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Sammanfattning 
 
Nästan en femtedel av den svenska befolkningen är 65 år eller äldre. Debatter kring 
privatisering av offentlig vård har aktualiserat frågan om likheter och skillnader mellan 
offentlig och privat verksamhet. Få undersökningar har gjorts av arbetsledarnas 
situation, trots att det är de som har verksamhetsansvaret. Uppsatsens syfte är att 
undersöka om det finns några skillnader i befogenheter mellan arbetsledare på service-
hus i offentlig och privat sektor, med fokus på de formella befogenheterna. Vi har gjort 
fallstudier av fyra servicehus i Stockholm. Ett servicehus bedrevs av Stockholms stad 
och resterande var i privat regi. Vi har intervjuat arbetsledaren och den som angett 
dennes befogenheter för vart och ett av servicehusen. Intervjuerna tolkades genom en 
cross-case analys där vi jämförde arbetsledarnas befogenheter gentemot ägarstruktur 
och organisationsstorlek. Vi finner inte så stora befogenhetsskillnader som kan förklaras 
av ägarstrukturen. Dock anser vi att arbetsledaren på Stockholms stads servicehus har 
fått sina befogenheter begränsade, eftersom hon måste samråda mer med andra parter än 
vad hennes privata kollegor behöver. Arbetsledarna kan indelas i två grupper med olika 
befogenheter, vilka inte kan kopplas vare sig till ägarstruktur eller organisationsstorlek.  
 



 

 

Abstract 
 
Almost one fifth of the Swedish population consists of people who are 65 years or older. 
There have been some debates in media about privatizing and what differences there are 
between the public and private sector, especially in the health- and eldercare. Few stud-
ies have been made about the supervisors’ situation, in spite of their responsibility over 
the business. This study’s purpose is to examine the differences between the supervi-
sors’ formal authorities by studying owner structures and the size of the organizations. 
We have made four case studies of homes for the aged in Stockholm. The municipality 
operates one of the examined homes for the aged and private companies operate the re-
maining three. We have interviewed the supervisors and the persons who set the au-
thorities that the supervisors possess. The interviews have then been interpreted through 
a cross case analyis. We do not find any major differences between supervisors’ authori-
ties due to owner structure. Yet do we consider that the supervisor of the home for aged 
operated by the municipality have obtained reduced authority to make decisions, mostly 
because she must consult other parties more in some matters than her colleagues in the 
companies have to. The supervisors can be divided into two groups with no clear rela-
tion to neither owner structure nor the size of the organization.  
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1 PROBLEMOMRÅDE 
”Jag undrar om du skulle vilja tala om för mig vilken väg jag ska gå nu? Det beror rätt 
mycket på vart du ska, svarade katten. Det gör nästan detsamma, sa Alice. Då gör det 
detsamma åt vilket håll du går, sa katten. Bara jag kommer nånstans, lade Alice till som 
en förklaring. Jo, det gör du säkert, sa katten. Om du bara går långt nog.” (Carroll, 
1971, s 64) Vi kommer nu att redogöra för vart den här uppsatsen vill komma och hur vi 
har gjort för att ta oss dit. 
 
Enligt debatter som förs i media så skärs det ner på vården av äldre trots att det blir 
fler och fler pensionärer. Ett sätt för att lösa denna ekvation är att lägga ut delar av 
äldreomsorgen på entreprenad, detta för att öka effektiviteten och samtidigt minska 
kostnaderna. Det finns få studier där arbetsledare undersöks, trots att det är dessa som 
ska hantera verksamheten. Vad har de för möjligheter att påverka sin verksamhet? 
Finns det skillnader mellan de möjligheter arbetsledare i den offentliga och i den 
privata verksamheten har för att kunna påverka sin verksamhet?  
 

1.1 Bakgrund 
Sverige har tillsammans med Italien den största andelen gamla människor i världen 
(Statistiska Centralbyrån, 2000:b). Från 1900-talets början har medellivslängden i 
Sverige ökat med 20 år för män och med 25 år för kvinnor (Statistiska Centralbyrån, 
1995). Antalet gamla, 65 år och äldre, växer snabbt och ökningen går snabbast bland de 
äldsta. De äldsta människorna är de som behöver den största mängden vård och omsorg. 
Dessa pensionärer har både medicinska behov och behöver hjälp med aktiviteter, såsom 
hjälp med att äta. Eftersom de gamla ofta har en kombination av medicinska och icke-
medicinska behov gör det svårare att avgöra vem som har ansvaret. (Schartau, 1993)  
 
Målet för hemhjälpen är att gamla människor ska kunna stanna hemma och leva ett så 
aktivt liv som möjligt. Pensionären ska leva hemma så länge som möjligt och institutio-
naliseras endast om det blir en fara för vårdkvalitén. De gamlas frihet och integritet ska 
skyddas. (Schartau, 1993) Den 31 december 1999 var, enligt Statistiska Centralbyrån 
(SCB), 17,29 procent av den svenska befolkningen 65 år eller äldre och andelen 80 år 
eller äldre var 4,31 procent (SCB, 2000:a). Ansvaret för omsorg av de gamla ligger på 
kommunerna, som hjälper 125 000 människor, varav 60 procent är över 80 år. I äldre-
omsorgen, likväl i offentlig som privat regi, arbetar cirka 275 000 personer. Allt detta 
kostade 1997 48 miljarder kronor. (Lidbeck, 2000)  
 
Den offentliga sektorn framstår som sämre än den privata sektorn eftersom det antas att 
arbetsledare i den privata verksamheten är vinst- och nyttomaximerare. I den offentliga 
sektorn antas det att arbetsledarna försöker maximera den egna avdelningens budget, sin 
egen makt och lön. Mot bakgrund av det antagandet är privatisering ett effektivare sätt 
för att bedriva offentlig verksamhet. (Svedberg, 1999)  
 
Decentraliseringen av den offentliga sektorn, det vill säga från staten till kommunen 
som inleddes på 1980-talet var tänkt att medföra att resurserna utnyttjades effektivare. 
Detta var särskilt viktigt eftersom de ekonomiska ramarna blev allt snävare. Decentrali-
seringen ställer allt högre krav på den högsta ledningen men den medför också att verk-
samheternas lokala arbetsledare får utökade befogenheter och makt. Den lokala arbets-
ledarens roll är förändrad från att varit högsta ledningens verktyg till att istället vara 
verksamhetens drivkraft. (Drakenberg, 1997) Har arbetsledarna möjlighet att fungera 
som drivkraft? 
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1.2 Problemformulering 
”Inte minst i Sverige har debatten om privatisering, avreglering, ökad serviceorientering 
och effektivisering av offentlig verksamhet på ett nytt sätt aktualiserat frågan om likhe-
ter och skillnader mellan offentlig och privat verksamhet.” (Hagström, 1990 s 17) Under 
1970- och 80-talen har en decentraliserings- och kommunaliseringsvåg svept över den 
svenska offentliga sektorn. Flera utredningar har granskat möjligheterna till ett vidgat 
kommunalt ansvarstagande. Detta skapar förutsättningar för en anpassning efter lokala 
förhållanden. Tid- och pengabesparingar samt ett ökat inflytande och ansvar för lokala 
politiker blir följden av decentraliseringen. (Drakenberg, 1997) Det finns flera skäl till 
privatisering. Ett är att effektiviteten anses vara för låg. Kostnaden för att utföra 
servicen är med andra ord högre än vad den borde vara. En orsak till det kan vara 
bristande konkurrens. Ett annat skäl kan vara att vårdkonsumenten känner att hon får för 
lite inflytande. Det sistnämnda beror på att besluten om vården behandlar befolkningen 
som ett kollektiv. (Kristensen, 1987) De största anledningarna till att kommunerna 
outsourcar verksamheter är för att de vill pressa priserna och utveckla verksamheten 
(Fridolf, 1993). Får arbetsledarna de ekonomiska resurser som krävs för att kunna driva 
verksamheten på ett bra sätt? 
 
Kommunerna har dock misslyckats med att förklara för de privata vårdbolagen vilka 
kvalitetskraven är som kommunen ställer. Resultatet av det blir att de privata vårdföre-
tagen använder sig av priset som konkurrensmedel. (Vårdbolag struntar i anbud på äld-
revård, 2000) Kvalitetskraven vid upphandling sätts utifrån kommunernas egen regi, 
vilket indirekt innebär att den egna regin blir godkänd eller till och med ett mönsterob-
jekt ur deras synvinkel. Kraven är dessutom högre på privata anbud än på egna anbud. 
(Werenfels Röttorp & Hedelin, 1995) Korta avtalsperioder som omöjliggör en strategisk 
planering är ett annat problem för entreprenadföretagen då politikerna inte vill låsa upp 
sig med en upphandling på exempelvis tre år eller längre. (Fridolf, 1993) Lagstiftningen 
som reglerar den kommunala servicen har gradvis förändrats från detaljstyrning till ram-
lagar. Dessa ramlagar anger endast målen för verksamheten och ger riktlinjer för hur 
arbetet ska bedrivas. Lagarna kompletteras i efterhand med olika regler och rekom-
mendationer. På detta sätt kan verksamheten lättare anpassas efter snabba förändringar i 
dagens samhälle. Det är här de offentliga arbetsledarna spelar en viktig roll. De är an-
svariga för verksamheten och servicens utformning. (Drakenberg, 1997) Hur stort 
handlingsutrymme har arbetsledarna? 
 
En traditionell indelning av ledningsarbetet är att planera, organisera, leda och kontrol-
lera. Planering innebär att sätta mål, syften och fördela resurser för att nå målen. Orga-
nisera innebär att strukturera upp de materiella och ekonomiska resurserna genom ex-
empelvis budgetering. (Thylefors, 1998) Har arbetsledarna lika stor frihet att organisera 
och samma resurser om vi jämför offentlig och privat sektor? 
 
Arbetsledarens makt är begränsad av olika krav från sina chefer, sin personal och sina 
kunder. Dessutom är förhållandet mellan ansvar och makt sämre definierat för arbetsle-
dare än för toppchefer. Det får arbetsledaren att känna sig osäker på vad hon får göra 
och vad hon förväntas göra. (Schartau, 1993) Många kommuner använder sig av så 
kallad målstyrning. Målstyrningens problem är att ansvaret inte kan tas av arbetsledarna 
när resurser inte tillförs i tillräcklig mängd. Samtidigt behöver inte politikerna ta ansva-
ret för bristande resurser. (Wallenberg, 1989) Vet arbetsledarna vilka befogenheter de 
har och kan de ta det ansvar de erhållit? 
 
