

särskilt mycket. Genom att ta upp problem med gruppen finns möjlighet att påverka om det är 

något man är missnöjd med inom arbetsgruppen.  

 

Undersköterskornas syn på mål/visioner och sin delaktighet i verksamhetens mål 

Undersköterskorna menar att äldreomsorgens mål är att brukarna ska ha det bra och att det ska 

vara en väl fungerande äldreomsorg. De äldre ska kunna få komma in och få den vård de vill 

ha när de behöver det och de ska kunna bo hemma så länge som möjligt. Det är en väldigt stor 

del av brukarna som bor hemma och att de ska få göra det med hjälp av hemtjänstens insatser 

så länge det bara går. Sedan när det inte finns någon annan möjlighet ska de få komma in på 

äldreboende och det ska finnas plats den dag det är aktuellt. De anhöriga ska få känna 

delaktighet och känna sig välkomna till kommunens äldreboende och uppleva att det är som 

förr när brukarna bodde hemma. Det viktigaste för de äldre som är dementa och inte klarar sig 

själva hemma tror undersköterskorna är trygghet, närhet och att få den hjälp de behöver när de 

behöver den. Någon av dem upplever att detta har drunknat i alla 

kvalitetssäkringskontrollerna och känner att denne får vakta på sig själva hela tiden pga. alla 

kontroller och att de äldre glöms bort:  

 
Så att just det här att det ska kvalitetssäkras för de gamla så mycket att de nästan har 

glömt bort de gamla. Målet tycker jag blir litet, ja nog ska de gamla som flyttar in på 

ett sånt här boende ha en god omvårdnad och det får de. Men just det här målet är 

som om det försvinner i allt det här med kvalitetssäkringar. Det är ett så vitt begrepp 
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det där så. Jag vet inte hur jag ska förklara men jag känner alltså att vi som håller på 

att kvalitetssäkra bort dom gamla.   

 

En förutsättning för att de äldre ska få god livskvalitet enligt kommunens verksamhetsplan är 

att de får hjälp med de vardagliga sysslorna. Det är svårt att ge dem som ej är dementa en god 

livskvalitet, pga. av att de får stå tillbaka för dem som är sämre och mer vårdkrävande. Att 

blanda de som ej är dementa med dem som är mycket oroliga gör att kommunens intentioner 

om rätt hjälp till de äldre och god livskvalitet inte kan uppfyllas, är en åsikt som framkommer. 

Denne skulle även vilja kvalitetssäkra att de äldre får gå ut en gång/vecka. En undersköterska 

ifrågasätter om det verkligen är en bra äldreomsorg när personalen inte hinner gå ut med 

brukarna i den utsträckning de boende önskar. 

 

Undersköterskorna känner sig delaktiga i verksamhetens mål genom att försöka göra så bra 

som möjligt för de boende när de arbetar men det framkommer att flera känner sig 

otillräckliga många gånger. De äldre som är dementa och mycket oroliga får med hjälp av 

personalen på ett äldreboende äta på sina rum, i syfte att de som ej är dementa ska få lugn och 

ro när de äter. När det är kontinuitet bland personalen känner brukarna trygghet och då känner 

jag mig delaktig i verksamhetens mål säger en undersköterska De äldre som haft mycket 

hemtjänst är vana att rå om personalen men det fungerar dock inte på ett äldreboende att ge 

den enskilde all uppmärksamhet.  

 

En av undersköterskorna upplevde sig mer delaktig i omvårdnaden av de äldre under 

landstingstiden, eftersom det fanns geriatriker, dvs. läkare som är specialister på 

ålderssjukdomar.48 Undersköterskorna var med på ronder med geriatrikerna som ville höra 

deras synpunkter.  

 

Boendechefernas syn på brukarnas situation/sin arbetssituation och personalens  

Angående brukarnas situation belyser även boendecheferna boendet under tiden inom 

landstinget på liknande sätt som undersköterskorna. De menar att flera boende på varje sal 

gav mer störning än gemenskap. En av dem ger även uttryck för att det var en svår process, då 

de som bodde på ålderdomshem/annat äldreboende blev för dåliga för att bo kvar och skulle 

in till landstingets långvård: 

När är man för dålig? Vem är det vi ska välja ut och skicka? Traumatiskt för de som 

skulle flytta, att hamna någon annanstans, sista året man lever kanske. De som var 

för dåliga för att bo hos oss och skulle ha plats på landstinget och så fanns det ingen 

                                                           
48 Focus uppslagsbok (1974)  
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plats och så fick vi ha kvar dem. Då fick vi en slant från landstinget att anställa 

personal för att förstärka på kommunens äldreboende. Det där var ju en balansgång 

hela tiden, svårt att mixa ihop. 

 

Boendecheferna ser positivt på Ädel-reformen och menar att det blivit bättre för de äldre och 

även för de anhöriga genom Ädel då brukarna har fått bättre boendestandard och bättre 

omvårdnad.  

 

Boendecheferna säger angående sin arbetssituation att de trivs bra med sina arbeten, då det är 

omväxlande och fritt. Det framkommer dock av en boendechef att arbetet upplevs som 

stressigt och att de har stor arbetsbörda med mycket stora personalgrupper som de är 

arbetsledare för. Denne menar vidare att administrationen ökar hela tiden som gör att de 

kommer längre bort från verksamheten, vilket är negativt och att personalfrågorna upplevs 

som tidskrävande och besvärande ibland.  

Ett annat problem som nämns av den andre boendechefen är att det är mycket svårt att få tag på 

semestervikarier för sjuksköterskorna under sommaren. Det är lättare att få tag på 

semestervikarier för undersköterskorna eftersom det inte ställs samma krav på utbildning för 

undersköterskor. Kravet för att ersätta en sjuksköterska är dock enligt lagen att det ska vara en 

legitimerad sjuksköterska. Ett annat problem i samband med semestern menar denne är att 

kommunen ska ha samma verksamhet under sommaren, trots att halva personalstyrkan är på 

semester, vilket inte fungerar:   

 
Hälften, 50 % ska försvinna på semester bara. I landstingsvärlden där kan man ju 

stänga, alltså dom stänger ju kanske delar utav verksamheten men vi ska ju ha 

samma verksamhet. Om halva gänget på fabrik X skulle gå på semester till 

midsommar då skulle ju fabriken stanna, naturligtvis. Det skulle vara helt omöjligt 

/…/ Så här kan vi ju inte ha det , det går ju bara inte.  

 

De upplever att Ädel-reformen har påverkat deras arbetssituation i positiv riktning. En åsikt är 

att arbetssituationen blev enklare när sjukhemmen blev deras egna och de fick bättre kontakt 

pga. samma arbetsgivare och samma struktur. Denne fick ett större grepp om helheten och 

med samma huvudman blev beslutsvägen kortare. En annan åsikt är att det blev ett lyft för 

arbetssituationen med större ansvar och befogenheter samt möjlighet att påverka. Det blev 

närhet till chefer, socialnämnd och till allting, till skillnad mot under landstingstiden. 

 

En åsikt angående Ädels påverkan på personalens arbetssituation är att inom landstinget var 

personaltätheten högre totalt sett vilket innebar att landstingets personal fick färre resurser i 
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kommunens organisation. Arbetsmiljön förbättrades dock för dem, då de fick bättre 

arbetslokaler i kommunens verksamhet. Denne menar att Ädel innebar att arbetssituationen 

till största delen förbättrades för de f.d. landstingsanställda. Den andre boendechefen nämner 

angående personaltätheten att det inte är någon större skillnad, idag mot tidigare: 

            
           Personaltätheten var högre i landstingsvärlden, det var den, men den var på ett helt 

annat sätt, upplagd om man så säger. Det här med personaltäthet är ju en siffra som 

man använder och den där siffran betyder olika saker. Det beror på vad man har lagt 

in.  

 

Boendechefernas syn på samarbetet - möjligheterna att påverka sin arbetssituation 

En åsikt som framkommer när det gäller samarbetet mellan landsting och kommun är att det 

fortfarande finns kulturella skillnader mellan de två organisationerna och dessa kommer 

troligen inte att försvinna, så länge det finns kvar personal från de båda organisationerna. Den 

ene boendechefen ger ett exempel på kulturella skillnader på sitt äldreboende:  

 
Det hör man ju ibland när man ska diskutera nya grejor, så där kan det variera litet 

grann. Dom som har varit med om det sen förut och dom tycker väl, att är det nåt 

nytt? Så vill de andra testa och kolla upp; Vad är det här nu för nåt påhitt? Så är det 

ju. Så det beror på var ett ev. förslag kommer ifrån och om det liknar gamla 

kommunen eller om det liknar landstingsvärlden. 

 

Den ene boendechefen nämner att det är olika bemanning mellan servicehus och sjukhem, 

pga. den tidigare uppdelningen i sjukhem och servicehus och detta gör att det fortfarande 

lever kvar vi och de. Boendechefen anser att dessa olikheter i bemanning ska utjämnas och 

det ska vara lika bemanning i hela huset och om arbetsbelastningen ökar för någon avdelning 

kan den få hjälp tillfälligt från en annan avdelning. Sjukhemmet vill inte släppa ifrån sig 

brukare till servicehuset och vice versa och boendechefen anser att detta är fel. Den andre 

boendechefen anser inte att det är organisatorisk tillhörighet, utan grupptillhörighet som gör 

att grupperna inte är beredda att utan vidare gå över och arbeta i de andra grupperna. Denne 

anser att en egen kultur byggs upp i huset, då de inte lever i det förgångna, utan går framåt. 

 

När det gäller kontakten med landstinget har de olika boendecheferna olika åsikter, då den ene 

tycker att det fungerar mycket bra. De kan alltid nå landstingets läkare under kontorstid och 

det är tryggt för personalen och även brukarna. Den andre boendechefen anser däremot att 

äldreboendet får för litet läkartid. Det är en tendens att de som flyttar in på äldreboendet är i 

sämre skick i dag och därför i mer behov av sjukvård. Det var bättre under landstingstiden 
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anser denne då de tillhörde en långvårdsklinik med egna läkare. Kommunen kan inte påverka 

läkarinsatser eftersom de endast har hälso- och sjukvårdsansvar upp till sjuksköterskenivå. 

Denne betonar emellertid att det mesta med Ädel-reformen är positivt. 

 

Boendecheferna beskriver på olika sätt hur de kan påverka sin arbetssituation. En av dem 

anser att denne kan påverka sin arbetssituation genom att lära sig sätta gränser, vilket 

emellertid är svårt när det handlar om människor. Arbetssituationen har diskuterats mycket 

eftersom de känner sig ansträngda och många av boendecheferna är utarbetade. Ett sätt att 

påverka sin arbetssituation är genom att arbeta flextid, är en åsikt från den andre 

boendechefen. Det innebär att denne inte är bunden till speciella tider, utan huvudsaken är att 

arbeta de timmar som man är ålagd att arbeta. Personen i fråga betonar dock att vissa saker 

måste göras och som inte går att hoppa över. En av boendecheferna nämner att om man är 

missnöjd med något kan man gå till sin chef och framföra detta. Berättar att denne får gehör 

av chefen om det är något som går att lösa. Boendechefen träffar sin chef regelbundet, ungefär 

en gång/vecka. Den ene boendechefen beskriver hur man har lyckats förändra arbetssättet när 

det gäller individuella lönesättningar, då det tidigare arbetssättet orsakade problem: 

 
Man kan ju inte bedöma så många människor, hur de är i sin vardag, i sitt arbete och 

där påverkade vi själva, genom att verkligen gå in som grupp och säga att vi har inte 

verktyg till att göra det här. Det går inte. Där satte vi oss på tvären och det slutade 

med att vi har fått ett helt annat arbetssätt när det gäller individuell lönesättning. Vi 

gör det fortfarande men på ett mycket mer förenklat sätt. Nog kan vi förändra våran 

arbetssituation, det kan vi.  

 

Denne boendechef nämner också att de flesta besluten kommer från central nivå och dessa 

kan de inte vägra att utföra. De kan däremot hitta nya former att klara det på ett bättre och 

enklare sätt. För att klara det är det viktigt att stödja varandra och att ha en chef som ställer 

upp för dem och det har de enligt boendechefen. 

 

Boendechefernas syn på mål/visioner och sin delaktighet i verksamhetens mål 

Äldreomsorgens mål är att göra det bästa för dem som bor på äldreboenden eller de som får 

hjälp genom hemtjänst eller på annat sätt, det är den stora målsättningen enligt en 

boendechefs egen formulering. Den andre boendechefen beskriver äldreomsorgens mål på 

följande sätt; att ge de äldre rätt hjälp vid rätt tillfälle och i rätt mängd dvs. att den är målstyrd 

och anser att det målet uppfylls i dag. De arbetar mycket med kvalitetssäkringar, målstyrda 

omvårdnadsplaner och arbetsplaner i denna kommun. Det stora arbetet som de håller på med 
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är kvalitetssäkringar. Boendechefen anser att i princip alla som arbetar inom äldreomsorgen 

vet vad dess mål är. 

                                    

Båda boendecheferna känner sig delaktiga i verksamhetens mål och den ene motiverar det 

med att varje arbetsställe har en egen verksamhetsplan. Den andre boendechefen menar att 

alla som arbetar inom äldreomsorgen är delaktiga i den goda äldreomsorgen i denna kommun. 

Det är inte bara en hög chef som har åstadkommit allt detta. 

 

Socialchefens syn på brukarnas situation/sin arbetssituation och personalens  

Socialchefens syn på brukarnas situation är att denne upplever att kommunen har en väl 

fungerande äldreomsorg. Kommunen har lyfts fram i ett Sverigeperspektiv och fått väldigt 

mycket beröm för sin verksamhet. Genom samspel med lanstinget upprätthålls en väl 

fungerande balans. Det finns inga köer, de äldre har en trygghet, då de vet att de får komma in 

på äldreboendet när de är behovsbedömda och man har alltid rätt till korttidsvård och 

avlastning.49 Det finns inte några medicinskt färdigbehandlade på lasarettet. Vad gäller 

kvalitetsdiskussioner om äldreomsorgen säger socialchefen följande:  

                                   
                                  Sen är det ju alltid en diskussion då om kvalitetsinnehållet i våran äldreomsorg, både 

i hemtjänst och äldreboendena och där har vi ju uppföljningar, så vi följer upp det 

väldigt noggrant, både på brukarsidan och på personalsidan. Vad tycker man om sin 

verksamhet? Och där får vi väldigt höga betyg, men samtidigt vet vi ju att det pågår 

en kvalitetsdiskussion också hur många gånger ska man få komma ut i friska luften 

per dag. 