I Rapporten Vardagens hjältar av Lidbeck (2000) som är anställd hos Burson-
Marsteller AB framgår det att den privata vården, enligt en majoritet av de anställda, är 
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en bättre arbetsplats än den offentliga. I rapporten framgår det att utöver kravet på en 
hög social kompetens bland vårdbiträden och undersköterskor, förutsätts det dessutom 
att ledningen är kompetent och engagerad. Det sistnämnda är nog så viktig för 
kvaliteten i vården. Ett väl utfört ledarskap karakteriseras av tydlighet, att ansvars-
fördelningen är klarlagd liksom att roller, befogenheter, rättigheter och skyldigheter är 
väldokumenterade. Många arbetsledare menar att skillnaderna mellan det privata och 
offentliga ledarskapet främst kanske beror på att det privata satsar mer på rekrytering av 
duktiga ledare samt att det inom offentliga enheter är svårare att byta ut dåliga ledare. 
(Lidbeck, 2000) Är det klarlagt vad arbetsledarna får och förväntas göra? 
 
Det finns idag en oroväckande trend att allt fler offentliga arbetsledare i motsats till pri-
vata sjukskrivs på grund av brister i det administrativa stödet från den politiska led-
ningen. Administrativt stöd innebär att det finns klara roller mellan politisk och verk-
ställande ledning, entydiga beslut om vad som ska åstadkommas och på vilka villkor 
detta ska ske. Bristen på administrativt stöd leder till att arbetsledarna saknar förutsätt-
ningar för att bedriva ett målinriktat, tydligt och bra ledarskap. (SKTF, 2000) I artikeln 
Tid för chefskap ska ge goda ledare i vården (2000) från tidskriften Dagens Medicin 
påpekas att problemet med dåligt ledarskap härstammar från arbetsledarnas strävan efter 
att hålla sin budget till varje pris. Enligt en kommentar från biträdande näringsminister 
Mona Sahlin (s) ökar antalet sjukskrivna inom vården bland annat på grund av dåligt 
ledarskap. Hon får medhåll av Kommunals ordförande Ylva Thörn, som också anser att 
dåligt ledarskap leder till en försämrad arbetsmiljö. I ett gemensamt måldokument som 
har tagits fram av Kommunalarbetareförbundet och Vårdförbundet, betonas vikten av 
ett tydligare samband mellan ansvar och befogenheter. Den som har stort ansvar 
behöver också stora befogenheter. (Tid för chefskap ska ge goda ledare i vården, 2000) 
Finns det en balans mellan ansvar och befogenheter för arbetsledarna? 
 
Det finns en tydlig skillnad mellan hur den offentliga sektorn styrs och hur den privata 
sektorn styrs. Den offentliga sektorn styrs av politiker som är valda för att fungera som 
folkets förlängda arm. De ska med andra ord ha folkets bästa för ögonen. I den privata 
sektorn är det människor som har ett vinstintresse för ögonen. Vinstintresset är för dem 
personligt som styrelsemedlemmar och/eller aktieägare. (Lane, 1987) 
 
I den offentliga verksamheten finns det stora krav på rättsäkerhet, vilket betyder fasta 
regler, god insyn i verksamheten och allsidiga överväganden. (Wallenberg, 1989) Det är 
en av orsakerna till att den offentliga sektorn oftast har en mer formell organisation som 
är mer uppenbar och detaljerad, hierarkin är klarare definierad och beslutsprocessen mer 
reglerad än i den privata sektorn (Schartau, 1993). Det finns däremot inga lagstadgade 
regler om hur beslut ska fattas i den privata sektorn (Rosengren, 1985). Kan detta leda 
till skillnader i befogenheter mellan den privata och offentliga sektorn? 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns några skillnader i befogenheter 
mellan arbetsledare på servicehus i offentlig- och privat sektor. Om vi finner skillnader 
ska vi försöka att förklara vad de beror på. 
 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer endast att undersöka de beslut som fattas av arbetsledare och hur 
dessa befogenheter delegerats till arbetsledare. Uppsatsen fokuserar på de formella 
befogenheterna. Vidaredelegering kan omnämnas för att ge läsaren en helhetsbild över 
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vilka beslut som fattas av arbetsledare. Vi kommer däremot inte att undersöka hur 
arbetsledares befogenheter påverkas av personlighet eller kompetens. 
 
Uppsatsen kommer endast att undersöka servicehus som drivs av en kommun eller av 
ett aktiebolag. Denna avgränsning har vi valt för att minska risken att skillnader mellan 
olika bolagsformer i den privata sektorn ska påverka resultatet. 
 

1.5 Definitioner 
Arbetsledare: Den person som arbetar på servicehuset och som dessutom är ansvarig för 
servicehuset benämner vi i uppsatsen som arbetsledare. Nationalencyklopedin har 
definierat arbetsledare som ”Person som anställts för att som arbetsgivarens ställ-
företrädare leda och fördela arbetet på en arbetsplats” (Nationalencyklopedin, 1989, s 
496). Arbetsledaren kan ha under sig andra personer som har arbetsledande 
arbetsuppgifter, dessa kallar vi för gruppledare. Olika författare använder olika ord för 
samma befattning, andra vanligt förekommande titlar är chef, föreståndare och 
mellanchef.  
 
Befattningsbeskrivning: anger vilka uppgifter som en anställd, det vill säga 
befattningshavaren, ska utföra i sitt arbete. Befattningsbeskrivningen baseras på tjänsten 
och inte individen, vilket leder till att befattningsbeskrivningen även anger vilka 
kvalifikationer som krävs. (Nationalencyklopedin, 2000) 
 
Befogenhet: Vi anser att befogenhet är rätten att göra något. Denna rätt kan till exempel 
komma från ett företags chefer eller från Sveriges lagar. Att ägarna eller högre chefer 
ger någon befogenheter kallas delegation. Formella befogenheter för arbetsledare är den 
formella rätten att fatta beslut och att påverka den underställda personalen för att arbets-
ledarens beslut ska verkställas.  
 
Outsourcing: ”Att till underleverantörer överlåta utförandet av hela eller delar av funk-
tioner som tidigare legat inom det egna företaget, t.ex. tjänster som telefonväxel och 
städning, stödfunktioner som redovisning och data samt huvudfunktioner som tillverk-
ning och distribution”. (Nationalencyklopedin, 2000) Vi har valt att applicera denna 
betydelse även på offentlig verksamhet. 
 
Oprogrammerade beslut: Ett beslut som fattas efter tankearbete och förekommer i si-
tuationer som personen inte är beredd eller tränad på. Vad personen kommer till för be-
slut är svårt eller omöjligt att förutsäga. Ett exempel på ett oprogrammerat beslut är om 
en person som promenerar i staden blir stoppad och intervjuad om sin åsikt om ve-
getarianer. Det är mycket svårt att förutsäga hur vederbörande kommer att svara. Adizes 
(1979) använder sig både av orden inte programmerade beslut och icke programmerade 
beslut. Vi tycker att oprogrammerade beslut känns bättre att använda och eftersom Adi-
zes (1979) inte använder ett ord konsekvent anser vi att det kan accepteras. 
 
Privatisering: Svedberg Nilsson (1999) definierar privatisering som en offentlig organi-
sations övergång i privat ägo. Med offentlig organisation menas enligt författaren en 
organisation inom stat, kommun eller landsting. Med privat ägo menas att organisatio-
nen fått en ägare som inte tillhör den offentliga sektorn. De privata ägarna kan vara pri-
vatpersoner men även andra organisationer. Privatisering kan enligt ovanstående defini-
tion ske till viss del genom att offentligt ägande kompletteras av till en viss del privat 
ägande. I denna studie är delat ägande aktuellt. 
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Programmerade beslut: Adizes (1979) definierar programmerade beslut som beslut som 
fattas på ren rutin, till exempel när du kör hem från arbetet. I det exemplet behöver du 
inte tänka på var du ska svänga etcetera. Alla besluten går på av bara farten och är förut-
sägbara. 
 
Servicehus: “Servicehus kan antingen vara sådana där den enskilde bor med eget hyres-
kontrakt med tillgång till viss service eller servicehus med helinackordering” (Socialde-
partementet, 1989, s 220) 
 

1.6 Uppsatsens disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppsatsen inleds med kapitlet problemområde som har till syfte att beskriva vilka frågor 
det är som vi har för avsikt att belysa. Därefter kommer vi i det andra kapitlet att redo-
göra för vad andra undersökningar har kommit fram till. Vi kommer att använda dessa 
resultat för att förklara vilka befogenheterna är för arbetsledare och/eller varför det finns 
skillnader mellan offentliga- och privatanställdas befogenheter. I metodkapitlet kommer 
vi att förklara vilken undersökningsmetod vi har valt och varför vi har valt just denna 
metodik. Vi kommenterar även för och nackdelar med den metod som vi har använt oss 
av. I Empiri- och analyskapitlet redogör vi för vad de olika respondenterna har svarat 
och jämför dessa med teorin. Här kommer vi inte att diskutera vad de säger, eftersom 
läsaren själv ska kunna skapa sig en egen uppfattning om hur verkligheten ser ut. På 
detta sätt förstår läsaren vad vi kommer att bygga våra slutsatser på. I kapitlet Slutsatser 
kommer vi att redogöra för vilka slutsatser vi drar och varför vi drar just dessa 
slutsatser.  

Figur 1.Uppsatsens disposition 
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2 TEORI 
I detta kapitel redogör vi för vad tidigare forskning kommit fram till, som vi sedan har 
utgått från. Avsnitt 2.1 är till för att ge läsaren en bakgrundsbild av det som påverkar 
de befogenheter arbetsledarna har. Avsnitt 2.2 redogör de olika delar som formar 
arbetsledarens befogenheter.  
 

2.1 Omgivningsfaktorer som kan påverka arbetsledarna 
Här redogör vi för de yttre faktorer som påverkar arbetsledarnas befogenheter. Här 
kommer vi att redogöra för skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn, 
samt hur de olika organisationernas ledning fungerar. 

2.1.1 Skillnader mellan den offentliga och den privata sektorn 
Förutsättningarna är olika för ledningsarbete i företag och för arbetsledare i den 
offentliga sektorn anser Arvidsson och Lind (1998). Jämfört med situationen för en 
företagsledning kännetecknas ledningsbetingelserna i en typisk förvaltning av bland 
annat följande: 
 
��ska fylla en samhällsfunktion, inte skapa ekonomiskt överskott 
��avsaknaden av ett accepterat, entydigt, sammanfattande, jämförbart resultatmått 
��fler parallella normsystem (etiker) 
��större öppenhet för insyn 
��mindre eller inget beroende av kunder för finansiering 
��mindre frihet för ledningen att välja mål, verksamhetsfält och strategier 
��mer komplexa och variabla styrsignaler från huvudman och styrelse samt större 

relevans av andra styrformer än ekonomiska styrmedel 
��större inslag av medarbetare med professionella lojaliteter som inte primärt riktas 

mot den egna organisationen 
��mindre frihet vid val av medarbetare och utformning av belöningssystem. 

(Arvidsson & Lind, 1998) 
 
Det bör dock beaktas att dessa olikheter anses generella, vissa företag och förvaltningar 
kan för övrigt vara mycket lika i vissa avseenden. Detta gäller inte minst de företag som 
verkar i gränslandet mellan politik och näringsliv. (Arvidsson & Lind, 1998) Den stora 
skillnaden mellan den privata och den offentliga sektorn är att den offentliga sektorn 
styrs politiskt medan den privata sektorn styrs av människor med personliga vinstintres-
sen (Lane, 1987). von Otter (1991) påpekar en annan skillnad mellan den offentliga 
sektorn och den privata. Den offentliga sektorn arbetar för att ”tillfredställa” de lagar, 
förordningar och direktiv som finns. Det visar sig genom att den offentliga förvalt-
ningen har svårt att lära av sina misstag eftersom den granskar om den har begått några 
formella fel. Den jämför sig med andra ord med en regel eller norm som inte får under-
skridas. Den privata sektorns företag arbetar för att utnyttja de tillfällen som yppar sig, 
för att skapa sig en vinst. För att kunna göra det måste företagen lära sig av sina misstag 
och jämföra sig med de bästa i branschen.  
 
I den offentliga sektorn är den formella organisationen i allmänhet mer uppenbar och 
detaljerad, hierarkin klarare definierad och beslutsprocessen mer reglerad än i den 
privata sektorn (Schartau, 1993). Den offentliga sektorn har regler för hur den ska 
anställa personal, hur den ska avskeda personal, vid beslutsprocesser och löner. Några 
anser att det borde vara färre regler. För att kunna föra en diskussion om det måste de 
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som för diskussionen skilja på regler som är onödig byråkrati och de regler som 
definierar vad som är offentligt med det offentliga ledarskapet. (Lane, 1987) 
 
Det finns ett dilemma för offentlig verksamhet, den ska å ena sidan ta bort regler för att 
organisationen ska kunna arbeta effektivare. Å andra sidan ska det vara rättssäkert, 
vilket betyder fasta regler, god insyn i verksamheten och allsidiga överväganden. 
(Wallenberg, 1989) Att detta är ett stort problem för den offentliga sektorn håller Lane 
(1987) inte riktigt med om. Han anser att det underförstått antas att den privata sektorn 
inte har samma problem, men det stämmer inte eftersom även den privata sektorn måste 
hålla sig inom lagen. Det är dock sant att den offentliga sektorn har mer regler än det 
privata att rätta sig efter. Därför argumenterar han att den offentliga sektorn bör finnas 
kvar just för att behålla respekten för regler och processer i den privata sektorn.  

2.1.2 Politikens påverkan på verksamheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I kommunerna är det kommunfullmäktige och kommunstyrelsen som beslutar om mål 
och riktlinjer för kommunens verksamhet. De gör det utifrån krav från allmänheten och 
efter gällande lagar och förordningar. Det är nämnden eller självförvaltningsorganet 
som ska se till så att kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens mål förverkligas, ge-
nom att skriva program för verksamheten. På servicehuset kommer pensionärerna in och 
tas hand om enligt nämndens och självförvaltningsbolagets direktiv. Servicehuset kon-
trolleras av nämnden och självförvaltningsorganet som via olika rapporter undersöker 
om målen uppnås och om direktiven följs. Den vård som sedan levereras kan påverka 
opinionen om vad den vill ha. Denna opinion kan sedan påverka politikerna i kommun-
fullmäktige och kommunstyrelsen. (Fri tolkning efter Svenskförfattningssamling (SFS) 
1991:900; Scott, 1992) 
 

Figur 2. Fri applicering av Kommunallagen i ett cybernetic system (SFS 1991:900; 
Scott, 1992, s 81) 
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Det har skett stora förändringar inom äldreomsorgen sedan 1992, när kommunerna ge-
nom den så kallade Ädelreformen och fick det samlade ansvaret att uppehålla en 
långvarig service och vård för äldre. Reformens syfte var att klargöra 
ansvarsförhållandet samt skapa bättre ekonomiska och organisatoriska förutsättningar 
att nå de mål som riksdagen fastslagit. En betydande förändring av äldreomsorgens 
organisation är att det blir allt vanligare med en delad förvaltningsorganisation. Med 
detta avses att myndighetsutövningen vid exempelvis utredning och behovsbedömning 
av hjälp, skiljs från ansvaret att verkställa besluten. I detta fall till exempel städ- och 
tvätthjälp åt den äldre enskilde individen. Med en så kallad "beställarutförarmodell" 
avses att biståndsbedömningen sker fristående från utförandet och biståndsbedömaren 
gör en beställning till utföraren vars uppgift är att verkställa den begärda insatsen. Enligt 
en riksomfattande kartläggning 1999 hade mer än hälften av landets socialförvaltningar 
genomfört denna förändring. (Socialstyrelsen, No date) Det är kommunernas uppgift att 
se till att det finns ett system för att följa upp kvalitén. Detta system ska inte bara 
dokumentera kvalitén, det ska även förbättra den. Kommunen ska även ange vem eller 
vilka det är som ansvarar för detta system. (SOSFS 1998:8) Organisationssociologer ser 
politiker som målsättare och administrationen som de som ska säga hur målen ska 
uppnås (Derlien, 1987).  
 
I Sverige har politikerna försökt att närma beslutsfattandet till dem som utför arbetet 
genom att decentralisera. Det har utförts genom att skapa olika ramlagar, vilka styr 
genom att ange huvudmål och riktlinjer för verksamheten. Även om arbetsledarna har 
fått en bra decentraliserad beslutsrätt betyder det inte automatiskt att verksamheten 
medger stor handlingsfrihet för arbetsledarna. Om det finns många regler för hur arbetet 
ska skötas kan arbetsledarna inte finna flexibla lösningar. Schartaus undersökning visar 
dock att arbetsledare kan tänja på reglerna. Det var endast ett fåtal som kände att de 
måste följa reglerna till punkt och pricka även om de ansåg att de inte var bra. 
Resterande arbetsledare byggde en egen modell där de använde de bästa bitarna av 
reglerna. Arbetsledarna kan göra det eftersom de kan reglerna och vet hur de kan 
manipuleras. Reglerna i den offentliga sektorn är ofta vaga och/eller motstridiga vilket 
ger cheferna ännu större handlingsutrymme. (Schartau, 1993) Målstyrningens problem 
är att ansvaret inte kan tas av chefer när resurser inte tillförs i tillräcklig mängd. 
Samtidigt behöver inte politikerna ta ansvaret för bristande resurser. Det finns även en 
risk att all makt finns på avdelningen och att politikerna saknar makt. (Wallenberg, 
1989) 
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2.1.3 Företagsledningens påverkan på verksamheten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inom näringslivet motsvaras kommunens högsta styrning kommunfullmäktige av bo-
lagsstämman. Enligt Aktiebolagslagen (ABL) kan varje aktieägare komma till bo-
lagsstämman och rösta. Aktieägaren kan välja om hon vill representera sig själv eller 
om hon vill sända ett ombud. Alltså finns det inom näringslivet ett mer direkt inflytande 
enligt principen “en aktie, en röst” till skillnad från den offentliga sektorn där 
representationen sker av politiskt valda ombud, enligt principen ”en man, en röst”. Detta 
direktinflytande i aktiebolagen kan dock påverkas av att olika aktier kan ha olika 
röstvärde, såsom aktier av serie A och serie B. Aktieägare med ett starkt inflytande 
torde ha koncentrerat sitt aktieägande till de mest röststarka A-aktierna Vid bolags-
stämmorna där styrelsen kallat aktieägarna till stämman, har det utvecklats en praxis att 
enbart behandla några få stora ärenden till exempel beslut om räkenskaper, vinst-
utdelning, val av styrelse och eventuella emissioner. Övriga beslut fattas av bolags-
styrelsen, som har ansvaret för bolagets organisation och förvaltning. (Alvstam, 1999) I 
styrelsen finns representanter för de anställda och för ägarna. Ledamöterna i en bolags-
styrelse representerar främst de stora aktieägarna men är naturligtvis också valda för sin 
kompetens inom verksamhetsområdet. Det finns stora skillnader i styrelsernas storlek, 
sammansättning, ansvar och arbetsformer mellan olika företag. (Rosengren, 1985) Det 
finns inga fundamentala motsättningar, varken inom styrelserna eller mellan styrelse 
och den högsta ledningen. Samspelet mellan styrelse och exekutiv ledning präglas av en 
grundläggande intressegemenskap. (Arvidsson & Lind, 1998) 
 
Den exekutiva ledningen inom näringslivet representeras av verkställande direktören 
(VD) och dennes ledningsgrupp. (Rosengren, 1985; Arvidsson & Lind, 1998) 
Motsvarigheten till VD på samma organisationsnivå inom kommunal verksamhet är 
nämnden. ”Nämnderna beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de enligt 

Figur 3. Fri applicering av Cybernetic system på outsourcad kommunal verksamhet 
(Efter Scott, 1992, s 81) 
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lag eller annan författning skall handha” (SFS 1991:900, 3 kap. 13 §). Nämnden å sin 
sida kan med stöd av 18§ i Kommunallagen (SFS 1991:900) genom fullmäktige ge ett 
uppdrag åt ett självförvaltningsorgan att sköta driften av en viss anläggning eller 
institution. 
 