 

I grunden är socialchefen både stolt och glad över den verksamhet som kommunen har även 

om framförallt anhöriga har högre krav än vad som kan tillgodoses. Boendestandarden har 

blivit mycket högre för brukarna. De upplever en större trygghet men skulle vilja ha mer 

aktiviteter både i eget boende och i kommunens äldreboenden. Detta har enligt socialchefen 

framkommit vid förfrågan till brukare och anhöriga. Socialcheferna anser däremot att det har 

blivit dyrare för brukarna genom Ädel och menar att de äldre tidigare fick mycket pengar över 

då de bara betalade en vårdavgift. Idag blir det enligt denne mindre pengar över till barn och 

barnbarn. Sammanfattningsvis menar socialchefen att den stora förändringen inom 

äldreomsorgen är till det bättre. 

                                                           
49 Avlastningsplatser är till för att de anhöriga som vårdar en brukare i dennes hem ska få avlastning. Brukaren 
kan vara på avlastningsplatsen från några timmar/dag upp till tre veckor i sträck. Kortidsverksamhet avser de 
brukare som bor i eget boende och som är i behov av träning, utredning och behovsbedömning. På 
korttidsverksenheten görs en bedömning om vilket boende som passar dessa brukare bäst. Syftet med träningen 
är att upprätthålla och förbättra brukarens förmåga att klara sitt dagliga liv, samt att de skall kunna bo hemma så 
länge det är möjligt. 
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Socialchefen trivs bra med sitt arbete, då denne upplever att verksamheten fungerar väl, 

det är en bra ledningsgrupp och denne har ett bra samspel med sina medarbetare, vilket  

uppleves som stimulerande. Socialchefen nämner också att arbetet är tufft, då det är väldigt 

stor omsättning på socialchefer i dag. Ädel-reformen har påverkat socialchefens 

arbetssituation genom att denne har lagt ner mycket arbete med förhandlingar och 

diskussioner med landstinget i syfte att uppnå en bra verksamhet. Ambitionerna var inte bara 

att ta över en verksamhet utan även att utveckla den. Verksamheten blev större genom Ädel-

reformen och detta uttrycks på följande sätt: 

                                   
                             Sen blev vi ju större verksamhet, men ibland brukar jag likna det där med att om du 

kör en långtradare som är tre ton eller nio ton, så är det litet tyngre att styra 

niotonnaren, /…/ fast du kan hantera den som en tretonnare. Det är inte så stor 

skillnad om du ökar volymen väldigt mycket. Så att alltså mer volym av verksamhet 

fick vi ju.  

 

Arbetssituationen påverkades även av att de fick nya yrkesgrupper, som t.ex. sjuksköterskor, 

för vilka kravet är att de skall vara legitimerade och därmed inte utbytbara som annan 

personal. Sjuksköterskorna förde med sig en kultur som var ny för kommunen. Socialchefen 

upplever att personalen är väldigt arbetstyngd i dag pga. den ökade vårdtyngden och den låga 

personaltätheten. Socialchefen anser emellertid att det är strukturella förändringar som har 

påverkat personalens arbetssituation mer än kulturella skillnader. De strukturella 

förändringarna är att många är allt äldre och sjukare i dag när de kommer på äldreboenden 

och som inte är anpassade för svårt sjuka. Det är en strukturell förändring som bara kommer 

att fortsätta anser socialchefen. Ädel-reformen har påverkat äldreboendets personal mer än 

hemtjänstens personal enligt socialchefen: 

 
Om vi talar om hemtjänsten, enligt gamla hemsjukvårdsavtalet hade vi redan ett 

system där distriktsköterskan delegerade sjukvård av enklare karaktär till våra. Det 

har ju påverkat väldigt mycket att de var redan inne så att säga att de både jobbade 

med omvårdande och sjukvård. Så att hemtjänsten har väl inte påverkats så mycket 

om jag säger mer konkret så där. På äldreboende blev det ju en skillnad i och med att 

man fick sjuksköterskor då i äldreboenden. Och det samspelet som skulle 

utvecklades där. 

 

I denna kommun arbetar man mycket med kvalitetsfrågor, t.ex. med att utveckla 

kontaktpersonsystemet. De har ett kvalitetstänkande som bygger på dels övergripande kvalitet 

på förvaltningsnivå, dels på enhetsnivå. Det ska även finnas en omvårdnadsplan för varje 
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brukare. Det sker en ständig utveckling och detta genom kvalitetsfrågor som t.ex. med 

individuella scheman och Heldels-projektet. Det innebär att allt mer ansvar läggs på 

personalgrupperna då ledningen tror att det är ett sätt att öka arbetstrivseln.  

 

Socialchefens syn på samarbetet - möjligheterna att påverka sin arbetssituation  

Socialchefen anser att de har haft och har en bra samverkan med landstinget Det har dock 

varit bråk mellan kommunen och landstinget om enklare sjukvård i hemtjänsten det sista året 

och det har varit besvärliga förhandlingar anser socialchefen. De arbetar utifrån de nya 

förutsättningarna för att undvika juridiska tingsrättsförhandlingar om bl.a. enklare sjukvård 

Detta förutsätter politiska lösningar och i denna kommun togs för c:a  sju år sedan ett politiskt 

beslut i både dåvarande direktionen och socialnämnden. Samarbetet fungerade bra och de 

arbetade åt samma håll. Detta är en grund till att äldreomsorgen är så bra i denna kommun, 

säger socialchefen. En annan orsak till den väl fungerade äldreomsorgen är att kommunen har 

ett rehabiliteringsavtal med landstinget. Socialchefen anser emellertid att landstingets nya 

organisation50 inte har varit bra för deras samverkan:  

                              
                             Landstingets nya organisation med en tydlig länsorganisation har inte varit bra för 

våran samverkan. Det var fjorton kommuner och kunde göra upp geografiska 

uppgörelser i (namn) området t.ex. Du ska ha allt i ett länsperspektiv och där har ju 

landstinget haft fullt sjå att organisera sej själva och inte haft någon som helst 

utblick mot, eller orkat med vårdgrannar, så att säga, /…/   

 

Socialchefen upplever inte att det finns några speciella konflikter mellan sjuksköterskorna och 

undersköterskorna i dag. Det är större förståelse för att man inte har samma roll som 

undersköterska och sjuksköterska, denne betonar att alla behövs för att det skall bli en bra 

vård och omsorg. Det har gått drygt tio år sedan Ädel-reformen genomfördes vilket har 

medfört att de har hittat organisatoriska former och växt ihop under årens lopp. Denne 

upplever däremot att skillnaderna är större mellan hemtjänstens personal och 

boendepersonalen. Socialchefen anser att boendekulturen ska sträva mer mot 

hemtjänstkulturen. Denne beskriver skillnaderna mellan de två kulturerna på följande sätt: 

 

                                                           
50 Utgångspunkten när det gäller den nya organisationen inom landstinget är samverkan, helhetssyn och 
flexibilitet. Tyngdpunkten i den nya organisationen ligger på ett länsperspektiv. Det lokala perspektivet har 
emellertid en viktig roll att fylla, då verksamheten bedrivs lokalt. Landstingsdirektören är direkt ansvarig för 
landstingets operativa verksamheter, vilka är indelade i åtta divisioner, där varje division har en divisionschef. 
Divisionerna delas även in i olika verksamhetsområden.  Hälso- och sjukvården består av sex divisioner och har 
en divisionschef som är ansvarig för ett sjukhus i länet. De olika divisionerna som hör till hälso- och sjukvården 
är: opererande specialiteter, medicinska specialiteter, diagnostik och service. Primärvård och vuxenpsykiatri är 
dock egna divisioner, detta för att betona deras speciella betydelse som bassjukvård för länets invånare. Källa: 
Internet 1. 
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Ja hemtjänsten är ju i en helt annan situation, man jobbar i eget boende, man jobbar 

inte på en institution, man har en situation, den far litet grann upp och ned. Man 

måste ha en flexiblare arbetssituation inom hemtjänsten. Man far på lasarettet eller 

man flyttar in i äldreboendet, så att man är mer van att hantera olika 

flexibilitetslösningar som jag tycker är mer utvecklat inom hemtjänsten än vad det är 

i boendena, där man är mer institutionsbenägen jämfört med hemtjänsten  /... / trots 

att man försöker bryta det kontinuerligt /…/ 

 

Socialchefen anser att denne har stora möjligheter att påverka sin arbetssituation. Denne anser 

att det är roligt att arbeta i offentlig verksamhet men det är tufft i många avseenden, då det är 

många som vill vara med och tycka till. Socialchefen uppger också att det är stor skillnad att 

arbeta i en politisk organisation mot att arbeta i en privat verksamhet: 

 
Det gäller ju att kunna både acceptera demokratin och hantera den på ett så vettigt 

sätt som möjligt. Att hitta det här samspelet inom politiken det är ju min 

huvuduppgift som förvaltningschef. Att fungera som en brygga mellan politik och 

verksamhetsgenomförandet i form av förvaltningsorganisation. 

 

Ledarskapspolicyn i denna kommun är att förvaltningscheferna ej enbart ska verkställa de 

politiska besluten, utan de ska vara aktiva och tycka till samt lägga fram förslag. När de 

politiska besluten är fattade måste de dock vara lojala mot dessa. 

 

Socialchefen anser att de ambitionshöjningar som ständigt läggs på socialtjänsten och dess 

personal är ett större problem än personalindragningar. Det är krav som kommer från 

Socialstyrelsen, Länsstyrelsen, Arbetsmiljöverket, anhöriga, brukarna, regeringen, osv. Den 

ökade kontrollen kan stressa, och stressar den ledningen så stressar den även personalen.  

Socialchefen anser att ett problem som en förvaltningschef i dag ofta har är lojaliteten mellan 

sina uppdragsgivare socialnämnden och kommunledningen vilket är ett problem i alla 

organisationer. 

 

Socialchefens syn på mål/visioner och sin delaktighet i verksamhetens mål 

Socialchefen citerar äldreomsorgens mål som står i verksamhetsplanen: Det finns tre 

övergripande punkter, den första är att de insatser som ges till de handikappade och äldre ska 

bygga på respekt för den enskildes behov. För det andra ska den enskilde individen ha 

möjlighet att bo kvar i den invanda miljön, så länge det är möjligt, med hjälp av hemtjänst, 

avlastningsplatser och korttidsverksamhet. Det är individen själv som avgör hur länge denne 

vill bo kvar hemma. Den tredje punkten är att utveckla särskilda boenden för äldre, förutom 

dessa tre punkter finns det även delmål. Socialchefen är mycket nöjd och belåten, då 
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kommunen har utvecklat dessa tre mål i sin verksamhet relativt tidigt. Det är viktigt att ha 

balans mellan vad vi lovar och vad vi utför då kan människor uppleva trygghet i att de får det 

de har blivit lovade anser socialchefen. 

 

Man kommer att vilja bo hemma längre och kommer allt senare in på äldreboendet och är där 

kortare tider. Socialchefen tror att framtidens äldreomsorg kan bli mer mångfasetterad och 

ställer sig frågan, hur ska samhällets äldreomsorg ställa sig till detta? Socialchefen anser att 

primärvåden borde föras över till kommunen och motiverar detta med:  

 
Jag tror att det skulle bli bättre balans att man hade nåt regionalt organ som jobbade 

med övergripande regionala frågor och även då sjukhusfrågorna, medan 

primärvården borde tillhöra kommunen och näromhändertagande och närvården och 

näromsorgen. Det tror jag är en logisk utveckling. Vi får se när det händer och om 

det händer.  

 

Denne ser även ett framtidsproblem i kampen mellan regeringen och dess 

rättighetslagstiftning och kommunernas förutsättningar att finansiera det de åläggs av staten. 

Det beror på att skatteintäkterna minskar i kommunerna pga. utflyttningen vilket är en 

ödesfråga för Norrbottens län enligt socialchefen.  

 

Socialchefen känner sig i högsta grad delaktig i verksamhetens mål trots att denne inte arbetar 

lika nära verksamheten som sina medarbetare. Intervjupersonen har ofta kontakt med 

politiker, arbetar med budget osv. Det är emellertid en väl fungerande dialog mellan 

socialchefen och avdelningscheferna vilket gör att socialchefen känner sig delaktig i 

socialtjänstens centrala verksamhet. 

 

Kommunalpolitikerns syn på brukarnas och personalens situation  

Kommunalpolitikern menar att det är en bra äldreomsorg i denna kommun samt att Ädel-

reformen har påverkat brukarnas situation till det bättre. Inga köer till äldreboendena innebär 

en trygghet vilket gör att politikern tycker att man hittat fram till ett koncept som är väldigt 

bra. Problemet är att kunna behålla detta koncept då kommunens ekonomi är ansträngd: 

 
Tricket är ju att hålla kvar det, för det är bekymmersamt ekonomiskt för kommunen, 

totalt sett. Men jag menar att vi har ett talesätt; Rätt insatts i rätt tid och vi från 

socialnämnden menar ju att det är kostnadseffektivt och väldigt humant.     
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Intervjupersonen är kontaktpolitiker, vilket innebär att denne är med på anhörigträffar för att 

höra de boendes och anhörigas åsikter. Politikern upplever att det har blivit allt vanligare att 

kontakten sker via de anhöriga eftersom de äldre på äldreboenden har en sämre hälsa i dag. 

Intervjupersonen anser att det finns medicinsk trygghet och omvårdnadstrygghet i 

äldreboenden men att den sociala miljön kanske inte är lika bra som hemma. De äldre bor 

dock hemma betydligt längre idag, än vad som var fallet tidigare då de får hjälp av hemtjänst 

och distriktssköterska. 

 
Politikern upplever att Ädel-reformen har lett till större press och mera krav på personalen 

inom äldreomsorgen. Vidare anser denne att arbetsledarna har en omöjlig arbetssituation med 

ansvar för alltför stora personalgrupper vilket leder till slitningar inom grupperna. Det dagliga 

arbetet utförs av undersköterskorna som är lågavlönade. Sjuksköterskorna har även de i sina 

arbetsuppgifter en stressig arbetssituation. 

 

Kommunalpolitikern anser att Heldels-projektet verkar vara ett lovande och spännande 

projekt. Nackdelen är att de anställda måste vara beredda att byta arbetsplats eller arbeta på 

två ställen. De arbetsplatser som är delaktiga i projektet visar på att det har jämnat ut sig. En 

del av personalen har ökat sin arbetstid medan andra har minskat sin arbetstid. Politikern 

menar, att detta projekt tillsammans med individuella scheman kan vara grunden för en 

tämligen bra arbetsplats. Att ha utbildad och duktig personal som fungerar bra upplever 

politikern positivt.  