Eftersom kommuner och landsting får lämna över vården av en kommunal angelägenhet 
till ett aktiebolag enligt 16 § i Kommunallagen är det enligt 19 § kommunfullmäktiges 
uppgift att se till att kommunen tillförsäkras en möjlighet att kontrollera och följa upp 
verksamheten. Hur denna uppföljning ska ske specificerar inte lagen, den kan skötas av 
kommunen eller med hjälp av företaget. (SFS 1991:900) 
 
Ett flertal kommuner anser att det bästa effektiviseringssättet av äldreomsorgen är att 
outsourca den till en viss del. Andra kommuner menar att det finns andra åtgärder som 
är bättre. Oavsett vilket synsätt måste kommunerna ange vilka krav som de ställer på en 
alternativ entreprenör. Dessa krav ska politikerna utforma och sedan finnas med i de 
avtal som skrivs tillsammans med en tydligt definierad målsättning för verksamheten. 
Vård och omsorg är ”mjuka” sektorer vilka kräver att kravspecifikationen delas upp i 
mät- och kalkylerbara delar, vilket är enda sättet om samtliga intressenter ska kunna 
konkurrera på lika villkor. Dessa bör sedan redovisas var för sig och utvärderas av både 
företagsledning och kommunfullmäktige tillsammans. Utvärdering och uppföljning är i 
första hand till för att förbättra verksamheten men är problematisk på grund av att 
gränserna för hur uppföljningen ska utföras är svåra att sätta. Det är också troligt att det 
är politiker och inte företagsledningen som först får ta del av hur servicemottagarna 
uppfattar den erhållna servicen. Men det är viktigt att politikerna får ta del av den 
information som företagen får från sina kunder gällande omfattning och kvalitet. Detta 
informationsutbyte bör ske genom en nära kommunikation mellan båda parter. (Fridolf, 
1993) 
 
Samma regler och krav på kvalitet och säkerhet gäller från och med den 1 januari 1997 
för all hälso- och sjukvård oavsett driftsform. Då trädde lagen (SFS 1996:7861) om 
tillsyn över hälso- och sjukvården (Tillsynslagen) i kraft. Den ger Sverige en enhetlig 
reglering för privat och offentlig hälso- och sjukvård. Lagen kräver att hälso- och sjuk-
vården systematiskt och fortlöpande utvecklar och säkrar kvaliteten i verksamheten. 
Dessutom ger Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd ”Kvalitetssystem i hälso- 
och sjukvården” (SOSFS 1996:24) viss vägledning. Detta främst genom att ålägga 
verksamhetschefen ansvaret att det för enheten ska finnas ett ändamålsenligt system för 
fortlöpande styrning, uppföljning, utveckling samt dokumentering av kvaliteten i 
verksamheten. Allt för att nå de kvalitetsmål som är satta. Vårdgivarens skyldighet att 
anmäla om en patient drabbas av allvarliga skador, så kallad Lex Maria-anmälan, skrivs 
in i Tillsynslagen. Samtidigt införs en skyldighet att ha rutiner för att lokalt hantera 
avvikelser. Alla vårdgivare blir skyldiga att anmäla ny verksamhet till Socialstyrelsen. 
(Socialstyrelsen, 2000) 
 

                                                 
1 Numera är lagen ersatt av SFS 1998:531, Författarnas anmärkning. 
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2.2 Arbetsledares befogenheter 
I vardagligt tal förknippas ordet befogenhet med rätten att utföra något, kanske i vissa 
fall en utskällning, en reprimand eller en order. Anthony och Hodge (1988) menar att 
rätten för en arbetsledare att fatta vissa beslut med tillstånd av ägarna till 
organisationen, kallas formella befogenheter. Dessa befogenheter har i sin tur givits till 
arbetsledare genom delegering. Med befogenheter att fatta vissa beslut följer dock vissa 
skyldigheter eller med andra ord ett ansvar. Enligt Anthony och Hodge (1988) samt 
Kellough (1999) är det av största vikt för organisationer att det finns en balans mellan 
befogenheter och ansvar. Arbetsledare har således givits rätten att fatta beslut inom 
vissa ramar, det vill säga de har fått ett visst handlingsutrymme. För att arbetsledare 
ska kunna använda sina befogenheter till de arbetsuppgifter som åligger dessa i 
organisationen, krävs det att ledningen dessutom tillåter arbetsledarna utnyttja den 
makt som befogenheterna ger. Kellough (1999) tillägger att om arbetsledare ska kunna 
nå de mål som är satta för verksamheten måste arbetsledarna ha tillräckligt med 
befogenheter för att kunna nå dessa mål.  

2.2.1 Arbetsledares befogenheter vad gäller beslutsdelegering 
Det är vanligt att betydelsen av delegering tolkas som att en arbetsuppgift utförs av 
någon annan än dig själv, vilket är fel. I delegering ska även ansvaret för uppgiften 
delegeras, vilket den inte gör om vederbörande säger åt någon att göra något efter vissa 
instruktioner. Delegering är inte ett ömsesidigt beslut, utan beslutas ensidigt av den som 
ger delegationen. (Fröberg, 1998) 
 
Byråkratier brukar ställa upp rutiner för beslutsbeteenden. Första delen av beslutsrutinen 
är att se till så att beslutsfattaren inte får för stora friheter att fatta beslut inom. Den 
andra delen är att bryta ner beslutet till mindre delar som var och ett för sig är ett 
programmerat beslut. Detta för att varje delbeslut har regler för hur det ska fattas. Den 
tredje delen är att centralisera beslutsfattandet därför att alla beslut inte går att bryta ner 
till programmerade beslut. Genom att på detta sätt standardisera nästan alla beslut 
garanteras att ”alla” behandlas på samma sätt. Risken med detta standardiserade besluts-
förfarande är att reglerna för förfarandet ”kör över” verksamhetens mål. Ju fler regler 
som byråkratin ställer upp, desto större blir risken att reglerna kommer i konflikt med 
varandra. (Buelens & van Hooland, 1987) 
 
Enligt Rosengren (1985) finns det inga regler om hur beslut ska fattas i den privata 
sektorn. Utöver VD-beslut tar enskilda befattningshavare beslut via delegering. Inget 
hindrar heller att beslut kan delegeras till någon sammansatt grupp. Juridiskt sett 
existerar inga begränsningar i delegationsrätten förutom de revisionsmässiga besluten. 
Det finns dessutom inga regler för hur en delegation ska dokumenteras, den kan vara 
både muntlig och skriftlig. Inom den kommunala verksamheten ser verkligheten helt 
annorlunda ut. Förutom att det här råder en stor begränsning av delegationsrätten enligt 
kommunallagen, finns också en omfattande detaljreglering. Dokumentation av 
delegeringen är av största vikt och redovisas av den instans som gett delegationen vid 
dess närmast kommande sammanträde.  
 
I kommunallagen (KL) betyder delegering att befogenheter förflyttas från ett överordnat 
organ till ett underordnat organ (Fröberg, 1998). Den exakta definitionen av delegering 
från nämnden anges i 6 kap. 33 § KL ”att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 
eller en viss grupp av ärenden” (SFS 1991:900) Det betyder att den som får en 
delegation tilldelad sig beslutar i nämndens ställe (SFS 1991:900). Delegationer som 
bygger på KL är inte knuten till en viss person, utan är knuten till tjänsten som den 
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personen har. Det betyder att en efterträdare automatiskt får delegationen när hon 
tillträder på tjänsten. I och med att kommunerna går mot ett mer och mer målstyrt arbete 
ökar kraven på att det finns ett flexibelt och väl utarbetat system för delegering. Om 
delegeringen sker i flera steg kan det skapas osäkerhet kring vem det är som har 
ansvaret. ”Regeringen anser att man bör klara denna svårighet genom att nämnden 
godkänner att ett ärende vidaredelegeras samt att nämnden får vetskap om vem som har 
fått beslutanderätten” (Fröberg, 1998, s. 38) Endast förvaltningschefen ska få delegera 
vidare och hon ska få information om vilka beslut som har tagits. Anledningen till 
denna arbetsgång är att det tydligt ska framgå vem som har ansvaret. Enligt 
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS) 1997:14 så betyder delegering för hälso- och sjuk-
vårds personal att någon som formellt sett är kompetent för en uppgift överlåter den till 
någon som inte är formellt kompetent för uppgiften (SOSFS 1997:14). 
 
Enligt Socialstyrelsen har verksamhetschefen det samlade ledningsansvaret och detta 
kan inte överlåtas till någon annan befattningshavare. Däremot kan och bör 
verksamhetschefen i vissa fall, mot bakgrund av sin kompetens, delegera vissa uppgifter 
till andra personer. Verksamhetschefen ska ha kompetens att bedöma vilka lednings-
uppgifter hon måste överlåta för att säkerställa hög patientsäkerhet och god kvalitet i 
vården. Verksamhetschefens ansvar är dock ett och odelbart. (Socialstyrelsen, 2000) 
 
Somliga författare förväntar sig att det blir fler innovationer när arbetet är ospecificerat 
eftersom det kan ge mer makt till personen att fritt tolka sin uppgift. Många arbetsledare 
vill dessutom få större frihet, men det kan orsaka stress och konflikter. Om arbets-
ledarna saknar detaljerade direktiv kan de bli osäkra och denna osäkerhet kan göra det 
svårt för dem att delegera arbete vidare. Det är inte enbart arbetsledarna som har 
motsägelsefulla önskemål, utan även personalen vill dels ha tydliga instruktioner som 
talar om vad de ska göra och dels vill de kunna arbeta fritt som de själva vill. Arbets-
ledarna har en tendens att delegera mer i professionella organisationer, det vill säga i 
organisationer där välutbildad personal arbetar, till exempel läkare. (Schartau, 1993) 
Johnson (1985) anser organisationen ska försöka att minska de oprogrammerade 
besluten så mycket som möjligt. Det är lättare att delegera de programmerade besluten. 
Det betyder att organisationen endast måste använda sig av hela beslutsprocessen vid de 
oprogrammerade besluten. 