 

Kommunalpolitikerns syn på personalens möjlighet att påverka sin arbetssituation 

Den enskilde kan påverka sin arbetssituation genom individuella scheman och genom 

Heldels-projektet anser denne. De bekymmer som uppstår på en arbetsplats anser politikern 

att man bör försöka att lösa på arbetsplatsen och om det inte går måste det lösas genom 

centrala förhandlingar. Men denne hoppas att problemen går att lösa på arbetsplatsen. 

 

Kommunalpolitikerns syn på samarbetet mellan kommun/landsting 

Politikern upplever att det är mycket bra samverkan mellan kommun/landsting i denna 

kommun. Fick själv uppleva det fina samspelet när en nära anhörig var sjuk. Det finns dock 

områden där problem kan uppstå när man har delat ansvar: 

                                   
                             Men man ska väl aldrig sticka under stol med att då man har ett delat ansvar, det 

finns ju alltså en linje som går.  I hemtjänsten är det ju så att distriktsköterskan är 

inne från landstingets sida och hemtjänsten från kommunens sida. För äldreboenden 

är det upp till sjuksköterskenivå från kommunens sida och däröver från landstinget. 
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Det finns en gräns och runt den gränsen finn de här gråzonerna, så där kan problem 

uppstå.  

 

Det har funnits problem med samverkan när det gäller vem som ska betala för enklare 

sjukvård som att ge insulininjektioner, vissa såromläggningar, ögondroppar etc. Kommunen 

och landstinget har ansett det vara den andra huvudmannens ekonomiska ansvar. Politikern 

anser trots detta att man i den egna kommunen har lyckats otroligt bra med samverkan mellan 

de två organisationerna. Ibland kan landstinget skicka hem någon äldre för tidigt enligt 

kommunens sätt att bedöma det hela. Det är olyckligt när tidig hemgång sker utan samråd 

med hemtjänsten. Socialnämnden och lasarettet har slutit ett samverkansavtal och det har rett 

ut mycket problem. Politikern finner emellertid att det fortfarande finns kvar litet stötestenar 

men olika frågor tas upp allt eftersom. Kommunalpolitikern anser att lösningen på 

samarbetsproblemen är samverkan:  

                                  
       Så lösningen är ju samverkan, det är ju ett nyckelord här framöver och då innebär 

det ju inte bara att man ska titta på landsting/kommun utan då ska man titta ännu 

vidare, på föreningslivet, på kyrkan,  ja vända på alla stenar, för att hitta samverkan 

för, det är ett oerhört bra resultat när det finns förståelse mellan, samverkan och man 

drar åt samma håll.  

 

Politikern menar att det skulle inte bli problemfritt om kommunen övertog primärvården 

eftersom det skulle uppstå problem mellan landstinget och den nya kommunen som skulle 

kräva ett samverkansavtal.              

 

Kommunalpolitikerns syn på verksamhetens mål och hur Ädel-reformen har 

implementerats i organisationen 

Kommunalpolitikern anser att målet för äldreomsorgen är att de äldre ska känna sig trygga 

och få den omvårdnad som de behöver. Personalen ska se på människan, se individen, vara till 

hjälp och samtidigt kunna ställa krav. Personalen ska se till att de äldre bibehåller så mycket 

som möjligt av sina funktioner. Politikern säger att denne inte upplevde några problem vid 

ädels genomförandet och att denne är oerhört belåten och stolt över kommunens äldreomsorg. 

Personen i fråga är tacksam över personalens insatser som möjliggör den goda omsorgen men 

det finns dock mycket kvar att göra. Det finns dock farhågor inför framtiden och det är bl.a. 

den ekonomiska situationen för kommunen som helhet.  
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Då tant Hildur stiger upp på morgon, så får hon ta på sej sina kläder, även om  det 

tar väldigt lång tid. För att hålla kvar den där funktionen, i alla fall så länge som 

möjligt, även om det skulle gå många gånger fortare om personalen gjorde det.  

 

Kommun B 

Ädel-reformens genomförande  
Undersköterskorna  

Mötet mellan landstingets f.d. personal och de sedan tidigare kommunanställda upplevdes 

som positivt bland undersköterskorna. Samarbetet fungerade bra och det sågs som en tillgång 

att man kom från olika organisationer och hade olika erfarenheter. Kommunen hade 

erfarenhet från hemtjänsten och landstinget från sjukhemmen och de var mycket lyhörda för 

varandras kunskaper. Trots att det upplevs att det fanns en stor skillnad i sättet att tänka 

mellan kommunens personal och de som tidigare varit landstingsanställda, gav de lärdom till 

varandra och kompletterade varandra. Kommunens personal hade vårdbiträdesutbildning 

medan de flesta som kom från landstinget hade undersköterskeutbildning. Landstingets 

personal hade tidigare mer sjukvårdande uppgifter. Undersköterskorna upplever inte att 

reformens genomförande innebar någon större förändring för dem. Någon av dem menar att 

de inte fick någon information utan det kändes bara att det blev en annan arbetsgivare. 

 

Det framkommer bland undersköterskorna, att det fanns en stor tveksamhet till hur det skulle 

fungera med kommunen som huvudman och hur läkarna skulle ha möjlighet att behandla alla  

brukare i äldreboenden. Läkaren är nämligen på vårdcentralen och kommer på rond en gång i 

veckan till kommunens äldreboenden och antalet äldre människor ökar i samhället.   

Det upplevdes positivt att det var gott om personal men någon av undersköterskorna undrade 

över hur det skulle bli med kommunen som huvudman när flera av deras arbetsuppgifter 

övertogs av sjuksköterskor: 

 
Hur ska det här bli med allting? Vi var ju vana att spola katetrar, lägga om sår och ta 

hand om hela människan från topp till tå. Vi tvättade dom, la om, spola å allting. 

Sköterskorna gör ju såna jobb här.  

 

Enhetschefen 

Enhetschefen anser att kommunen inte var riktigt förberedd för reformen och att det var inte 

lika välorganiserat inom kommunen som det var inom landstinget. 
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Äldreomsorgschefen  

Enligt äldreomsorgschefen trodde man före Ädel-reformen att ansvarsfrågan mellan landsting 

och kommun var klart uppdelad men i praktiken var den inte det vilket ledde till problem. 

Gråzonerna som fanns när det gäller ansvarsfrågan gjorde att brukarna kom i kläm och 

förhoppningen med Ädel var att ansvarsfördelningen skulle bli tydligare. Äldreomsorgschefen 

tyckte att det var spännande att få fler yrkesgrupper och en bredare kompetens till kommunen, 

då de även fick hälso- och sjukvårdsansvar. Tidigare var det den sociala omsorgen som var 

kommunens ansvar. Äldreomsorgschefen menar att det nya med Ädel för kommunens del var 

sjukhemmen som räknades som särskilda boenden. Genom Ädel fick kommunen nya 

yrkesgrupper och då tänker denne främst på sjuksköterskorna som kommunen inte tidigare 

har haft i sin verksamhet och detta skedde inte friktionsfritt. Sjuksköterskorna utgick med sin 

kompetens från Hälso- och sjukvårdslagen och kommunens personal från Socialtjänstlagen. 

Det finns ett behov av sjuksköterskekompetens i de särskilda boendena anser 

äldreomsorgschefen:  

 
Men man såg väl också att gruppen äldre som behövde våra omsorger och flyttade  

in till de särskilda boendena hade även mycket medicinska inslag och behövde 

sjuksköterskekompetens.  

 
Grundtanken med Ädel-reformen var enligt äldreomsorgschefen, att förena det sociala 

synsättet med hälso- och sjukvårdens, då kommunerna fick hälso- och sjukvårdsansvaret upp 

till sjuksköterskenivå. Det fanns motsättningar i början mellan kommunens och landstingets 

personal men det har inte varit större motsättningar än att de har gått att lösa säger 

äldreomsorgschefen. För att få ett bra samarbete är äldreomsorgschefens koncept att 

tydliggöra sina roller och att samarbeta. 

 

Socialchefen  

Eftersom socialchefen endast har haft sin befattning i något år är det inte möjligt för denne att 

uttala sig om Ädel-reformens genomförande i kommunen. 

 

Efter Ädel  
Undersköterskornas syn på brukarnas situation och sin arbetssituation 

Några av undersköterskorna anser att brukarna var mer anonyma innan Ädel och fick rätta sig 

efter personalens arbetsrutiner. Under landstingstiden bodde flera personer på varje sal och 

hade få personliga saker där. Anhöriga var inte nämnvärt delaktiga i omsorgsarbetet. 

Övervägande delen av undersköterskorna anser att det har blivit bättre för brukarna efter 
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Ädel-reformen. De äldre får bra omvårdnad, har färre liggsår och har fått ett bättre boende. 

Även om brukarna i dag har ett bättre boende menar någon av undersköterskorna att de fick 

mer medicinsk hjälp tidigare. Att ha anhöriga som är delaktiga i de äldres vardag är viktigt för 

att dessa ska få rätt hjälp:  

 
Bättre har det ju blivit för dom är ju i en hemmamiljö. Här har dom ju fått mera 

hemmamiljö, men jag tycker ju, dom fick mera medicinsk hjälp förr Här får man 

gnälla om allt.  Är det nån som har anhöriga som är nära och som ser vad den gamla 

lider av då får dom ju mera hjälp. En som inte har nån anhörig, kanske bara en god 

man, då är det vi som kontaktmän eller personal som måste agera. På lasarettet när 

man jobbade där fick alla samma medicinska vård.  Det var som att alla var lika. Här 

är det lite skillnad! Kan anhöriga öppna mun, så är det skillnad. Det är skrämmande. 

Annars så är det superbra tycker jag. 

 

Enligt en av undersköterskorna var det billigare för den enskilde brukaren innan Ädel-

reformen. De äldre kunde under tiden inom landstinget spara pengar och anhöriga hade enligt 

denne mycket att ärva: 

                           
                           Det kostar så många tusen att bo, så nog behöver dom ha mat och bra omsorg! Det 

kostar 6-7000 i månaden och då ingår allt, tvätt, omvårdnad, hyra /…/ En del har inte 

råd med telefon och inte tidning heller. Det är stor skillnad på landsting och kommun 

vad gäller kostnaden för gamlingarna.  

     

Med landstinget som huvudman fanns alltid tillgång till terapi, men i dag finns det ingen 

terapi på äldreboendet och brukarna hämtas till terapin. En gång/vecka dricker de kaffe, pratar 

och handarbetar vilket uppskattas av brukarna. Enligt en av undersköterskorna handlar det om 

att ha anhöriga som står på sig för att brukaren ska få komma till terapin. Indragningar på 

personalsidan får som konsekvens att brukarna inte kan komma ut särskilt ofta. Om det finns 

tillgång till solskensungdomar kan dessa följa brukarna ut. Solflickor och solpojkar fanns 

alltid tidigare som en extra resurs på somrarna. Alla undersköterskor menar angående sin 

arbetssituation att de trivs med sitt arbete och att arbeta med äldre människor. Hur de vill 

tituleras handlar om yrkesstolthet enligt en av dem:  

 
Vi kallas alla vårdbiträden. Men alla tycker inte om det. Dom vill kallas 

undersköterskor. Det är ju en annan klass att jobba på lasarettet. Är man 

undersköterska får man vara med på allt. Det är lite skillnad på kommunen. Man är 

ju som en städflicka. Här får vi ta allt.  
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Undersköterskorna upplever, att det fanns mer personal under landstingstiden och att de 

utförde det rena omvårdnadsarbetet. Personalen kunde ägna de äldre sin uppmärksamhet, då 

det fanns städerskor, köksbiträden och aktiveringsbiträden och de behövde inte tvätta 

brukarnas privata kläder, då dessa skickades bort för tvättning. Några av undersköterskorna 

anser att det var bättre arbetsscheman inom landstinget och att de hade mer kontakt med 

aktuell föreståndare, än vad som är fallet idag. Ytterligare en aspekt på det positiva under 

tiden inom landstinget var att de genom arbetsgivaren hade arbetskläder som de själva ej 

behövde tvätta. Det finns även negativa synpunkter på landstinget som arbetsgivare och en av 

dem berättar att det fanns en överdriven respekt för dem som befann sig högre upp i hierarkin 

då vårdbiträdena t.ex. fick gå ut från patientsalarna vid läkarronderna.  

 

En av undersköterskorna menar att enhetschefen har för mycket administrativa uppgifter och 

har idag mindre kontakt med personalen vilket upplevs som en försämring. Att 

personalresurser från sjukhemssidan förts över till servicehuset upplevs som orättvist då 

vårdtyngden där inte är lika stor. Undersköterskorna anser att deras arbetssituation delvis har 

försämrats eftersom personaltätheten har minskat. En nackdel är att undersköterskorna mist 

några av sina arbetsuppgifter som de har utbildning för exempelvis venprovtagning och 

insättning av kateter. Sjuksköterskorna har pga. tidsbrist delegerat till undersköterskorna att 

ge insulin och medicin till brukarna. Undersköterskorna upplever sig idag ha mindre tid för 

brukarna och det talas mycket om att spara på personalsidan, vilket upplevs svårt. Röda 

Korset hjälper till vid ledsagning vilket uppskattas då personalen ej hinner med alla uppgifter. 

Det kan t.ex. röra sig om hjälp vid besök till tandläkare och Röda Korset hjälper till varje 

vecka. En del anhöriga upplevs som engagerade och hjälper till vid måltiderna. 

Kontaktpersonsystemet upplevs positivt för brukarna, deras anhöriga och personalen. Det kan 

dock vara lite betungande och krävande ibland. En av undersköterskorna finner det positivt att 

det finns gott om hjälpmedel men vad som saknas är tillräcklig hjälp från sjukgymnast och 

arbetsterapeut:  

 
Vi får inte så mycket hjälp av sjukgymnast och arbetsterapeut. Det saknar vi. Dom 

har så många boenden och springer ju runt. Det är lite annorlunda på landstinget. Där 

är allt på plats. Vid benbrott visar de här bara precis hur du ska ta upp dom. Hur dom 

ska skötas i det akuta skedet. Ingen träning och nåt sånt hinner vi med. Vi får hjälpa 

varann. Det är jättedåligt. Det faller ju på personalen och så har vi inte tid. Många 

skulle bara behöva ha lite ståträning och gåträning,. Men det har inte vi tid med.  

 

Bland undersköterskorna framförs även att kommunens sparbeting har medfört att flera av 

enhetscheferna sagt upp sig. Någon bland undersköterskorna tror dock att det även sparas 
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inom landstinget. Undersköterskorna vet inte om alla diskussioner angående sparbeting beror 

på Ädel-reformen och det framkommer även att arbetet inte upplevs som attraktivt bland 

ungdomarna då lönen är låg.  

 

Undersköterskornas syn på samarbetet - möjligheterna att påverka sin arbetssituation 

Samarbetet mellan de f.d. landstingsanställda och de tidigare kommunanställda upplevs 

fungera bra. Undersköterskorna anser inte att de kan påverka sin arbetssituation i någon 

nämnvärd utsträckning. De upplever att det inte tas hänsyn till vad golvfolket säger. De 

arbetar efter brukarnas behov och hinner bara med det nödvändigaste. Det dagliga arbetet kan 

dock planeras i samråd med arbetskamraterna. Genom kontaktpersonsystemet finns en liten 

möjlighet till påverkan över städning av lägenhet etc. Vilken typ av schema personalen 

arbetar efter påverkar arbetssituationen. Det finns olika variationer på scheman eftersom det 

har varit svårt att hitta en gemensam lösning som passar alla och de har därför i dag olika 

varianter av scheman och helgtjänstgöringen ser inte ut på samma sätt för alla 

undersköterskor. Många har intresserat sig för att som en av grupperna arbeta tre dagar i följd 

och sedan vara ledig tre dagar:  

 
Om tio år kommer det nog att bli flera andra i kommunen som har det. Dom har varit 

väldigt intresserade från andra kommuner. Dom har kommit från Jokkmokk och 

pratat med chefen. Länsarbetsnämnden och många har varit här på besök och frågat. 

Vi har varit i TV och tidning och allt. Vi har fått mycket uppmärksamhet på hur det 

här är.  

 
De som arbetar heltid är mycket nöjda med att arbeta enligt tre-tre modellen. De upplever sig 

vara lediga mycket mer och finner att det går bra att ibland arbeta delar av helger. Någon 

menar att familjesituationen blir sämre av helgarbete. Olika schematyper för med sig olika 

åsikter och en åsikt som framkommer är, att det är sämre med kommunen som huvudman, då 

det innebär att de oftare får arbeta helg:  

 
Var tredje helg får vi aldrig på kommunen som dom har på landstinget. Det är en 

försämring med kommunen. Med landstinget hade vi ju var tredje helg eller två av 

fem. Här har vi alltid haft varannan. Här i alla fall. Det är en försämring.  

 

Några av undersköterskorna upplever att de får ta ett större ansvar eftersom sjuksköterskornas 

ansvarsområden har blivit större då sjuksköterskorna ansvarar för flera äldreboenden 
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Undersköterskornas syn på mål/visioner och sin delaktighet i verksamhetens mål 

Vad gäller äldreomsorgens mål i kommunen framkommer olika åsikter. Någon säger sig ha 

slutat att tänka på mål och upplever inte att det finns några mål idag. En annan menar att 

målet är att ta hand om de äldre, för att de ska har det så bra som möjligt under sina sista år. 

Brukarna ska ha ett drägligt liv. Ytterligare en åsikt framkommer:  

 
När vi började här hade vi såna mål!!! Ja, du skulle ha sett. Vi skrev ett stort plakat. 

Ja, dom skulle få komma ut och vara ute, vi skulle ha aktivering med dom, vi skulle 

väva, vi skulle bygga fågelholkar med gubbarna och vi skulle göra det ena å det 

andra. Dom skulle få vara med i allt. Nu är det enda: mat, kläder, tvätta – det är det 

första. Sen så kan dom få komma ut om det är nån tid. Det är vad vi hinner.  

 

Som orsak till problemet med att leva upp till äldreomsorgens mål anger undersköterskorna 

ekonomin. Personalen upplever sig inte delaktig i verksamhetens mål då de menar att alla 

sparbeting omöjliggör detta. Stor uppgivenhet upplevs då det ska sparas på personal eftersom 

vikarier anställs bara till det allra nödvändigaste och det ska även sparas på mat och  

förbrukningsmateriel. Sparbetinget som drabbar personalresurserna belyses på följande sätt:  

 

Man försöker göra om schemat så det ska klaras med mindre personal. Det har inte 

än blivit tvättstugeschema eller jobba tre, ledig tre dar. Det är det man har tänkt med 

att göra om schemat. Det har inte blivit nåt än. Men nog är tanken den att spara. 

Personalen är mer sliten nu.  

 

Ett önskemål som framkommer bland undersköterskorna är att brukarna skall få komma ut 

och se lite annat men detta hinner de inte med. Tillgång till terapiverksamhet för brukarna på 

det egna äldreboendet är också ett önskemål. Bland undersköterskorna framkommer även en 

önskan om särskilda avlastningsplatser för icke dementa brukare. Även bland den gruppen 

finns behov av avlastningsplatser, då anhörigvårdare själva ibland behöver sjukhusvård, resa 

bort eller göra något speciellt. Någon av undersköterskorna nämner det olämpliga med att 

placera någon som inte är dement på avlastningsplats där det finns mycket oroliga och 

dementa brukare.  

 

Enhetschefens syn på brukarnas situation/sin arbetssituation och personalens 

Enhetschefen upplever att inläggningstiderna på lasarettet är kortare, vilket är positivt men 

brukarnas möjligheter till rehabilitering är sämre idag: 
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Jag upplever, att de inte får samma rehabiliteringsmöjligheter som det var tidigare. 

Ja, det är säkert pengar som styr det också, som vanligt och de prioriterar förstår 

man säkert yngre människor, men många gamla skulle få det bättre av att vara på 

rehabilitering. Jag tror att mycket är pga. ekonomi.  

 
Enhetschefen menar att brukarna skulle behöva mer stimulans genom att komma ut från 

avdelningen. Personalen har inte tid och arbetsterapeuten kommer bara vid enstaka tillfällen 

när någon brukare har drabbats av något akut. Terapin har små möjligheter att kunna ge 

stimulans till de äldre. Detta beror på att deras verksamhet ska serva ett stort område med 

många äldre. Enhetschefen säger följande om avlastningsplatserna: 

  
Men vi har det ändå bra här men inte i den utsträckning man skulle vilja. Vi har de 

här avlastningspatienterna och de är många gånger helt klara. De bor hemma kanske 

två veckor och är här två veckor. Det är lite olika hur länge de är inne. De går ner sig 

om de inte får komma ut och få stimulans. De har bingo, sångstunder och bara sitter 

och pratar. Men det är också grupper från andra sjukhem som ska ha tid. Det är 

viktigt särskilt vintertid, att de får komma ut från avdelningen.  

 

Enhetschefen trivs bra med sitt arbete och tycker att det är intressant. Känner sig dock 

splittrad pga. stor arbetsbelastning och anser att det blir för litet tid över att ägna åt 

personalen. Enhetschefen är f.d. landstingsanställd och sjuksköterska i grunden och ser det 

som positivt att ha erfarenhet och kunskap från landstinget. Om alla skulle ha den kunskapen 

skulle det medföra större förståelse. Denne menar vidare angående personalens situation att 

ekonomin styr för mycket och planering tar mycket tid vilket gör att personalen kommer i 

andra hand.  

 

Enhetschefens syn på samarbetet - möjligheterna att påverka sin arbetssituation  

Enhetschefens tycker personligen att samarbetet fungerar bra, men hör klagomål från övrig 

personal om olika sätt att tänka. Skillnaden i tankesätt finns kvar men mycket kunnande ger 

större förståelse anser enhetschefen. Enhetschefen upplever sig inte kunna påverka sin 

arbetssituation nämnvärt: 

 
Som det ser ut idag, upplever jag inte att jag kan påverka hur man än har gett 

signaler uppåt, personalen är det viktigaste redskap man har och det är den minsta tid 

man får ägna åt personalen. 
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Enhetschefens syn på mål/visioner och sin delaktighet i verksamhetens mål 

Enhetschefen säger att mål finns men är tveksam om de lever upp till målen då det har varit 

personalindragningar, vilket lett till att brukarna har kommit i kläm. Enhetschefen önskar en 

sammanslagning av landstinget och kommunen, detta för att få en huvudman, istället för två 

som det är i dag. Det är viktigt med rehabilitering av de äldre men det finns för få resurser 

eftersom sjukgymnaster och arbetsterapeuter inte har tid att ägna sig åt den enskilde individen 

särskilt mycket. Enhetschefen är nöjd med personalens insats under förra sommaren, då de 

äldre fick komma ut nästan varje dag, men det är svårare att komma ut under vintern. Det 

krävs därför en annan stimulans under vintern som t.ex. terapiverksamhet vilket dock kostar 

pengar. Enhetschefen hyser förhoppning att det ska bli så bra som möjligt för de äldre och 

hoppas att ev. brister kopplat till Ädel ska kunna rättas till. De äldre som ej är dementa tycker 

att det är skrämmande att hamna på äldreboende och enhetschefen önskar att den 

problematiken ska få en lösning. Enhetschefen upplever sig inte tillräckligt delaktig i 

verksamhetens mål.  

 

Äldreomsorgschefens syn på brukarnas situation/sin arbetssituation/personalens 

Äldreomsorgschefen anser att de har en bra äldreomsorg i denna kommun men är medveten 

om att det finns de som inte tycker likadant. Äldreomsorgschefen har alltid trivts med att 

arbeta i äldreomsorgen och arbetade i början av sin karriär på ett ålderdomshem och hade där 

närmare kontakt med pensionärerna, till skillnad mot i dag då arbetet som äldreomsorgschef 

är en administrativ befattning. Detta gör att äldreomsorgschefen saknar direktkontakt med 

brukarna och personalen. Denne tycker emellertid att kontakten är bra även om den inte är 

daglig. Det är enhetscheferna som äldreomsorgschefen har mest kontakt med, eftersom denne 

är deras arbetsledare. Det är intressant och spännande med förändringar, trots att det har varit 

mycket arbete ibland, men det är viktigt att ha humor och kunna skratta åt det som är svårt, 

anser intervjupersonen.   

  
Ädel-reformen har påverkat äldreomsorgschefens arbetssituation genom att verksamheten har 

blivit större. Kommunen har fått ansvar för mycket fler äldreboenden efter Ädel, detta har 

medfört att kommunen har lagt ner mycket tid på att förbättra boendestandarden. En annan 

faktor som har påverkat intervjupersonens arbetssituation efter Ädel är att denne har fått fler 

yrkeskategorier att arbeta med. Äldreomsorgschefen anser att det löpande arbetet tar mycket 

tid av enhetscheferna och gör att de känner sig otillräckliga många gånger. Det är 

enhetschefernas uppgift att försöka att uppmuntra och stimulera övriga medarbetare. 

Äldreomsorgschefen säger angående personalens situation att kommunen har sparbeting och 

personalen upplever att det inte går att spara mer ute i verksamheterna och intervjupersonen 
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förstår den frustration som finns hos personalen. Denne anser att man måste arbeta utifrån de 

ekonomiska förutsättningar som finns i dag men denne förväntar sig inte att personalen ska 

förstå fullt ut och ta det ansvaret: 

 
Jag menar om någon kommer och säger åt mig: nu ska du spara på den här nivån så 

här mycket och i slutändan så innebär det att du ska spara bort dig själv så inte säger 

jag: o, hurra, vad bra! Alltså jag överdriver litet grann. Det blir ju så som det blir ute 

i verksamheten.  

 

Äldreomsorgschefens syn på samarbetet - möjligheterna att påverka sin arbetssituation    

Äldreomsorgschefen anser att det är ett bra samarbete med primärvården, bra kontakt med 

läkarna, vilka kommer regelbundet till kommunens äldreboenden. Denne tycker att 

läkarkontakten är bättre idag då brukarna tidigare fick åka till vårdcentralen om de behövde 

läkarvård. I dag kommer läkarna till kommunens särskilda boenden. Sjuksköterskorna gör en 

bedömning om det behövs läkarkontakt:   

 
Idag så kommer läkarna ut till våra särskilda boenden. Så det har på så sätt blivit 

mycket bättre för våra gamla. De behöver inte hålla på och fara iväg och 

sjuksköterskorna kan ju göra bedömningen på ett helt annat sätt – behöver man ha 

läkarkontakt? Behöver vi läkarkontakt så tar sjuksköterskan kontakt med 

distriktsläkarna och de kommer oftast ut till våra boenden, så pensionärerna har på 

det sättet fått det mycket bättre, tycker jag.  

 

Denne upplever att de äldre på detta sätt får en bra äldreomsorg i denna kommun. 

Äldreomsorgschefen upplever en stor arbetsbörda och att tiden ibland inte räcker till. För att 

minska arbetsbördan är det viktigt att kunna delegera anser intervjupersonen. Det finns för 

litet tid för reflektion och det har varit mycket snabba förändringar. Om de hade haft mer tid 

på sig, hade det kanske blivit mer genomtänkta lösningar tror intervjupersonen. Denne vet 

dock inte om bristen på tid till reflektion beror på Ädel-reformen: 

 
Det har varit väldigt mycket snabba förändringar, så det har bara varit att hoppa på 

tåget och försöka ro i land det. Att man inte alltid har hunnit tänka efter så mycket. 

Det kan jag tycka många gånger har varit en nackdel. Att med facit i hand kan man 

känna så här, att om vi haft lite mer tid på oss kanske vi tänkt till lite ytterligare och 

man inbillar sig att det hade kanske blivit ännu bättre.  
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Äldreomsorgschefens syn på mål/visioner och sin delaktighet i verksamhetens mål 

Målen för äldreomsorgen är i denna kommun enligt äldreomsorgschefen, att de äldre ska så 

långt det är möjligt få bo kvar hemma, med hjälp av hemtjänst och det är många som vill bo 

kvar hemma. När särskilt boende behövs för de äldre är det viktigt att placera dem så rätt som 

möjligt, utifrån deras behov, för att de inte ska behöva flytta flera gånger. Förhoppningen är 

att de skall kunna bo kvar till livets slut i det särskilda boendet som de kommer till. Det är 

tyvärr inte alltid möjligt då brukarna blir sämre och alla boenden inte är anpassade för att de 

skall kunna bo där till livets slut. Kommunen arbetar dock på att förändra boenden i 

kommunen för att hälsotillståndet inte ska vara avgörande var de äldre ska bo:  

 
Man ska kunna ge den vård och omsorg dom behöver i sitt boende. Man ska 

grundanpassa allt så långt det är möjligt och därför håller vi på med ombyggnationer 

igen, så nu är jag byggmästare igen.  