2.2.2 Med befogenheter följer ansvar 
Nationalencyklopedin definierar ansvar som: ”skyldighet att se till att viss verksamhet 
fungerar och att ta konsekvenserna om så inte sker” (Nationalencyklopedin, 2000). 
Grundläggande för ansvarsfunktionen i offentlig verksamhet är att alla tjänstemän har 
ett mer eller mindre begränsat ansvarsområde för verksamhet som bedrivs inom 
organisationens ramar där tjänstemännen verkar. Ansvarets omfattning varierar dock 
beroende på i vilken organisationsnivå tjänstemännen befinner sig. Arbetsledarens 
ansvarsområde är inriktat på den specifika avdelningen eller enheten till skillnad från 
förvaltningschefen som har ansvar för verksamheten som helhet. (Blom, 1994) 
 
Den kommunala förvaltningen är en politisk-demokratisk förvaltning, vilken följer 
samhällets demokratiska process. Tjänstemannaansvaret leder till en rad olika krav från 
omgivningen vilka främst kommer från lagstiftningen, från överordnade och politiker, 
krav från uppdragsgivaren samt sin egen profession, men även från sig själv och från 
intressenter till verksamheten vilka kan vara kommunens egna medborgare. (Blom, 
1994)  
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Det finns klarare ledningsbestämmelser inom vården i och med att lagen (SFS 
1996:7862) om tillsyn över hälso- och sjukvården trädde i kraft. Lagen betonar vikten av 
att ledningen ska organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet i 
vården samt främjar kostnadseffektiviteten. De nya bestämmelserna verkar för ett 
tydligt och samlat ledningsansvar. Därför ska det inom all hälso- och sjukvård finnas en 
verksamhetschef. Verksamhetschefen representerar vårdgivaren och det är vårdgivaren 
som har ansvaret för att en verksamhetschef utses. Bestämmelserna om verksamhets-
chef gäller för all hälso- och sjukvård med undantag för tandvården. Denna lag gäller 
oberoende av om vården bedrivs av staten, landsting, kommuner eller i enskild regi. I 
den kommunala hälso- och sjukvården begränsas dock verksamhetschefens ansvars-
område av de uppgifter som den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har enligt 24 § 
Hälso- och sjukvårdslagen och 6 § förordningen (SFS 1994:12903) om åligganden för 
sjukvårdspersonal inom hälso- och sjukvården. Om verksamhetschefen är någon annan 
än den medicinskt ansvariga sjuksköterskan, då har verksamhetschefen ansvar för att 
den medicinskt ansvariga sjuksköterskan får möjlighet att fullgöra sina lednings-
uppgifter på ett tillfredsställande sätt. (Socialstyrelsen, 2000) 
 
I det privata näringslivet är det enligt ABL 8 kap 3 § ytterst styrelsen som ansvarar för 
bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen ska se till att 
bolagets organisation är utformad så att bolagets medelsförvaltning och ekonomiska 
förhållanden kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ska genom skriftliga 
instruktioner fördela arbetsfördelningen mellan styrelse och VD samt andra organ som 
styrelsen inrättar. (Alvstam, 1999) VD kan i sin tur delegera ner ansvar i organisationen 
helt på egen hand utan någon inblandning från omgivningen. I detta läge har de lägre 
cheferna ett eget ansvar och kan i sin tur själva delegera ner ansvar till lägre nivåer i 
organisationen. (Rosengren, 1985)  
 
Enligt en undersökning i Storbritannien krävs det för att kommunfullmäktige ska få 
maximal nytta av sina arbetsledare och resurser att arbetsledarna är involverade i 
budgetprocessen. Det kan uppnås genom att varje del av budgeten preciseras så att det 
finns en ansvarig för varje krona. Den ansvarige ska vara en arbetsledare som har 
möjlighet att styra sin egen budget och att verka utifrån den. Varje budgetansvarig ska 
få rapporter som visar vad de har gjort av med i förhållande till sin budget. Detta ska 
leda till att arbetsledaren ska kunna ta ansvar för ”sina” finanser. (Leach, Stewart & 
Walsh, 1994)  

2.2.3 Vad påverkar handlingsutrymmet? 
Johanson (1999) anser att arbetsledarnas handlingsutrymme påverkas av om de arbetar i 
organisationer som har stora inslag av konflikter eller där alla arbetar i samförstånd utan 
konflikter. Varje ledare har dessutom en unik situation som påverkas av exempelvis 
personliga egenskaper, utbildning, erfarenheter, ställning i hierarkin, befogenheter samt 
status och förtroende inom organisationen. Ledarrollen påverkas naturligtvis också av 
antalet medarbetare, deras kompetensnivå samt relationer till kollegor på samma nivå 
och till överordnade chefer. 
 
Schartau (1997) påpekar att arbetsledarna som arbetar i vården i första hand måste följa 
Socialtjänstlagens (SoL) 10, 19 och 20 §§ men att SoL endast är en ramlag, någon 
detaljreglering från central nivå förekommer inte inom äldreomsorgen. Kommunerna 
utfärdar detaljregler, i många fall allt för många enligt arbetsledarna. Det finns dock 

                                                 
2 Ändrad till SFS 1998:531, Författarnas anmärkning 
3 Ändrad till SFS 1998:1513, Författarnas anmärkning 
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lokala regler för omprövning av servicen, vid rekrytering, ansökan om tjänstledighet 
med mera. Detaljerade föreskrifter ges för vilken service som ska tillhandahållas och 
vem som ska erhålla den. Arbetsledarna klagar över ett alltmer beskuret handlings-
utrymme och påpekar att de inte får utnyttja sina kunskaper fullt ut. (Shartau, 1997) 
Arbetsledarens chefer kan ibland lockas att kontrollera i detalj vad som sker på service-
husen. Men detaljkontroll är inte nödvändigtvis samma sak som effektiv kontroll. En 
arbetsledare som måste få godkännande för nästan varje beslut blir en budgivare för att 
få resurser mer än en ledare, vilket gör henne svagare och minskar ansvaret och 
initiativkraften. (Leach, Stewart & Walsh, 1994) 
 
Arbetsledarna måste trots allt tilldelas ett visst handlingsutrymme för att kunna 
implementera de politiska beslut som tas. Alla arbetsledare vill inte använda detta 
utrymme, några arbetsledare ser endast sig själva som lydiga redskap. Dessa följer 
styrningen uppifrån till punkt och pricka även om de själva egentligen inte tycker att 
styrningen är speciellt bra. (Schartau, 1997)  
 
Några faktorer som inverkar på en arbetsledares handlingsutrymme är enligt Schartau 
(1997): 
 
��en starkt krävande chef 
��mycket pappersarbete 
��informella ledare 
��äldre personal som samarbetat under lång tid 
��en kultur som inte är förenlig med arbetsledarens idéer 
��lagstiftning och regelverk. 
 
Arbetsledare i den offentliga sektorn har för lite frihet att ändra personalens 
arbetsuppgifter och miljö. Arbetsledarna har dessutom problem med att få ”rätt man på 
rätt plats” och att belöna och bestraffa personalens arbetsinsatser. (Gerding & 
Sevenhuijsen, 1987) Handlingsutrymmet kan stärkas om arbetsledaren är medlem i en 
ledningsgrupp. Om det finns ett nätverk med koalitionspartners såväl inom som utanför 
organisationen, eller om det finns tillräckliga resurser för vidareutbildning av 
personalen. (Schartau, 1997) 

2.2.4 Arbetsuppgifter som ger befogenheter 
Thylefors (1998) menar att olika författare beskriver ledningsfunktionerna mer eller 
mindre detaljerat. En traditionell indelning av arbetsledarens arbetsuppgifter är att 
planera, organisera, leda, samordna och kontrollera. Planering innebär att sätta mål, 
ange dess syfte och fördela resurser för att nå målen. Organisera innebär att strukturera 
upp de materiella och ekonomiska resurserna genom exempelvis budgetering. Lednings-
funktionens viktigaste uppgift är att skapa engagemang för målen och leda i riktning 
mot dem. Samordningen krävs för att alla ska dra åt samma håll och för att det ska bli 
en slutprodukt. Kontrollen innebär att etablera normer för hur prestationer ska utföras 
och utvärderas, vilka ska underlätta möjligheten för feedback och korrigeringar. Arbets-
ledarskap kräver olika färdigheter på olika nivåer. Högsta chefen har mer övergripande 
arbetsuppgifter. Mellanchefen arbetar huvudsakligen med att få människor att sam-
arbeta. Arbetsledarens uppgifter är mer åt det tekniska hållet, det vill säga det konkreta 
arbetet. 
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Enligt Mintzberg (1980) har arbetsledare och chefer tio roller som kan grupperas i de tre 
grupperna intrapersonella-, informations- och beslutsroller. Vi kommer endast att gå in 
på beslutsrollerna. De olika beslutsrollerna är entreprenörrollen, problemlösare, resurs-
tilldelare och förhandlare.  
 
• I entreprenörrollen är arbetsledaren den person som initierar och skapar många av 

förändringarna i organisationen. Arbetsledaren försöker finna bättre sätt att utföra 
arbetet på servicehuset, både genom att lösa problem i verksamheten och att finna 
nya möjligheter. Arbetet med att finna lösningar i detta förbättringsarbete kan hon 
delegera vidare om hon finner det lämpligt. 

 
• I problemlösarrollen arbetar arbetsledaren med förändringar som är åtminstone 

delvis utom arbetsledarens kontroll. Det kan vara oförutsedda händelser eller olösta 
problem som orsakar en kris. Det kan även bero på att en oväntad situation har 
uppstått där personalen inte vet eller är oense om hur det ska lösas och därför frågar 
arbetsledaren. Det finns tre olika sorters problem; den första typen är konflikt eller 
oenighet mellan personalen, den andra typen av problem är mellan organisationer 
och den tredje typen är redan en konstaterad förlust av resurser eller risk att förlora 
resurser. Problem kommer av naturen plötsligt och ofta oväntat. Arbetsledaren får 
ofta information om problemet av en från personalen som har insett problemet. 
Problemlösningen är oftast kortsiktig, med syftet att ”köpa tid”. 