 

Äldreomsorgschefen anser att hela primärvården borde tillhöra kommunen, vilket skulle 

gynna alla medborgare framförallt de äldre. Intervjupersonen känner sig delaktig i 

äldreomsorgens mål. Äldreomsorgschefen säger att alla personalkategorier är till för 

brukarna men de har dock olika roller. Kommunen är en politiskt styrd organisation och 

pengarna styr till stor del verksamheten. Äldreomsorgschefen anser dock att det är bra 

standard på äldreomsorgen i denna kommun trots att ekonomin försämrats. Intervjupersonen 

anser att det är mycket viktigt med information för att all personal ska känna sig delaktiga 

och kunna ta ansvar: 

 
Det är väldigt svårt med information. Försöka vara så tydlig som möjligt. Och att 

alla, precis som du säger måste känna sig delaktiga. Hur ska jag kunna ta ansvar för 

något som jag inte känner mig delaktig i? Det är något som vi måste lära oss: bjuda 

in personalen till att vara delaktig och även ta de här diskussionerna, som många 

gånger kan vara svåra.  

 

                      Kompetensen från de nya yrkeskategorierna som kom genom Ädel-reformen måste tas till 

vara för medarbetarnas och brukarnas skull. Viktigt med samarbete och samverkan och att ej 

vara rädd om sitt revir framlägger äldreomsorgschefen. Det är viktigt att försöka förstå 

varandra utifrån deras olika positioner men det finns för lite tid till samtal, där de olika 

yrkeskategorierna kan diskutera hur de ska samarbete, stötta varandra m.m. 
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Socialchefens syn på brukarnas situation/sin arbetssituation och personalens 

Socialchefen menar att det var mer industritänkande med landstingstinget som huvudman. 

Människor benämndes som patienter vilket var ett mer avidentifierat begrepp än ordet brukare 

som används i dag. Det intressanta var vad som skulle produceras inte vad den enskilde 

efterfrågade. Ädel-reformens påverkan ses som övervägande positivt för brukarna. 

Vårdtagarna får mycket mer av individuell behandling och anhöriga är nöjda. Att de anhöriga 

är nöjda framkom när ett äldreboende skulle byggas om. Under ombyggnationerna fick 

brukarna tillfälligt flytta tillbaka till lokaler som tidigare hade drivits i landstingets regi: 

 
Det som är intressant att se, är ju vad som hänt på dom här åren för när vi skulle 

avflytta från dom där lokalerna och det skedde för tre-fyra år sen, då var ett av 

argumenten att dom äldre skulle bli så isolerade, när dom fick eget rum i kommunal 

regi. Nu när vi tillfälligt ska hoppa in i dom här lokalerna igen, så var det ett mycket 

starkt krav från ett anhörigmöte som vi hade att ingen skulle behöva bo på ett annat sätt 

än i eget boende. Litet illustrerande exempel på att det kanske blivit på ett annat sätt 

sen vi tog över. 

 

Denne hänvisar till äldreomsorgschefen som anser att Ädel har haft en positiv inverkan på 

personalen. Socialchefen säger att denne trivs med sitt arbete och tillägger att det beror på att 

denne är någon form av självmordspilot. 

 

Socialchefens syn på samarbetet - möjligheterna att påverka sin arbetssituation    

Enligt socialchefen har de arbetat för att förbättra samarbetet med landstinget och idag har de 

kommit en bra bit på väg. Det finns emellertid fortfarande vissa frågor som landsting och 

kommun är oense om, vilket gör att brukarna kommer i kläm och detta visar att delat 

huvudmannaskap är ett bekymmer enligt socialchefen. Samverkan mellan kommun och 

landsting har fungerat relativt bra fram till 2000/2001. Den kärva ekonomin har lett till att 

landstinget har förändrat sin organisation vilket skedde 2001. Den nya organisationen inom 

landstinget har enligt socialchefen försvårat samverkan mellan de två organisationerna, 

eftersom det är svårt att få en bra kommunikation med beslutsfattare inom respektive delar av 

verksamheten. Landstingets verksamhet är indelad i divisioner där varje division har en 

divisionschef. Intervjupersonen ger följande exempel på hur samverkan fungerar med 

landstingets nya organisation: 

 
Man har divisionaliserat, så att om vi har ett ärende av gemensamt slag inom 

psykiatrin så är det inte någon som finns här utan någon som finns i Sunderbyn som 

man ska föra den här dialogen och förhandlingen med. Sen är det medicin och 

kirurgi och ibland kan man ha, ja i och för sig, har vi folk här som är medicin- och 
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kirurgöverläkare men om det är något som har med pengar och ekonomi att göra, så 

är det en divisionschef som finns på distans man har att göra med. Det har ju gjort att 

hela det här paketet är upplöst, och nu ska man försöka hitta nya former och det är 

väl på väg nu, att skaka till sig. 

Nivåerna när det gäller samarbetet i organisationen är inte tydligt klargjorda och det är svårt 

att veta vem de ska kommunicera med. När det är svårt att reda ut på övergripande 

förvaltningsnivå inom landsting och kommun får det återverkningar även på 

handläggningsnivå. Socialchefen tycker dock att det fortfarande fungerar relativt bra att 

planera utifrån vårdtagarnas behov men att pengarna ska vara av mer underordnad betydelse. 

Det som är ett bekymmer är att landstinget har börjat delegera uppgifter till kommunen, utan 

att det finns något beslut på insatser från kommunens sida för dessa brukare. Om kommunen 

ger insatser åt dem som de inte har beslut på vill de ha betalt för dessa tjänster. Detta är ett 

problem som gäller i hela länet. Landstinget och kommunen har stridit om detta i ett och ett 

halvt år. Kommunen ställde till slut ett ultimatum och ett samverkansavtal slöts. 

 
Landstinget och staten försöker att skjuta över ekonomiskt ansvar på kommunerna. En svår 

uppgift för kommunerna i Sverige idag är enligt socialchefen hur de ska få pengarna att räcka 

till. Smärtgränsen är nådd för kommunerna och socialchefen anser att situationen snart inte är 

hanterbar om inte något görs. Åtaganden enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 

funktionshindrade dvs. LSS går inte att fullgöra om inte pengar tillskjuts från staten. LSS är 

en rättighetslag för personer som har svåra handikapp och den trädde i kraft den 1/1 1994. 

Nya direktiv till Försäkringskassan innebär att ersättningarna enligt Lag (1993:389) om 

assistansersättning dvs. LASS-ersättningarna behandlas striktare än vad som skett tidigare. 

LASS innehåller föreskrifter om ersättning ur allmänna medel och berör vissa 

funktionshindrade och deras kostnader för personlig assistans. Kommunen har hela tiden en 

problematik och lagstiftning som ökar och expanderar. Det finns i dag ett behov att bygga ut 

och satsa mer pengar inom LSS och handikappomsorgen men detta sker på bekostnad av de 

äldre:  
                   Då kommer frågan: Är det tillrådligt och politiskt korrekt att vi har en situation när 

vi har dom som har byggt upp det här samhället ska sättas på undantag? När vi har 

infört och tillåtit oss en ny verksamhet som expanderar utan att den är finansierad? 

Det är ingen enkel problematik. 

               

                       Socialchefen kan påverka sin arbetssituation och tillägger att det är inte bara denne som kan 

påverka utan det kan även andra. Intervjupersonen berättar att de arbetar för att förändra 

organisationen, detta för att ge socialchefens medarbetare en högre grad av frihet inom sina 
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ansvarsområden. Syftet är att de ska bli kompetenta medarbetare som agerar självständigt 

utifrån vårdtagarnas behov. 

 

Socialchefens syn på mål/visioner och sin delaktighet i verksamhetens mål 

Enligt socialchefen är målet att skapa så bra verksamhet som är möjligt inom det sociala 

området utifrån de resurser som kommunen har till sitt förfogande, något som är svårt både i 

teori och praktik. Bekymret är att de har nästan inga förhandlingsmöjligheter när det gäller 

LSS-lagstiftningen och måste ta hand om de behov som uppstår:  

 
Ja, alltså vi är ingen rik kommun, men har ändå haft och har fortfarande en hög 

kvalité på verksamheten. Bekymret är ju då i ett framtidsperspektiv där just 

kostnaderna för LSS-verksamheten som ju då är en nyreglerad verksamhet och som 

dessutom är så hårt reglerad. Om man har lite förhandlingsmöjligheter och 

diskussionsmöjligheter i SoL-hanteringen och tvärs över så har vi inga nästan 

handlingsmöjligheter när det gäller LSS-lagstiftningen. Dom behov som uppstår, har 

vi bara att ta hand om. Det innebär ju naturligtvis, eftersom vi inte har ett tillskott av 

pengar i systemet, så dom behoven som dom vi måste ta hand om för att inte bli 

lagbrytare dom kommer automatiskt att påverka det som går att göra  

 

För att få en bra äldreomsorg är det enligt socialchefen viktigt att vara lyhörd för de äldres 

önskemål och anpassa äldreomsorgen efter deras önskemål, de har emellertid inte nått dit 

inom alla områden ännu men arbetar på det. Kontakten med de anhöriga är också viktig, detta 

sker genom kontaktpersonsystemet. Detta för att de äldre ska få så bra vård som möjligt. 

Målen i denna kommun för äldreomsorgen och andra områden har varit och är fortfarande 

tämligen generellt formulerade och de försöker att formulera målen till mer precisa mål som 

går att stämma av för att se om de har nått målen eller inte. För att detta ska kunna ske måste 

alla medarbetare få information om vad som gäller och därmed vara delaktiga i målen. De 

övergripande målen och de mätbara ska fördelas ned på förvaltningsnivå och för varje enhet 

ska de ha en måldiskussion kring vad det är som ska åstadkommas. Det ska sedan ske en 

uppföljning av detta. Det har skett synsättsförändringar då de arbetar på ett mer 

individorienterat sätt i dag. De försöker att hela tiden arbeta med kvalitetsutveckling och att 

det ska vara individuella omvårdnadsplaner. 

                    
Socialchefen känner sig delaktig i verksamhetens mål då denne har mycket att säga till om 

innan ett beslut fattas. Det är emellertid diskussioner i socialnämnden som slutligen avgör.  

Socialchefen har bra kommunikation med enhetscheferna, vilka har sina beting som de är 

ansvariga för tillsammans med sina medarbetare. De generellt formulerade målen som har 
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gällt fram till nu har aldrig förankrats i organisationen, vilket har medfört att det har varit 

omöjligt för medarbetarna att arbeta i enlighet med dem. 

 

Kommunalpolitikerns syn på brukarnas och personalens situation   

Politikern berättar, att det blivit dyrare för brukarna efter Ädel och att tidigare när en brukare 

hade hemsjukvård som det då hette, betalade de inte en krona själva eftersom de hörde till 

hemsjukvården. Trots att de var mycket sjuka fick de hjälp av hemtjänsten. 

Kommunalpolitikern anser det svårt att säga hur Ädel-reformen har påverkat brukarnas 

situation. Nu har en maxtaxa införts inom äldreomsorgen i denna kommun eftersom det är 

många gånger de med låga inkomster som behöver mycket hjälp: 

 
Det ska ju inte vara så, att man ska känna sej tvingad till socialvården för att få hjälp. 

Det är nästan förnedrande tycker jag. Vi säger i maxtaxan att när man betalat allt, ska 

man ha minst 1500 kr kvar. Det är för att vi annars tycker, att dom skulle behöva gå 

till socialvården för att köpa sin medicin eller en tidning. Det är inte värdigt. 

 

Politikern menar att personalen inte finner det sämre att vara kommunanställda i stället för 

landstingsanställda. Det är alltid svårt i samband med förändringar då en känsla av osäkerhet 

infinner sig. Politikern tror dock generellt sett att man har litet högre löner inom kommunen 

än vad man har inom landstinget och känner inte till att den egna äldreomsorgspersonalen inte 

skulle trivas. Politikern anser att personalen måste försöka att hålla budgeten.  

 

Kommunalpolitikerns syn på personalens möjlighet att påverka sin arbetssituation 

Personalen kan påverka sin arbetssituation genom att göra sina scheman. 

Personalbemanningen går inte att påverka särskilt mycket, men om det uppstår särskilda 

behov kan extra personal anställas. Personalen gör sina scheman i samråd med enhetscheferna 

på de olika äldreboendena. På ett ställe arbetar man efter tre-tre systemet och verkar väldigt 

nöjda med att prova på detta.  

 

Kommunalpolitikerns syn på samarbetet mellan kommun/landsting 

Politikern anser att för dem som bor hemma och har kontakt med vårdcentralen fungerar det 

relativt bra. Däremot har det fungerat sämre med slutenvården. När någon skrivs ut och 

kommer hem till ett kallt hus, därför att ingen meddelat om utskrivning då är det olyckligt. 

Även de som bor på äldreboenden kan skrivas ut för tidigt. Politikern anser att misstag som 

dessa måste påtalas. Det har blivit mycket bättre men brukarna mår inte bra av att skickas 

fram och tillbaka. Politikern finner att samarbetet mellan kommunen och landstinget fungerar 
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relativt bra. Vad som kan upplevas svårt är när cancerpatienter är i livets slutskede och dessa 

skrivs ut och lever i två dar sedan de flyttat, vilket leder fram till frågor som: 

 
Hur tänker man, humaniteten, om den som bara har timmar kvar att leva? Vi har sagt 

i kommunen, om det är såna fall, så ska vi egentligen betala i stället även om de är 

medicinskt färdigbehandlade. Vi får ju betala visst per dygn. Men det är ju där det 

måste bedömas hur en människa mår medicinskt. Den kan ju inte vara 

färdigbehandlad som lever någon timme? Så ibland känner jag, att man skulle tänka 

lite mer på dom gamla. 

 

Kommunalpolitikerns syn på verksamhetens mål och hur Ädel-reformen har 

implementerats i organisationen  

Kommunalpolitikern säger att äldreomsorgens mål är att ge de äldre ett så bra slut som 

möjligt. De flesta vill bo kvar hemma så länge det är möjligt. Det måste ordnas fler 

avlastningsplatser, i syfte att få en få fungerande växelvård. Trots insatser från hemtjänsten är 

det ett stort ansvar som vilar på anhörigvårdarna och dessa behöver få hjälp med avlastning. 

Många har inte anhöriga och därför ska extra personal sättas in i livets slutskede för att inte 

någon ska behöva dö ensam. Politikern anser att det trots nedskärningar är tämligen god 

personalbemanning. Vårdtyngden är ojämnt fördelad mellan olika boenden och detta försöker 

man jämna ut. Det ska vara någorlunda rättvist anser man i socialnämnde. 

Kommunalpolitikern upplevde att varken kommun eller landsting ville ta ansvar vid Ädels  

genomförande. Lösningarna när det gäller äldreboenden var inte ordentligt genomtänkta, 

vilket har medfört att det har blivit mycket ombyggnationer. Det var nödvändigt att flytta över 

de långvarigt äldre sjuka till kommunens egna äldreboenden, eftersom kommunen genom 

Ädel-reformen hade fått ett samlat ansvar för ekonomi och verksamhet rörande den 

långvariga sjukvården: 

 
                            Om man inte fick ut dom här som låg på lasarettet, på långvården och 

allt det där, så kostade det så enormt. Man fick ju då över en del 

pengar av landstinget, men nog tror jag ändå, att kommunen har 

förlorat på det där /…/.  Men det är klart – det har väl blivit mer 

gamlingar sen.  

 

Kommunen betalade dock landstinget för de medicinskt färdigbehandlade då de själva ej hade 

tillräckligt med platser. Politikern nämner att i dag är det tämligen jämnt vad gäller platser 

och efterfrågan på platser inom äldreomsorgen. Politikern berättar dock att kommunen har fått 

erinringar om arbetsmiljön vad gäller alltför trånga toaletter och detta måste åtgärdas genom 

ombyggnader. Många brukare försämras och det behövs därför mer hjälpmedel vid den 
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dagliga omvårdnaden, vilket också medför ett behov av ombyggnationer i äldreboendena. 

Alla dessa ombyggnationer har kostat mycket för kommunen. Detta är en konsekvens av att 

äldreboenden i samband med Ädel-reformen placerades i vanliga hyreshus. 

Kvarboendeprincipen är slopad:  

 
En annan sak vi har ändrat nu /…/, det är ju det här med kvarboendeprincipen. För vi 

har ju haft det här i den här kommunen, att om du flyttar till ett boende så ska du får 

bo där, så länge du lever. Man erbjuder dom aldrig att flytta någon annanstans, om 

dom inte själva vill det. Ibland vill dom ju det. Men nu att vi har tagit bort 

kvarboendeprincipen, det innebär ju att t.ex. på servicehuset bor man när man inte är 

så sjuk, men ändå inte klara sig hemma. Det blir ju väldigt tungt för personalen, om 

man har folk då som inte alls klarar sig utan måste lyftas överallt. Det tycker vi då är 

bättre, att man kan erbjuda dom ett annat boende. 

 

Kommunen har byggt upp en korttidsenhet. Anledningen till detta är att många som blir 

medicinskt färdigbehandlade på lasarettet, kommer sedan till korttidsenheten och där tränar 

kommunens egna sjukgymnaster upp dem. Många gånger kan de fara hem sedan. De äldre 

och sjuka får ofta för kort träning på lasarettet och det ger en bättre livskvalité med träning på 

korttidsenheten.  

 

Likheter mellan personalkategorierna, politikerna och de två kommunerna  

De olika personalkategorierna i de båda kommunerna anser till övervägande del att brukarna 

fått det bättre genom Ädel-reformen men är även överens om det har blivit dyrare för 

brukarna efter Ädel. Undersköterskorna i de båda kommunerna upplever emellertid att de har 

mindre tid över till brukarna i dag pga. minskad personaltäthet men de vet inte om detta beror 

på Ädel eller den försämrade samhällsekonomin. Den minskade personaltätheten har medfört 

att de båda kommunerna är beroende av anhöriga för att klara sin verksamhet. Det är flera 

yrkeskategorier i de båda kommunerna som nämner att terapi- och sjukgymnastresurser har 

minskat efter Ädel. Alla personalkategorier i de båda kommunerna är överens om 

äldreomsorgens övergripande mål. Kommunernas verksamhetsplan med övergripande mål är 

kända i de båda kommunerna. Undersköterskorna i de båda kommunerna är överens om att 

lönerna måste höjas och arbetstiderna bli bättre, detta för att öka yrkets status och locka 

ungdomar till äldreomsorgen. 

 

De flesta yrkeskategorierna i de två kommunerna anser att det till viss del förekom konflikter 

mellan undersköterskorna från de två organisationerna vid Ädels genomförande pga. de olika 

organisationskulturerna.  
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Samarbetet mellan landsting och kommun anser de olika yrkeskategorierna i de båda 

kommunerna fungerar tämligen bra i dag. Socialcheferna anser däremot att landstingets nya 

organisation har försvårat samarbetet. Socialchefen i kommun A och äldreomsorgschefen 

anser att primärvården borde bli kommunens ansvar. Genom Ädel har kommunerna fått en 

betydligt större verksamhet.  

 

Politikerna anser att det enda undersköterskorna kan påverka är sina arbetsscheman, ej sina 

arbetsuppgifter eller personaltätheten. Kommunalpolitikerna i de båda kommunerna anser att 

samarbetet med landstinget fungerar bra men anser dock att det kan bli bättre. 

 

Skillnader mellan personalkategorierna, politikerna och de två kommunerna 

Undersköterskorna i de två kommunerna upplevde inte informationen angående Ädel lika bra 

som de övriga personalgrupperna i undersökningen. De olika personanalkategorierna i 

kommun A upplever att de kan påverka sin arbetssituation dock i olika stor utsträckning. I 

kommun B anser alla personalkategorier utom undersköterskorna och enhetschefen att de kan 

påverka sin arbetssituation. De olika yrkeskategorierna i kommun A upplever att Ädel har 

påverkat deras arbetssituation positivt. Undersköterskorna i B och enhetschefen anser däremot 

att deras arbetssituation har försämrats medan äldreomsorgschefen upplever det positivt. De 

olika personalkategorierna i kommun A känner sig delaktiga i verksamhetens mål till skillnad 

mot de i kommun B. Inom kommun B är det endast äldreomsorgschefen och socialchefen som 

känner sig delaktiga. Det finns delade meningar mellan personalkategorierna i kommun B om 

hur man når verksamhetens mål eller om detta alls är möjligt då målen är för generellt 

formulerade och därför svåra att mäta. Inom kommun A anser de att målen är uppfyllda.  

 
 

Politikern i kommun A upplevde att Ädels genomförande gick bra till skillnad från politikern 

i kommun B som ansåg att ingen av organisationerna ville ta ansvar. Vissa äldreboenden 

placerades i vanliga hyreshus, vilket har lett till ombyggnationer i denna kommun. I kommun 

A föregicks reformen av långa förhandlingar mellan landstinget och kommunen för att de 

skulle komma överens om hur verksamheten skulle bedrivas och det investerades mycket 

pengar i nybyggnationer och kurser. Politikern i kommun A är oerhört belåten och stolt över 

kommunens äldreomsorg då det inte finns någon kö till kommunens äldreboende i denna 

kommun vilket är unikt. Enligt politikern i kommun B är det i dag tämligen jämnt vad gäller 

platser och efterfrågan inom äldreomsorgen. Politikern i kommun A anser att Ädel har 

påverkat personalens arbetssituation genom att den har medfört ökade krav och större stress 

och att undersköterskorna är lågavlönade. Kommunalpolitikern i kommun B däremot anser att 
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personalens arbetssituation inte har försämrats och tror även att de tjänar bättre inom 

kommunen än inom landstinget.  

 

Som vi har nämnt tidigare under metodavsnittet uppfylldes inte vår avsikt att få likvärdiga 

personer att intervjua i de båda kommunerna. Vi är medvetna om att materialet pga. 

ovanstående omständigheter inte är helt jämförbart men vi har trots detta valt att göra en 

jämförande studie då vi anser att vissa skillnader och likheter dock kan synliggöras. 

 

Analys och avslutande diskussion          
Syftet med uppsatsen är att i en jämförande studie beskriva och analysera kommunalpolitikers 

och personalens upplevelser av Ädel-reformens genomförande i två kommuner. Vår 

övergripande frågeställning är: Hur fungerar Ädel som en vision i realiteten och vårt fokus är 

att synliggöra vilken förändring det ändrade huvudmannaskapet har inneburit för personalen 

inom äldreomsorgen i de två kommunerna. Här följer en analys av likheter och skillnader 

mellan de olika personalkategorierna, kommunalpolitikerna, samt mellan kommun A och 

kommun B och dessa presenteras med hjälp av våra fem frågor som omarbetats till rubriker.  

 

Hur personalen upplever äldreomsorgens mål/sin delaktighet i verksamhetens mål 

Enligt Max Weber, föregångare till den rationalistiska organisationsteorin styrs människornas 

handlande i allt större utsträckning av rationellt handlande. Weber betonar det rationella i en 

organisations verkningssätt och det rationella i hur människor uppträder. Enligt honom kan en 

individs handlingar förstås om man tolkar dem med hjälp av begrepp som mål och medel. För 

Weber är en handling målrationell när den är orienterad mot ett mål. När man studerar 

kommunen som organisation passar den rationalistiska teorin bäst eftersom den beskriver 

varför en organisation bildas och det målrationella är det som dominerar inom kommunen. 

Anledningen till Ädel-reformens genomförande var bl.a. att samarbetet mellan landsting och 

kommun inte fungerade tillfredsställande. Målet var att integrera socialt och medicinskt arbete 

samt förbättra brukarnas livskvalitet. Enligt Beckhard är vanliga mål för en 

organisationsutveckling att öka effektiviteten och förbättra organisationens förmåga att nå 

målet. Det är troligt att huvudmålet med reformen var att öka effektiviteten inom äldre 

omsorgen pga. den försämrade samhällsekonomin och medlet för att nå målet var att låta 

kommunerna få ta ett större ekonomiskt ansvar för äldreomsorgen samt bli huvudansvariga 

för enklare sjukvård och eftervård. 
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Verksamheterna är kommunens redskap för att nå sitt mål, dvs. ett så bra som möjligt 

omhändertagande av kommuninvånarna inom ramen för kommunens ekonomi. Här handlar 

det om äldreomsorgens resurser och möjligheter och att ledningen ses som huvudmannens 

förlängda arm följer den rationalistiska teorin. Det byråkratiska systemet är ett rationellt 

system och för med sig en kalkylerbar administration. Den byråkratiska formen är den mest 

effektiva ur ekonomisk synpunkt och passande för en offentlig förvaltning som är beroende av 

en fungerande administration. Den auktoritetsutövning som sker genom kunskap för med sig 

att byråkratin blir rationell. Byråkratin påverkar de som arbetar där och även de som tar del av 

de tjänster som erbjuds. Att människorna mister sin mänsklighet är enligt Weber oundvikligt i 

det byråkratiserade samhället. Endast begränsade delar av sig själv går enligt Weber att 

förverkliga för organisationsmänniskan då han menar att denne tas ifrån sin mänsklighet i det 

byråkratiserade samhället. Weber anser att det byråkratiska systemet inte svarar på enskilda 

mänskliga behov. 

 

Även om det är politikerna som kommit med visionerna och framlagt vilken strategi de önskat 

använda för att nå fastställda mål, finns en medvetenhet om målens betydelse hos olika 

yrkeskategorier. Det är sedan de olika tjänstemännen inom äldreomsorgen som ska verkställa 

besluten angående reformen. De politiska besluten bestämmer målen inom offentlig 

verksamhet och det sker oftast genom lagar som är juridiskt bindande. Enligt Abrahamsson 

och Andersen är de officiella målen en grund för legitimiteten medan de operationella målen 

är de faktiska målen som organisationen arbetar för. Mot bakgrund av intervjupersonernas 

svar är det rimligt att anta att de officiella målen och de faktiska målen inte överensstämmer 

för undersköterskorna i kommun B. Dessa upplever nämligen att de inte kan uppfylla det 

faktiska målet, dvs. att ge brukarna god personlig omvårdnad då personaltätheten är för låg. 

Undersökningen visar att ju högre befattning personalen har desto mer positivt upplever de 

äldreomsorgen i den egna kommunen. Det innebär att ju högre upp inom hierarkin desto 

mindre realistisk blir bilden av det konkreta vårdarbetet då de med högre befattningar 

beskriver situationen utifrån en annan nivå än vårdpersonalen. 

 

Undersköterskorna i kommun B upplever stor uppgivenhet då de ej känner sig delaktiga i 

verksamhetens mål. De värnar om den enskilde brukarens vardagstrygghet på ett sätt som 

skiljer från de yrkeskategorier som befinner sig längre bort från brukarna. Ett av en 

organisations universella drag är enligt Abrahamsson och Andersen att det finns en arbets- 

och auktoritetsfördelning. Det finns en maktstruktur inom kommunen som organisation och 

den avgör hur arbetet arrangeras och fördelas mellan de som arbetar inom organisationen. 
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Mot bakgrund av detta är det inte förvånande att de som arbetar närmast brukarna finner det 

svårt att arbeta med en diffus målformulering samt en upplevelse av alltför låg personaltäthet.  

 

Materialet visar att även om alla personalkategorier i de båda kommunerna känner till 

respektive kommuns verksamhetsplan med övergripande mål finns skillnader mellan de två 

kommunerna då de i kommun A upplever att de känner sig delaktiga i verksamhetens mål, 

dock i olika stor utsträckning, medan undersköterskorna och enhetschefen i kommun B ej 

upplever sig delaktiga. Resultatet visar att målen har förankrats bland personalen i kommun 

A, vilket inte är fallet bland undersköterskorna och enhetschefen i kommun B. Detta resultat 

visar att de lägre ner i hierarkin i kommun B inte känner delaktighet, medan de högre upp i 

denna kommun känner sig delaktiga. 

 

Hur kommunalpolitikerna anser att de politiska besluten angående Ädel-reformen har 

implementerats i kommunens organisation 
 
Det politiska beslutet behandlas av olika offentliga myndigheter som gör sina tolkningar och 

skickar det sedan vidare till nästa instans. Det verkställande organet måste även utarbeta ett 

konkret tillämpningsförfarande i syfte att kunna omsätta beslutet i praktiken. Detta förfarande 

leder till att det sker förändringar när det gäller de politiska intentionerna. Eftersom 

kommunerna i dag har en ansträngd ekonomi innebär det att t.ex. socialnämnden måste göra 

vissa prioriteringar när det gäller sina ansvarsområden. Om resurserna som tilldelas 

äldreomsorgen inte är tillräckliga kan det medföra att tjänstemännen på socialförvaltningen 

inte har möjlighet att verkställa de politiska besluten och implementeringsproblem uppstår.  