 
• Som resurstilldelare styr arbetsledaren hur resurser ska användas eller inte 

användas. Exempel på resurser är personal, pengar och materiell. Genom att arbets-
ledaren tvingas prioritera hur den egna tiden används sänder hon signaler genom 
organisationen vad som är viktigt. Det är arbetsledarens uppgift att utforma arbets-
systemen för organisationen, det vill säga vad som ska göras och av vem. Hon ska 
dessutom godkänna beslut som har fattats av underordnade. Det är viktigt att de 
beslut som personalen fattar inte kräver mer resurser än organisationen har 
tillgängligt. Dessutom kan hon på detta sätt se till så att beslut som fattats av olika 
personer inte är oförenliga.  

 
• Som förhandlare sköter arbetsledaren dialogen med andra organisationer eller 

individer som är av icke rutinartad karaktär. Det finns en anledning till att det är 
arbetsledaren eller en högre chef som ska förhandla. Om förhandlingarna sköts av 
personer som befinner sig för lågt i hierarkin kanske de måste avbryta förhand-
lingarna för att få godkännande av överordnade. 

 
Arbetsledarna ska sprida information i tre riktningar. De ska informera högre chefer om 
arbetet, de ska informera personalen och de ska informera kollegor på samma nivå som 
de själva är på. Arbetsledarna har några vanligt förekommande arbetsuppgifter som är 
konkreta. De ska skriva rapporter, göra olika beräkningar, kontrollera kostnader, planera 
och sköta olika förhandlingar. Arbetsledarna tycks arbeta mer med kontroll och 
förhandlingar, medan högre chefer arbetar mer med planering. (Schartau, 1993) 
 
Inom hälso- och sjukvården är arbetsledaren och verksamhetschefen vanligtvis syno-
nymer. Hennes uppgifter framgår dels av vad som överenskommits med vårdgivaren 
samt av de bestämmelser som reglerar verksamheten. En verksamhetschef ska själv eller 
genom att anlita personer med lämplig kompetens ansvara för den löpande verksam-
heten vid enheten och se till att den fungerar på ett tillfredsställande sätt. Till 
uppgifterna hör bland annat att se till att det medicinska omhändertagandet av patienten 
tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård. Verksamhetschefen ansvarar 
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också för att samverkan och samordning med andra enheter fungerar på ett för patienten 
tillfredsställande sätt. Hon ansvarar dessutom för att det finns de direktiv och 
instruktioner som verksamheten kräver, att verksamheten har en vårdpolicy som följs 
samt att personalen vidareutbildas. (Socialstyrelsen, 2000) 

2.2.5 Befogenheter ger makt 
Robbins (1996) definierar makt som möjligheten för individ A att influera individ B så 
att B gör saker som hon annars inte skulle göra. Denna definition kan enligt Robbins 
brytas ned i tre delar: 
 
1. A måste kunna använda makten 
2. B har ett beroende av A 
3. Antagandet att B kan hantera de ålagda uppgifterna någorlunda. 
 
Makt kan enligt ett flertal författare delas in i ett antal olika maktbaser och några av dem 
är: 
• Legitim makt innebär att en eller flera personer som har en titel vilken ger personen 

eller personerna makt. Personerna har med andra ord en relation till sin legitima 
makt genom sin titel. Dessa maktrelationer styr fördelningen och utförandet av makt 
genom normer och regler. I informella grupper är det endast normerna som styr 
fördelningen och utförandet av makten. Den legitima makten anger både vad någon 
får göra som överordnad och vad han inte får göra mot sina underordnade. (Scott, 
1992) Chefens makt är begränsad av olika krav från sina chefer, sin personal och 
sina kunder. Förändringar som beslutats av ledningen ska chefen implementera hos 
personalen, men chefen har inte kommit på förändringen och han har därför en 
begränsad makt. (Schartau, 1993) 

 
• Belöningsmakt kräver att det finns förutsättningar i form av förmågor och resurser 

att belöna, samt att omgivningen ser och tar åt sig dessa förmågor. Det är inte 
absolut nödvändigt att omgivningens tilltro till dessa förmågor stämmer överens 
med verkligheten, tron kan övervinna alla hinder. Belöningarna måste dock skapa 
ett mervärde för dem som ska påverkas. Dessa belöningar kan visa sig i form av 
högre lön, befordran, erkännande eller liknande. (Thylefors, 1998) Hur gör chefer 
för att belöna och behålla bra personal? Många chefer tänker enbart på ekonomiska 
belöningar. De skulle eventuellt pröva andra sätt, till exempel ge mer ansvar. Ett 
exempel från skolans värld är att rektorer kan styra schemaläggning, klasstilldelning 
och klassrumstilldelning för att belöna personal. (Schartau, 1993) 

 
• Bestraffningsmakt bygger på en rädsla från betraktaren att vissa handlingar kan 

orsaka negativa konsekvenser. I organisationer har chefer och arbetsledare alltid en 
viss bestraffningsmakt även om den kan variera med hänsyn till befattning, 
organisationsform etcetera. Några beteenden som kan ligga till grund för hotet om 
bestraffningar är om inte regler eller att komma i tid efterföljs. (Thylefors, 1998) För 
att återgå till skolans värld, kan rektorn även styra schemaläggningen så att klass-
tilldelning och klassrumstilldelning fungerar som en bestraffning. (Schartau, 1993) 
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2.2.6 Målstyrning i organisationer 
Hägg (1991) påpekar att det på kommunal nivå talas om en övergång från detaljstyrning 
till styrning med ramar, eller från regelstyrning till målstyrning. Förenklat innebär det 
att politikerna ska bestämma målen medan förvaltningen ska försöka uppnå målen. 
Förvaltningarna har dock fått utökade friheter att välja medel för att nå dessa mål. Scott 
(1992) påpekar att målen med verksamheten kommer från toppen av organisationen och 
vandrar nedåt. Om målen sedan uppfylls eller inte beror på viljan, som vandrar från 
botten och upp. Kommunallagskommittén i Statens offentliga utredningar (SOU) 
1990:24 förklarar, utan att precisera arbetsfördelningen mellan politiker och förvaltning, 
att det finns ökade möjligheter att delegera frågor till tjänstemännen: ”Det kan bli 
nödvändigt att de anställda får ökade befogenheter och ett större ansvarstagande i fråga 
om verksamhetens bedrivande.” (SOU 1990:24, s 124) 
 
Thylefors (1998) anser att det är förståeligt att den utsatta offentliga verksamheten 
börjat studera den privata. I utvecklingen mot alltfler kommersiella kunskapsföretag 
finns det tvärtom anledning för den privata sektorn att studera den offentliga sektorns 
professionella verksamheter. Detta för att där finns det en lång tradition av att 
organisera och leda denna typ av verksamhet. Det som sagts torde gälla även för andra 
verksamheter utanför kunskapssektorn. Ledarrollen har fått en större tyngd genom att 
den byråkratiska regelstyrningen i form av regler, föreskrifter och instruktioner har 
börjat ersättas av mål- och ramstyrning. I dagens organisationer kommer ledarnas roll 
vara allt mer koordinerande vilket kräver en allt högre social kompetens 
 
I offentlig sektor är det svårt att mäta resultat anser Rombach (1991; 1997) och Lane 
(1987). Målen för den offentliga verksamheten är ofta svåra att mäta, eftersom de ofta 
består av att utföra ett arbete för någon på ”ett bra sätt” eller på ”ett effektivt sätt”. 
Dessa mål är mycket svåra att mäta. I den privata sektorn är målet att gå med vinst, 
vilket på ett enkelt sätt kan mätas i kronor. (Lane, 1987) Det är dessutom svårt att 
härleda effekter till en viss specifik aktivitet, detta kan dock vara svårt i alla slags 
organisationer. Det är därför extra viktigt med klara kompetens- och ansvarsområden 
som sammanfaller för att få en väl fungerande målstyrning. Ibland påpekas det dock att 
den offentliga sektorn är ointressant att målstyra. Det har blivit vanligare att utvärdera 
insatserna istället för resultaten, liksom en tendens mot att mäta vad som produceras 
istället för vad det ger för resultat. Mätproblemen är inte lätta att ta sig förbi, det är 
minst lika svårt att finna ett sätt att mäta om ett visst mål uppfyllts som det är att 
formulera målet. (Rombach, 1991) 
 
Alla enheters mål bestäms av högre nivåer i organisationen. I den offentliga sektorn är 
det politikerna som bestämmer målen. En av arbetsledarens uppgifter är att bryta ner 
målen och definiera dem på ett mer konkret sätt. Det faktum att hon inte sätter målen 
men anger hur de ska uppnås ger henne en viss makt att prioritera bland uppgifterna. 
Det är ovanligt att chefen eller arbetsledaren formulerar mål. Det kan bero på att de har 
för lite frihet. Värt att notera är att de arbetsledare som lyckats bäst i hemtjänsten i 
Schartaus undersökning hade lyckats med att formulera bra mål för sina underordnade. 
(Schartau, 1993)  
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3 METOD 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur arbetet med uppsatsen har fortskridit. Vi 
kommer även att redovisa hur vi har resonerat när vi har gjort våra val. 
 

3.1 Ämnesvalet 
Det började med att en av uppsatsens författare, Lundström, erhållit erfarenheter från att 
arbeta inom äldreomsorgen. På arbetsplatserna upplevde han att arbetsledarnas arbets-
miljö var fylld av negativ stress från besparingskrav, vilka påverkade arbets-
situationerna negativt. Detta medförde i sin tur till att sjukskrivningarna ökade hos 
yrkesgruppen arbetsledare. Lundström undrade därför om arbetsledare inom den privata 
äldreomsorgen, vilket det kraftigt debatterats kring under de senaste åren, hade liknande 
arbetsförhållanden.  
 
Vi diskuterade sinsemellan vad som var intressant att undersöka. Vi ville att undersök-
ningen skulle ge vetenskapen något nytt, det vill säga att det inte redan var väl 
undersökt. För att finna ett lämpligt syfte valde vi att ringa och fråga Svenska 
kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF), Kommunalarbetarförbundet och Social-
styrelsen om de hade någon frågeställning som de ville få ett svar på. Alla ansåg att 
arbetsledarnas arbete var ett intressant undersökningsobjekt, men ingen av dem hade 
något som de ville få undersökt. För att få ett begränsat syfte valde vi att undersöka 
arbetsledarnas befogenheter, för att sedan jämföra mellan de offentligt drivna service-
husen och de privat drivna servicehusen. Eftersom det ansågs vara relativt enkelt att 
endast undersöka vilka skillnader det fanns valde vi att höja ribban genom att även 
försöka förklara vad dessa skillnader berodde på. 
 