 

Reformens implementering skiljer mellan de båda kommunerna. I kommun A föregicks 

reformen av långa förhandlingar mellan landstinget och kommunen för att de skulle komma 

överens om hur verksamheten skulle bedrivas. En studiecirkel låg till grund för hur det nya 

åtagandet skulle hanteras i kommunen. En stor summa pengar investerades i nybyggnationer, 

detta för att uppfylla de behov som hade framkommit i studiecirklarna. Politikern i kommun 

A anser att reformens genomförande fungerade bra. Kommunalpolitikern i kommun B 

upplevde att Ädel-reformen inte var en genomtänkt reform eftersom varken kommun eller 

landsting ville ta ansvar när reformen genomfördes. Flera äldreboenden placerades i vanliga 

hyreshus. Enligt Ädels intentioner skulle kommunerna bl.a. bygga nya äldreboenden. Detta är 

troligtvis ett resultat av att landsting och kommun inte var överens om hur verksamheten 

skulle bedrivas och medförde att kommunen inte ville investera så mycket pengar i 

nybyggnationer förrän ansvarsfrågan var löst. Ädel-reformen skulle vara kostnadsneutral för 
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kommun och landsting, kommunerna fick dessutom övergångsbidrag från staten under några 

år. Det är troligt att reformen ändå innebar en ökad kostnad för kommunerna i och med att 

deras verksamhet utökades. Eftersom kommun B har en sämre ekonomi än kommun A, då 

den är en utflyttningskommun och har en högre andel äldre av befolkningen än kommun A 

kan man förmoda att de hade mindre resurser till äldreomsorgen. 

 

Politikern i kommun A är väldigt nöjd och stolt över kommunens äldreomsorg. Det finns 

ingen kö till kommunens äldreboenden i denna kommun vilket är unikt. Vidare menar 

politikern att de inom kommunen hunnit en bra bit på väg men det finns dock farhågor inför 

framtiden för kommunens försämrade ekonomi. Enligt politikern i kommun B är det i dag 

tämligen jämnt vad gäller platser och efterfrågan inom äldreomsorgen. En konsekvens av att 

äldreboenden i samband med Ädel-reformen delvis placerades i vanliga hyreshus är att 

kommunen har fått bygga om mycket i sina äldreboenden, då den har fått erinringar om 

arbetsmiljön bl.a. vad gäller alltför trånga toaletter. Dessa ombyggnationer har medfört stora 

kostnader för kommunen. 

 

Hur personalen upplevde Ädel-reformens genomförande 

Enligt Beckhard är organisationsutveckling en planlagd insats vilken omfattar hela  

organisationen, där insatsen är styrd av ledningen i syfte att öka effektiviteten inom 

organisationen. Detta sker genom planerad intervention i organisationens processer, med hjälp 

av beteendevetenskapligt kunnande. Daft beskriver skillnaden mellan organisationsutveckling 

och organisationsförändring. Kriterier som ska vara uppfyllda för att det ska vara en 

organisationsutveckling är enligt Daft bl.a. banbrytande framsteg, ny balans, syftet är att 

förändra hela organisationen och skapa en ny struktur och ledningsprocess. 

Ädel uppfyller kriterierna för att vara en organisationsutveckling eftersom den har förändrat 

hela organisationen för äldre och handikappomsorgen, ändring av huvudmannaskap har skett, 

ändringar i lagtexten, nya lagar har tillkommit och ett stort antal landstingsanställda har bytt 

arbetsgivare.  Ädel har även inneburit att det har skett en decentralisering av makten från 

regional nivå till lokal nivå. Makten har nämligen överflyttats från landstinget till kommunen. 

Eftersom kommunen är en komplex organisation med flera olika yrkesgrupper och har en 

hierarkisk uppbyggnad var det flera olika yrkeskategorier på olika nivåer i organisationen som 

berördes av Ädels genomförande, vilket troligen har inneburit att det har tagit lång tid för 

Ädel att förankras bland personalen. 
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Undersökningen visar att det var fler av personalen högre upp i hierarkin i de båda 

kommunerna som anser att informationen och introduktionen var bra än de lägre ner i 

hierarkin. Det är rimligt att anta att detta beror på att de var mer delaktiga och kunde påverka 

förändringsarbetet. Detta visar att det är viktigt att all personal i en organisation är delaktiga 

och har möjlighet att påverka vid en organisationsutveckling.  

 

Enligt Abrahamsson och Andersen har olika organisationer olika kulturer, dvs. normer och 

värderingar om hur arbetet ska utföras och hur samarbetet ska ske. En anledning till detta är 

nämligen att organisationer består av individer som har olika erfarenheter, intressen och 

värderingar. Landstingets personal var vana vid ”sjukvårdskulturen” medan kommunens 

personal var vana vid en något ”friskare kultur”. Undersköterskorna i de två kommunerna 

uppger att de upplevde mötet positivt och de upplevde de olika kulturella skillnaderna som 

enbart positiva. Denna uppfattning delas inte av de övriga yrkesgrupperna i de två 

kommunerna i vår undersökning då dessa upplevde att det förekom konflikter i början mellan 

undersköterskorna från de två organisationerna. Det framkommer emellertid av några av 

undersköterskorna att det har förekommit diskussioner bland undersköterskorna i de båda 

kommunerna om olika personalbemanning på servicehus och sjukhem.  

 

Resultatet visar att åsikterna mellan de i toppen av hierarkin och de lägst ner inte 

överensstämmer när det gäller mötet mellan de två organisationerna vid Ädels genomförande. 

En orsak till skillnaden kan vara att det är tolv år sedan genomförandet och att 

undersköterskorna har glömt dessa konflikter. En annan tänkbar förklaring är att de är mycket 

arbetstyngda och därmed anser att andra problem är viktigare. Ytterligare en orsak kan vara 

att sammanslagningen skedde successivt för flera av dem som deltog i undersökningen och de 

hade därmed tid att anpassa sig till reformen. Enligt Abrahamsson och Andersen förstår flera 

ledare inte hur organisationskulturen påverkar de anställdas förhållande till varandra och deras 

förhållningssätt till varandra. Organisationsforskningen har först på senare tid studerat hur 

organisationskulturen påverkar det individuella beteendet. De har kommit fram till att det är 

mycket viktigt att organisationskulturen ingår som en central del i varje 

organisationsutvecklingsprojekt. 

 

French menar att organisationsutveckling innebär särskilda problem, där ett av problemen är 

motstånd mot förändringar. Dessa förändringar kan innebära mindre makt, mindre frihet och 

en sämre status. Det kan också medföra att individens kompetens blir mindre värdefull. 
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Motståndet ligger på individnivå och det måste övervinnas för att förändringar ska kunna 

genomföras framgångsrikt. French menar vidare att organisationer kan beskrivas som 

politiska system, vilka består av olika individer och grupper som kämpar om makten och 

kontrollen i organisationen. Under genomförandefasen blir maktförhållandena osäkra och 

oklara och får till följd att maktstrukturen framträder tydligare för individerna. Det blir därför 

viktigt för dem att få behålla sin makt eller få en större makt i den nya organisationen. Det är 

rimligt att anta att detta är anledningen till att sjukhemmen och servicehusen i kommun A i 

början av Ädels genomförande hade olika chefer dvs. arbetsledare då dessa var rädda att 

förlora sin maktposition i den nya organisationen. 

 

Hur personalen och kommunalpolitikerna upplever att Ädel-reformen påverkat 

omsorgen av de äldre och sjuka 

Alla yrkeskategorier och kommunalpolitiker i de två kommunerna anser överlag att brukarna 

har fått det bättre efter Ädel. De olika personalgrupperna i de två kommunerna nämner att 

brukarna är allt äldre och är sjukare när de kommer in på äldreboenden i dag. Det är pga. detta 

rimligt med ökad personaltäthet istället för att minska både för brukarnas och personalens 

skull. Ädel-reformen har dock inneburit nya problemområden för kommunerna som i dag har 

utökat ansvar för rehabilitering. Genom Ädel fördes rehabiliteringspersonal över till 

kommunerna och man har även inrättat nya tjänster för arbetsterapeuter och sjukgymnaster. 

Allt detta har skett för att svara upp mot de nya åtaganden som Hälso- och sjukvårdslagen 

föreskriver. De båda kommunerna har egna arbetsterapeuter och sjukgymnaster men detta är 

inte tillräckligt. Det har blivit kortare vårdtider inom slutenvården i de båda kommunerna och 

detta är en utveckling i rätt riktning, men måste följas av goda rehabiliteringsmöjligheter för 

de äldre på äldreboendena och i de egna hemmen. Man finner således att det inom de båda 

kommunerna behövs förstärkta resurser inom detta ansvarsområde. 

 

Det har blivit dyrare för brukarna efter Ädel då de idag förutom hyra på äldreboendena även 

betalar för mat och omvårdnad. En av Socialtjänstlagens intentioner är, att de äldre inom 

kommunens särskilda boenden ska ha en hög grad av trygghet, vilket sker genom närhet till 

dygnet runt-service. Det är rimligt att anta att denna service inte kan utföras utan kostnad för 

den enskilde. Den samhällsekonomiska utvecklingen har fått till följd en minskning av 

resurser inom den offentliga sektorn. Vad som är Ädels konsekvenser och vad som kan 

tillskrivas en samtida samhällsutveckling är svårt att särskilja. Det är rimligt att den enskilde 

äldre skall kunna kräva en dräglig vardagstillvaro. I kommun B har de infört en maxtaxa inom 

äldreomsorgen och menar att detta är nödvändigt för de äldre med låga inkomster som 

behöver mycket hjälp. Det är inte värdigt att som brukare behöva gå till socialvården för att 
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köpa sin medicin eller en tidning. I Nordnytt 2003-12-01, SVT 2, kl. 19.10 -19.30 talar man 

om maxtaxan i Pajala kommun och menar där, att den spelat kommunen ett spratt.  

Kommunen ger mer service än de får betalt för och menar att socialtjänsten och 

äldreomsorgen får för mycket av kommunens resurser. Resultatet visar att det ytterst sett 

handlar om de ekonomiska resurserna, när det gäller vilken äldreomsorg en enskild kommun 

kan erbjuda sina äldre och sjuka invånare.  

 

Den nyrekrytering som har skett av medicinskt utbildad vårdpersonal har även fört med sig att 

många vårdbiträden fått undersköterskekompetens. Utdelning av mediciner, som är en av de 

arbetsuppgifter som enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska utföras av sjuksköterskor, delegeras 

många gånger till både undersköterskor och vårdbiträden i de båda kommunerna.  

 

Undersökningen visar att personalen i kommun A anser att Ädel har påverkat deras 

arbetssituation positivt vilket kommer till utryck då de bl.a. upplever arbetet mer stimulerande 

och att de har fått ett ökat ansvar. I kommun B upplever undersköterskorna och enhetschefen 

att Ädel har påverkat deras arbetssituation mindre positivt medan äldreomsorgschefen anser 

att dennes arbetssituation har påverkats positivt av Ädel. Undersköterskorna motiverar sin syn 

på arbetssituationen bl.a. med att de har förlorat en del av sina arbetsuppgifter och 

enhetschefens främsta motivering till den försämrade arbetssituationen är att denne är för 

arbetstyngd. Det finns även likheter mellan de två kommunerna då undersköterskorna anser 

att personaltätheten var högre under landstingstiden och att de kunde ägna sig åt det rena 

omvårdnadsarbetet.  

 

För att en organisationsutveckling ska upplevas positivt är det viktigt att de anställda får vara 

med och påverka från början och därigenom känna sig delaktiga. Det är även viktigt att de 

upplever att deras status eller makt inte försämras i den nya organisationen. Det är troligt att 

undersköterskorna i kommun B och enhetschefen inte var delaktiga i någon större omfattning 

vid Ädels genomförande och kanske även upplever att deras status har försämrats och därför 

uppfattar sin arbetssituation som mindre positiv. Resultatet visar att ju högre upp inom 

hierarkin man kommer desto mer delaktighet känner personalen. 

 

Politikerna ställer allt högre krav på att den offentliga sektorn ska bli effektivare och 

företagsekonomiskt tänkande har därmed blivit vanligt inom den offentliga sektorn, målet i 

företagsekonomiskt tänkande är ekonomisk avkastning. Eftersom det har blivit nedskärningar 
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inom vården har det fått till följd att arbetsbördan har ökat för dem som finns kvar. 

Äldreomsorgen i de båda kommunerna är pga. personalbrist beroende av att de anhöriga 

ställer upp och följer brukarna t.ex. till tandläkaren och läkaren, annars blir det för stor 

arbetsbelastning för personalen. Härmed infinner sig frågan om det är det rimligt att 

äldreomsorgen ska vara beroende av anhöriga eller frivilliga organisationer för att kunna 

fungera?  När det talas om anhöriga menas det ofta kvinnor eftersom det var kvinnorna som 

på 60-talet tog hand om sina äldre anhöriga. Det går inte att jämföra dagens samhälle med 60-

talets samhälle då de flesta kvinnor var hemmafruar mot i dag då det stora flertalet kvinnor 

yrkesarbetar och inte har dessa möjligheter. Äldreomsorgen måste tillföras mer resurser för att 

mer personal ska kunna anställas. 

 

Enligt Abrahamsson och Andersen har organisationer ett stort inflytande över våra liv och vi 

uppnår bl.a. en materiell tillfredställelse genom organisationen, vilken erhålls genom lönen. 

Det är rimligt att anta att den materiella tillfredsställelsen är låg för undersköterskorna. Att 

alla undersköterskor som har deltagit i undersökningen har arbetat i minst 12 år inom 

äldreomsorgen är ett tecken på att lönen inte är den avgörande faktorn för att fortsätta i yrket. 

En undersköterska nämner att de får så mycket tillbaka av de äldre. För att höja yrkets status 

och locka ungdomar till vården anser undersköterskorna i de båda kommunerna att lönerna 

måste höjas och arbetstiderna bli bättre.  

 

Socialchefen i kommun A och äldreomsorgschefen är medvetna om att personalen är 

arbetstyngda pga. den ökade vårdtyngden och för låg personaltäthet. Inom kommun A läggs 

allt mer ansvar på personalgrupperna, genom t.ex. individuella scheman och Heldels-projektet 

då ledningen tror att det är ett sätt att öka personalens arbetstrivsel. Här får vi belägg för vårt 

antagande, att anledningen till att fler av de högre upp inom kommunens hierarki upplevde 

Ädel-reformens genomförande som positivt, berodde på att de var mer delaktiga och hade 

större möjligheter att påverka, till skillnad mot undersköterskorna.  

 

Politikerna i de två kommunerna har olika synpunkter på hur Ädel har påverkat personalens 

arbetssituation. Politikern i kommun A anser att Ädel har påverkat arbetssituation negativt, då 

det har medfört en ökad stress och nämner även att boendecheferna har en orimlig arbetsbörda 

och att undersköterskorna är lågavlönade. Kommunalpolitikern i kommun B känner däremot 

inte till att landstingets personal trivs sämre i kommunens organisation och tror även att 

undersköterskorna har en högre lön i kommunens organisation än i landstingets organisation. 

Det är troligt att anledningen till politikernas olika synpunkter är att politikern i kommun A är 
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mer insatt i personalens situation och troligtvis ger en mer realistisk bild av personalens 

situation än politikern i kommun B. 

 

Enligt Abrahamsson och Andersen är makten i de flesta organisationer ojämnt fördelad, vilket 

beror på organisationsstrukturen. Det finns alltid någon som har mer befogenheter än andra. I 

alla organisationer finns det en hierarki. Makt, påverkan och auktoritet är oftast inte jämnt 

fördelat inom organisationen. Genom auktoritet och makt kan man med hjälp av andra 

människor uppnå en organisations mål.  Inom den kommunala organisationen är det 

politikerna som har den politiska makten och de anställda inom kommunen ska verkställa 

deras beslut. Det är med andra ord politikerna som har den dominerade maktställningen. 

Socialchefen, äldreomsorgschefen och arbetsledaren har emellertid en legitim makt, dvs. 

auktoritet, eftersom deras rättigheter är knutna till bestämda befattningar. Genom sin 

auktoritet har arbetsledarna, äldreomsorgschefen och socialcheferna rätten att inneha kontroll 

över resurser, pengar utrustning etc. Deras beslut måste dock godkännas och accepteras av de 

övriga personalkategorierna, till skillnad mot politikerna som genom sin makt kan övervinna 

motstånd och inte behöver de anställdas godkännande. Det är rimligt att anta att politikerna 

dock är intresserade av att få personalens godkännande eftersom de vill bli återvalda och det 

blir även svårare för dem att få de politiska besluten implementerade om de inte har 

personalens godkännande.  

 

Resultatet av vår undersökning visar att ju högre upp man kommer inom hierarkin, desto 

större möjlighet till påverkan finns. Det finns även en skillnad mellan de två kommunerna, när 

det gäller möjligheten att påverka då detta upplevs större i kommun A. Det är troligt att 

anledningen till skillnaderna mellan kommunerna är att målformuleringen är mer diffus i 

kommun B.  

 

Kommunalpolitikerna i kommun A och B anser att undersköterskorna kan påverka sin 

arbetssituation genom individuella scheman. Politikern i kommun A nämner också Heldels-

projektet som en möjlighet att påverka arbetssituationen. Politikerna anser med andra ord att 

undersköterskorna endast har möjlighet att påverka sin arbetstid, ej sina arbetsuppgifter eller 

personaltätheten. Det verkar därmed vara en utopi att undersköterskorna skulle ha någon 

möjlighet att påverka personaltätheten inom äldreomsorgen i dessa två kommuner. 
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Hur kommunalpolitiker och personal upplever att samarbetet fungerar i dag mellan 

kommun och landsting 

Samarbetet mellan landsting och kommun upplevs olika inom de olika yrkeskategorierna. 

Undersköterskorna i båda kommunerna beskriver samarbetet på gruppnivå, dvs. hur det 

konkreta vårdarbetet ska utföras. De upplever att samarbetet mellan de f.d. landstingsanställda 

och kommunanställda sedan tidigare fungerar bra och att det inte finns några skillnader i sättet 

att tänka i dag. Angående samarbetet mellan undersköterskorna från de två organisationerna 

menar de övriga yrkesgrupperna i kommun A att det fortfarande finns kulturella skillnader 

mellan de två organisationerna och någon nämner att de kommer troligtvis inte att försvinna 

så länge det finns personal kvar från båda organisationerna. En åsikt är dock att egen kultur 

håller på att byggas upp och att organisationstillhörighet håller på att ersättas av 

grupptillhörighet. Att det fortfarande finns skillnader i sättet att tänka mellan de två 

organisationerna nämns även av en yrkesgrupp i kommun B. Det är rimligt att anta att 

undersköterskorna inte anser att det finns några kulturella skillnader idag, beror på att de har 

börjat att tänka på grupptillhörighet istället för organisatorisk tillhörighet.  

 

Angående samarbetet på organisationsnivå anser de båda socialcheferna att samarbetet 

fungerade bättre före det att landstingets nya organisation trädde i kraft, 2001. Socialchefen i 

kommun A och äldreomsorgschefen anser att primärvården bör bli kommunens ansvar. Det är 

rimligt att anta att en av anledningarna till deras visioner är att de anser att landstingets nya 

organisation ej fungerar tillfredsställande. Enhetschefen uppger att denne är nöjd med 

samarbetet men anser emellertid att det borde bli en sammanslagning av de två 

organisationerna i syfte att få en enda organisation. Är denna önskan ett resultat av 

landstingets nya organisation? Resultatet visar att de som utför det konkreta vårdarbetet 

upplever samarbetet bäst. Beror detta på att samarbetsproblemen till största del handlar om 

ekonomin och att dessa diskussioner förs på organisationsnivå samt lokal och regional nivå? 

De på gruppnivå påverkas av den försämrade ekonomin men de deltar inte i dessa 

diskussioner. 

 

När det gäller samarbetet på den regionala och lokala nivån anser politikern i kommun B att 

samarbetet fungerar relativt bra medan politikern i kommun A anser att det fungerar bra. De 

anser dock att det finns områden, de s.k. gråzonerna där problem kan uppstå när man har 

delat ansvar. Politikern i kommun A anser att samverkan är lösningen på problemen. Denne 

menar inte bara samverkan mellan kommun och landsting utan även med föreningslivet och 
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kyrkan. Menar denne att det krävs ett samarbete med kyrka och föreningar för att 

äldreomsorgen ska kunna fungera? Ska vi förlita oss på ideell hjälpverksamhet som i USA? 

 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis finner vi att vi har uppfyllt vårt syfte och besvarat våra fem 

frågeställningar. Vi har i analysarbetet använt oss av olika organisationsteorier, bl.a. Webers 

byråkratimodell, för att synliggöra hur kommunens organisation ser ut och hur Ädel-reformen 

som är en organisationsutveckling passar in i en byråkratisk organisation. Vi finner att vårt 

material stödjer de olika organisationsteorierna. Vi har dragit följande slutsatser:  

 

Det är viktigt att all personal inom en organisation är delaktiga och har möjlighet att påverka 

vid förändringsarbeten. Att olika personalgruppers uppfattningar i olika frågor inte är 

samstämmiga samt att det finns skillnader inom samma personalgrupp och även mellan 

kommunerna visar på att det inte går att finna generella svar på alla frågor inom samma 

personalgrupp samt att äldreomsorgen utgör ett komplext område. Det framkommer således 

att det är nödvändigt med en klar och precis målformulering för att personalen ska ha 

möjlighet att kunna påverka och känna delaktighet samt för att verksamhetens mål ska kunna 

uppnås. 

 

Kommun A var väl förberedd när reformen trädde i kraft eftersom kommun och landsting 

hade kommit överens om hur verksamheten skulle bedrivas. I kommun B ville varken 

kommun eller landsting ta ansvar när reformen genomfördes. Detta visar att det är viktigt med 

samverkan för att undvika implementeringsproblem. Politikern i kommun B är nöjd med hur 

kommunens äldreomsorg ser ut idag och politikern i kommun A uttrycker en stor belåtenhet 

över kommunens äldreomsorg. Politiker ger ofta en glättig bild då de med visioner vill lyfta 

fram det positiva men realiteten visar på att där kommer problemen. Politikern i kommun A 

framför nämligen vidare att det finns mycket kvar att göra även om man hunnit en bra bit på 

väg angående äldreomsorgens visioner. Den ekonomiska hotbilden är kommunernas 

försämrade ekonomi. 

 

De var två olika organisationskulturer som möttes då landstingets personal var vana vid 

”sjukvårdskulturen” medan kommunens personal var vana vid en något ”friskare kultur”. Alla 

yrkesgrupper utom undersköterskorna i de två kommunerna i vår undersökning uppger att de 

upplevde att det förekom konflikter vid Ädels genomförande mellan undersköterskorna från 
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de två organisationerna pga. kulturella skillnader. Vi finner att det är mycket viktigt att vid 

organisationsutveckling ta hänsyn till de olika organisationskulturerna. 

Ett faktum som i vår undersökning verkar ha betydelse för omsorgen av de äldre och sjuka är 

att kommun B är en kommun med befolkningsminskning och en hög andel personer över 65 i 

förhållande till sitt befolkningsunderlag. Kommun A däremot har en befolkningsökning och 

mindre andel personer över 65 år i förhållande till sitt befolkningsunderlag vilket medför att 

den har en bättre ekonomi. Hur äldreomsorgen har påverkats av den pågående 

samhällsutvecklingen och vad som är Ädels konsekvenser är dock svårt att särskilja. 

Personaltätheten i de två kommunerna är så låg att äldreomsorgen är beroende av anhöriga 

som ställer upp. Vi undrar till vilken omfattning detta är rimligt. Det måste till ökade resurser 

inom äldreomsorgen för att avlasta personalen men även för att locka ungdomar till vården. 

Det borde vara en självklarhet för varje kommun, att utarbeta en medveten strategi för 

anhörigstöd som kan ske med hjälp av avlastningsplatser och korttidsvård i ökad omfattning 

än vad som är fallet idag.  

 

När det gäller samarbetet mellan kommunen och landstinget finner vi att det kvarstår problem 

mellan landsting och kommun på lokal och regional nivå i de två kommunerna. Vi anser 

liksom några intervjupersoner att det vore en bra lösning om kommunerna övertog 

primärvården i syfte att få en organisation. Vi anser att så länge båda organisationerna är 

involverade i äldreomsorgen kommer det alltid att finnas problem.  

 

Eftersom slumpens inflytande inte går att utesluta är det svårt att diskutera reliabilitet i 

kvalitativ forskning. Validitet handlar om insamlad datas relevans för undersökningens 

problemformulering. Vi gör inga generaliseringar till vårdpersonal, tjänstemän och politiker i 

allmänhet men vi belyser tydligt de uppfattningar vår specifika grupp av intervjupersoner har 

och därmed anser vi att validitetskravet är uppfyllt. Det har nu gått mer än tio år efter 

reformens genomförande. Vi har i uppsatsen redogjort för personalens samt politikernas 

åsikter om hur det blev efter Ädel. Det är även viktigt att kritiskt granska om brukarna i dag 

själva anser sig vara mer självständiga i eget boende. Har Ädel och kommunernas 

övertagande av huvudmannaskapet för de äldres vård, service och boende verkligen medfört 

ett förändrat synsätt?  
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Intervjuguide     Bilaga 1 
 

Intervjufrågor till personalen    

1. Yrke?  

2. Utbildning? 

3. Arbetsuppgifter?   

4. Hur länge har du arbetat inom kommunens äldreomsorg? 

5. Hur trivs du med ditt arbete? 

6. Är du f.d. landstingsanställd?  

7. Hur upplevde du Ädel-reformens genomförande? 

Integrerades de f.d. landstingsanställa in i kommunens organisation? 

Information till de anställda om reformen? 

Motstånd till reformen bland personalen? 

8. Hur upplever du att samarbetet mellan kommunens personal och f.d. landstingsanställda 

fungerar i dag? 

9. Hur upplever du att Ädel-reformen har påverkat de äldre och sjukas situation? 

10. Hur upplever du att Ädel-reformen har påverkat din arbetssituation? 

11. Upplever du att du kan påverka din arbetssituation? 

12. Vad anser du att äldreomsorgens mål är?  

13. Känner du dig delaktig i verksamhetens mål?  

14. Något du vill tillägga? 

 

Intervjufrågor till politikerna 

1. När blev du invald i socialnämnden?  

2. Vad innebär det att sitta i socialnämnden? 

3. Hur upplevde du Ädel-reformens genomförande? 

4. Hur anser du att Ädel-reformen har påverkat de äldre och sjukas situation? 

5. Hur upplever du att Ädel-reformen har påverkat personalens arbetssituation? 

6. Vad är äldreomsorgens mål?  

7. Hur tycker du att dina visioner/mål angående Ädel-reformen har utfallit? 

8 Upplever du att personalen inom äldreomsorgen kan påverka sin arbetssituation? 
9. Något du vill tillägga?     

       



Ord och begrepp                                                                            Bilaga 2 
 
 
Bostäder med särskild service är bostäder för yngre människor med funktionshinder. 

Omfattande vård och service ska kunna ges dygnet runt.  

 

Dagverksamhet är ett samlingsbegrepp för flera olika verksamheter bl.a. rehabilitering och 

gemenskap, vilket sker under dagtid. Dagverksamhet förekommer inom socialtjänstens 

dagcentraler, inom den somatiska sjukvården, för personer som är åldersdementa och för 

personer som under lång tid vårdas inom den psykiatriska vården. 

 

Enskilda vårdhem bedriver hälso- och sjukvård. Vårdinriktningen är bl.a. psykiatrisk vård, 

somatisk långtidssjukvård eller konvalescentvård. Vårdhemmen drivs av enskilda huvudmän. 

 

Geriatrisk vård betyder utredning, diagnostik, behandling och rehabilitering av äldre 

människor som inte har akuta sjukdomstillstånd. 

 

Gruppboende är samlingsnamn för boendeformer som består av några bostäder i grupp som 

har gemensamma utrymmen för service och vård samt tillsyn dygnet runt.  

 

Långtidssjukvård ges till människor som har långvariga sjukdomstillstånd eller 

funktionsnedsättningar 

 

Läns och regionsjukvård är en del av hälso- och sjukvården där specialistvård erbjuds. 

 

Medicinskt färdigbehandlade patienter är ”klinikfärdiga” dvs. klara inom akutsjukvården 

och väntar på vård i andra former.  

 

Primärvård omfattar all medicinskt förebyggande verksamhet som är individinriktad, all 

omvårdnad och all behandlande verksamhet som kan utföras utanför sjukhus i form av 

lasarett. 

 

Servicebostad innebär att det är en fullvärdig bostad som har en omfattande service och vård 

dygnet runt.   



 

Servicehus innebär att det är en anläggning som har flera servicebostäder och dessa 

servicehus har gemensamma utrymmen. 
 

Sjukhem inom hälso- och sjukvården vårdar långtidssjuka och deras upptagningsområde är 

ofta en kommun men det kan även vara en del av kommunen.  Sjukhemmen utgjorde en del 

av den somatiska långtidssjukvården och de tillhörde ofta primärvården.  

 

Somatisk långtidssjukvård utförs inom hälso- och sjukvårdens primärvård eller länssjukvård 

samt av enskilda vårdgivare vid bl.a. långvårdssjukhus och sjukhem. 

 

Ålderdomshem är benämningen för en begränsad grupp bostäder som har gemensamma 

utrymmen när det gäller gemenskap och service. Vård och service kan på dessa ställen ges 

dygnet runt.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