3.2 Forskningsansats 
Det fanns redan undersökningar, rapporter och liknande som behandlade närliggande 
frågeområden. Därför valde vi att utgå från vad andra människor har kommit fram till 
tidigare innan vi hämtade vår empiri, istället för att ”uppfinna hjulet på nytt”. Vi valde 
med andra ord att göra en deduktiv undersökning. Vid deduktiv metod (eller som 
nationalencyklopedin kallar det: hypotetisk-deduktiv metod) utgår vi från ett antagande 
och testar det. Om resultatet av undersökningen stämmer överens med vad det borde bli 
enligt teorin stärks teorin. (Nationalencyklopedin, 2000) 
 
Vi hade för avsikt att dels göra en beskrivning av hur ”verkligheten” ser ut, men även 
försöka förklara varför den ser ut som den gör. För att förklara eventuella skillnader var 
vi tvungna att först finna och beskriva skillnaderna i befogenheter. Först därefter kunde 
vi förstå de bakomliggande orsakerna. Vi ansåg att de bakomliggande orsakerna inte 
gick att mäta i styck, inte heller kunde vi få förståelse för dessa genom enkla ”ja – nej” 
frågor. Med bakgrund av detta valde vi att göra en undersökning som hade vars syfte 
var att uppnå förståelse och en helhetssyn, med andra ord en kvalitativ undersökning 
(Wallén, 1993). 
 

3.3 Undersökningsansats 
Vi var intresserade av att få förståelse för hur befogenheterna såg ut och varför de såg ut 
på det sättet. För att erhålla djupgående information är det bättre att undersöka ett 
mindre antal enheter, men undersöka dessa mer noggrant (Eriksson & Wiedersheim-
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Paul, 1997). För att erhålla den kunskapen ansåg vi att vi måste undersöka ett fåtal 
servicehus noggrant med djupgående frågor. Vi valde därför att genomföra fallstudier 
av tre organisationer. Det finns många olika sätt att samla in information på. Vi har 
använt oss av personliga intervjuer på grund av att dessa till skillnad från enkäter är den 
datainsamlingsmetoden, enligt Lekvall och Wahlbin (1993), som ger möjlighet till 
förklarande och djupare svar som inte hade varit möjligt vid en enkätundersökning. 
Detta ansåg vi var viktigt då vi sökte efter ett orsakssamband. 
 

3.4 Litteraturstudie 
Vi började med att undersöka och söka teori som var relevant för uppsatsens syfte. Den 
genomfördes vid Luleå tekniska universitet genom en sökning vid bibliotekets databaser 
Bibdia och Libris samt andra databaser på Internet som Affärsdata, Ebsco host och 
Emerald Library Search för att finna; böcker, vetenskapliga artiklar, rapporter och 
tidskrifter. Fackföreningen Kommunal har varit oss behjälpliga med att skicka en av 
sina rapporter till oss. Vi har även erhållit förslag på litteratur av vår handledare.  
 
De sökord för litteraturstudien som har använts är: Abrahamsson, ansvar, arbetsledare, 
authority, befogenhet, chef, chef i offentlig förvaltning, delegering, föreståndare, 
handlingsutrymme, Holmberg, jämför, kommunal, landsting, ledarskap, ledning, makt, 
manager, offentlig sektor, offentlig verksamhet, outsourcing, power, public-sector, vård 
i privat regi och äldreomsorg i olika kombinationer. Vi har dessutom utgått ifrån 
referensförteckningar i de olika böckerna som vi har läst. 
  
Sveriges lagar och förordningar ändras regelbundet genom beslut av riksdag och 
regering. Därför valde vi att inte använda oss av Sveriges rikes lag i bokform, eftersom 
vi bedömer att det fanns en risk, måhända liten men ändock en risk, att lagarna och 
förordningarna hade ändrats sedan boken trycktes. Vi valde därför att använda oss av 
Rixlex på Internet, eftersom vi ansåg att den med större sannolikhet var den gällande 
lagen. 
 
Samhället och politiken förändras vilket innebär att undersökningar som rör dessa blir 
förhållandevis snabbt föråldrade, vid en jämförelse med till exempel naturvetenskapen. 
Denna uppsats behandlar ett område som var relativt lite undersökt, vilket medförde att 
uppsatsen bröt ny vetenskaplig mark. Nackdelen var att det fanns relativt lite skrivet om 
ämnet. Detta betydde att vi var tvungna att göra avvägningar mellan årtalet som teorin 
skrevs och hur snabbt förändringarna i samhället kan ha påverkat just denna teori. Vi 
vill uppmana en läsare som läser denna uppsats några år efter att den skrevs att göra 
samma avvägningar med våra teorier. 
 

3.5 Val av fall och personer att intervjua 
Eftersom vårt syfte var att undersöka skillnaderna mellan servicehus i offentlig och 
privat regi ville vi minimera skillnader mellan servicehusen som berodde på andra 
orsaker än ägarstrukturen. Det fanns en risk att observerade skillnader skulle bero på att 
det var olika storlek på organisationerna. Hur stor organisation kommunen hade var inte 
heller någon självklarhet. Skulle kommunens storlek mätas efter alla som var anställda i 
kommunen eller endast efter dem som arbetade inom Socialförvaltningen? Vi ansåg 
därför att vi var tvungna att undersöka flera privata servicehus. Olika storlekar på de 
undersökta servicehusen skulle även ha kunnat påverka arbetsledarnas befogenheter, 
arbetsuppgifter och delegationsordningen. Därför valde vi att undersöka två privatägda 
servicehus, med olika storlekar, för att jämföra mot ett servicehus i offentlig regi. När vi 
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sedan bokade tid för intervjuerna dröjde ett företag med att svara, vilket vi tolkade som 
att det var mindre troligt att de ville bli intervjuade. Efter att vi hade bokat upp 
intervjuer med två företag hörde det tredje av sig och tackade ja till intervju. Vi 
bedömde det så att undersökningens reliabilitet ökade med fler undersökningsenheter, 
vilket ledde till att vi även bokade in intervjuer med det tredje företaget. 
 
Det finns flera olika företagsformer för de servicehus som bedrivs i icke-kommunal 
regi. För att underlätta för läsaren att förstå beslutsprocessen i företaget valde vi att 
endast använda företagsformen aktiebolag. Motivet till det valet var att vi bedömde att 
det är vanligast att större företag är aktiebolag och vi inte ville minska urvalsramen 
alltför mycket. 
 
Kommunerna har en politisk ledning som riskerar att bytas ut vid varje val. De olika 
partierna kan ha olika åsikter om vilka krav som ska ställas på entreprenörer, vilket kan 
leda till att kraven förändras efter ett val. Även inom politiska partier finns det olika 
uppfattningar i frågor. Det betyder att det kanske ställs olika krav på entreprenörer i 
olika kommuner trots att det är samma politiska parti som styr. Eftersom det är 
kommunen som bedriver äldreomsorgen antingen i egen regi eller lägger ut den på 
entreprenad ansåg vi att alla undersökta servicehus skulle ligga i samma kommun. 
 
Vi inledde sökandet efter lämpliga servicehus att undersöka med hjälp av Internet. Vi 
fick en god kontakt med Eva Martinsson Andersson, som arbetar som arbetsledare på 
Tannefors servicehus i Linköping. Tyvärr så fanns det för få servicehus som drevs i 
privat regi i Linköping, så vi fick söka vidare. Vi fick kontakt med Jan Edling från 
Svenska Arbetsgivare Föreningen/Privatvårdens Branschförbund. Han lade fram förslag 
på undersökningsobjekt. Dock visade det sig att merparten inte lämpade sig för 
undersökningen.  
 
De fyra servicehusen som vi valde blev det av Stockholms stads drivna Trekanten, 
Tessingården som drivs av ISS Care service, Vädurens servicehus som drivs av 
Frösunda vårdcentrum AB och Axelsbergs servicehus som drivs av Tillberg Care AB. 
Tillberg Care AB är ett familjeföretag, vilket gör deras organisation något annorlunda 
än de övrigas. Vid redovisningen av intervjusvaren med Tillberg Care AB valde vi att 
använda förnamnen, eftersom alla som behöver omnämnas med namn heter Tillberg i 
efternamn. 
 
Då syftet med denna uppsats var att finna skillnader mellan arbetsledarnas befogenheter 
och att försöka förklara vad de beror på valde vi att intervjua två personer i varje 
företag. Den ena var arbetsledaren som förmodligen bäst skulle kunna beskriva sina 
befogenheter och kommentera dem. För att förstå varför arbetsledarna har fått vissa 
befogenheter var den andre personen som vi intervjuade i varje organisation den som 
beslutade om arbetsledarens befogenheter. När vi tog kontakt med organisationerna 
presenterade vi oss och varför vi ringde. Vi frågade om vi fick intervjua en arbetsledare 
och den person som beslutade om arbetsledarens befogenheter. Ingen av organisa-
tionerna som vi tog kontakt med tackade nej. 
 

3.6 Utformning av frågeformulär 
När de företag som vi gjorde intervjuerna på var utvalda sökte vi efter arbetsledare i 
andra företag som hade erfarenhet av att ha arbetat på servicehus i både privat och 
offentlig regi. Detta för att få tips om skillnader och vad de skulle kunna bero på och 
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därigenom kunna ställa mer precisa frågor om dessa områden. Trots att vi sökte hos till 
exempel Previa AB kunde vi inte finna någon. 
 
Eftersom vi gjorde intervjuer med två olika personer i varje företag så gjorde vi två 
frågeformulär. Vi valde att använda oss av öppna frågor som vi och respondenten skulle 
kunna diskutera kring. Vi bedömde att chansen för att komma in på intressanta detaljer 
och erhålla mer kvalitativa svar var större på det sättet. Nackdelen är att alla intervjuer 
kanske inte alltid innehåller information om exakt samma saker. För att få en bild av 
miljön som arbetsledarna verkade i ställde vi frågor om organisationen. Frågorna 
därefter handlade om vilka befogenheter arbetsledaren fått och varför. Det fanns en risk 
att vissa befogenheter skulle glömmas bort eftersom de ingår i arbetsledarens arbets-
uppgifter. Därför frågade vi arbetsledarna även om vilka arbetsuppgifter som de hade. 
Däremot såg vi ingen anledning att fråga den som beslutade om vilka befogenheter som 
arbetsledarna skulle ha om vad arbetsledaren har för arbetsuppgifter. För att undersöka 
vilken styrning arbetsledarna får frågade vi om vilka mål och regler som de ska rätta sig 
efter. Ekonomin är något som styr alla mer eller mindre, men vad intäkterna och 
budgeten baseras på är något som vi tror kan påverka handlingsutrymmet för arbets-
ledaren. Vad som kontrolleras påverkar även det på samma sätt arbetsledarens 
handlingsutrymme. Dessa ekonomifrågor ställde vi endast till arbetsledaren för att vi 
trodde att det var hur vederbörande uppfattade dem som visade på handlingsutrymmet. 
För att få inblick i hur det skulle ha fungerat i vissa givna situationer konstruerade vi 
även några hypotetiska situationer. 
 
När vi hade formulerat intervjufrågorna bad vi vår handledare Håkan Ylinenpää ge oss 
synpunkter på dem. Efter att han kommenterat dem korrigerade vi ett par frågor. De 
färdiga intervjufrågorna finns i bilaga tre och fyra. 
 

3.7 Intervjuerna 
Inför intervjuerna sände vi en intervjuguide till respektive respondent med de ämnes-
områden som skulle behandlas i intervjun. Om vi hade valt att ge respondenterna 
frågorna i förväg, kunde det ha medfört att dessa diskuterat frågorna med andra inför 
intervjun om vad de skulle svara. Därför valde vi att inte ge dem intervjufrågorna, utan 
bara frågeområden i en intervjuguide. Dessa intervjuguider finns med i bilaga ett och 
två. Vid intervjuerna med Gustavsson på Frösunda vårdcentrum AB, Lundström på ISS 
Care, Persson på Frösunda vårdcentrum AB och Slotte på Stockholms stad kunde endast 
en av oss delta av tidsmässiga skäl, på de övriga var vi båda med på. Intervjuerna med 
Magnus och Lillemor Tillberg genomfördes med båda två närvarande samtidigt på 
grund av Tillberg Care AB:s speciella företagsstruktur.  
 

3.8 Metodproblem 
Eneroth hävdar (1984) till skillnad från Yin (1994) att validitet inte är ett relevant 
begrepp vid kvalitativa studier eftersom validitetsproblemet bygger på att undersökaren 
ska mäta något och frågan är om vederbörande mäter rätt sak. Vid kvalitativa studier 
ska undersökaren inte mäta något, varvid frågan om rätt sak mäts blir överflödig. 
(Eneroth, 1984) 
 
Att skapa den rätta ”måttstocken” för att mäta det som avses att mätas kallar Yin (1994) 
konstruktions validitet. Arbetet med den här D-uppsatsen inleddes med att undersöka 
redan existerande teorier. Dessa teorier användes som utgångspunkt för att 
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operationalisera vårt syfte och resonerade kring vilka frågor som skulle kunna leda till 
en diskussion som ger en beskrivning av befogenheterna.  
 
Intern validitet är om alla faktorer som påverkar resultatet är uppmärksammade i 
undersökningen (Yin, 1994). Det finns många faktorer som kan påverka vilka befogen-
heter en arbetsledare har. Vi vill inte ge sken av att vi kan garantera att vi har funnit alla 
påverkansfaktorer. Vi har försökt att få med så många som möjligt genom att läsa 
teorier, lagar, artiklar och försökt använda oss av ”sunt förnuft”. Vi har dessutom valt 
att fokusera oss på de formella befogenheterna, som vi bedömde hade färre påverkans-
faktorer än de informella befogenheterna.  
 
Med extern validitet menas att resultatet ska vara generaliserbart utanför det undersökta 
fallet (Yin, 1994). Vi kan inte rekommendera att resultatet av denna uppsats används 
ensamt för att dra stora generella slutsatser. Antalet undersökta enheter är, som vid alla 
fallstudier, litet. Hela vår undersökning är gjord i Stockholms stad, som är Sveriges 
huvudstad och är befolkningsmässigt Sveriges största kommun. Med bakgrund av detta 
ansåg vi inte att Stockholms stad kunde betraktas vara representativt för en genom-
snitslig svensk kommun. Trots detta valde vi Stockholm eftersom det är den enda 
kommun vi känner till som har tillräckligt med företag och verkar inom äldreomsorgen 
som dessutom har olika organisationsstorlek. Vad som påverkar vilka befogenheter som 
arbetsledarna får anser vi borde fungera på ungefär samma sätt oavsett kommun, efter-
som det är människor som är ”fostrade” i samma system som styr kommunerna. Vi 
prioriterade med andra ord att eventuella skillnader som vi undersökt verkligen berodde 
på organisationens ägarform eller på organisationens storlek, framför att kunna få ett 
mer generaliserbart resultat.  
 
Reliabilitet betyder att få samma resultat om undersökningen görs om, med samma 
metod. Det är viktigt eftersom det visar om undersökningens resultat är trovärdigt. (Yin, 
1994) Det handlar alltså om hur tillförlitlig datainsamlingsmetoden är. Problemet med 
reliabilitet vid kvalitativa studier är att den inte mäter något, utan den ska vara mer 
upptäckande. Reliabiliteten behandlar inte mätproblem vid kvalitativa studier, utan 
upptäckarproblem. (Eneroth, 1984) Reliabiliteten anser vi har stärkts genom att en 
utomstående person, Ylinenpää, fick ge reflektioner på intervjufrågorna. Vi skickade 
endast en intervjumall till vardera respondent vilket inte gav respondenten möjlighet att 
förbereda sig ”för bra”, genom att diskutera med andra vad hon borde svara. Detta tror 
vi ökar ärligheten i svaren. Enligt Kvale (1996) är det vanligt att det finns en oro för att 
olika intervjuare kommer att få olika svar. Han anser att istället för att försöka eliminera 
detta ska relationen mellan intervjuare och respondent ses som ett verktyg där den 
relevanta informationen skapas genom relationen mellan de båda. Det ställer stora krav 
på intervjuarens kunskap och empati. Vi anser att vi genom våra studier av teorier erhöll 
tillräckligt med kunskap för att kunna på ett effektivt sätt nyttja intervjuarmetodikens 
fördelar. Vid intervjuerna använde vi oss dessutom av bandspelare, vilket enligt Yin 
(1994) leder till att undersökaren erhåller en noggrannare tolkning av svaren. När svaren 
från intervjuerna hade skrivits ner sändes dessa till respondenterna för att undvika miss-
förstånd och för att få reflektioner. Dessa åtgärder anser vi har ökat reliabiliteten. 
 
Vi ansåg att alla människor, även de som gör undersökningar, blir påverkade av sin 
omgivning, uppväxtförhållanden och samhällsklimat. Det betydde att vi inte kunde 
påstå att undersökningen blev helt objektiv. Vi försökte dock att hålla oss så objektiva 
som möjligt, genom att samla material från författare som hade olika åsikter och 
försökte se på de fakta som vi samlade in via intervjuerna. Med bakgrund av detta hade 
vi för avsikt att försöka göra en beskrivning av verkligheten som vi uppfattar den. Om 
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någon annan kommer att göra samma undersökning kommer de förmodligen att 
använda sig av annorlunda frågor än de vi använde oss av. I slutändan kan det leda till 
att de får en något annorlunda bild av verkligheten än den vi fick. Att olika undersökare 
kommer fram till olika svar trots att de använder sig av samma metod och har samma 
undersökningsfråga är enligt Eneroth (1984) inte något problem. Han säger att det är en 
fördel om en undersökare finner annorlunda information än en tidigare undersökning 
har resulterat i, leder detta till att vetenskapen får ett mer berikat innehåll. 
 

3.9 Analysmetodik 
Anledningen till att vi har tagit med en analysmodell i rapporten (se figur 4) är för att 
läsaren ska kunna förstå den empiriska och analytiska delen av rapporten bättre. I teori-
kapitlet tog vi upp de delar som vi anser ingår i arbetsledares befogenheter. Dessa delar 
jämförde vi sedan i en cross-case analys mellan de fyra fallstudiernas ägarstrukturer och 
organisationsstorlekar i empiri- och analyskapitlet. Detta för att vi främst ville se om det 
fanns några skillnader mellan offentlig och privat driven äldreomsorg, men även om 
organisationsstorleken påverkade arbetsledarnas befogenheter. Detta eftersom det 
framkom under arbetets gång att organisationsstorleken kan påverka vilka befogenheter 
som arbetsledarna har. I en cross-case analys är det enligt Yin (1994) särskilt viktigt 
med något slags ”kodningsinstrument” som sedan kan appliceras på vardera fallstudie. 
Detta för att utredaren ska kunna analysera samma saker mellan de olika fallen. 
Analysmodellen nedan använde vi som ”kodningsinstrument” i analysen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figur 4. Analysmodell 
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4 EMPIRI OCH ANALYS  
I det här kapitlet kommer vi att redovisa resultaten från våra intervjuer och analysera 
dessa mot vad som sagts i teorin. En utförlig redovisning av vad som sades i 
intervjuerna finns i bilaga fem. 
 

4.1 Arbetsledares befogenheter vad gäller beslutsdelegering 
Enligt Socialstyrelsens författning (SOSFS 1997:14) är delegering av uppgifter till 
någon som formellt sett inte är kompetent nog att utföra uppgifterna tillåtet. Ett exempel 
på detta kan vara att arbeta fram en budget trots avsaknad av ekonomisk utbildning. 
Enligt Buelens och van Hooland (1987) är det vanligt att byråkratier har rutiner för 
beslutsfattande. Först ser organisationen till att beslutsfattaren inte får för stort 
handlingsutrymme och sedan bryter organisationen ner besluten i mindre delar, till så 
kallade programmerade beslut med tydliga regler. De beslut som saknar rutiner och inte 
går att bryta ned till programmerade beslut centraliserar organisationen. Rosengren 
(1985) å sin sida menar att det inom den privata sektorn inte finns några regler, förutom 
de revisionsmässiga, för beslutsfattande. Slotte som är verksamhetschef i Stockholms 
stad får sina befogenheter skriftligt delegerat av nämnden tillsammans med 
stadsdelsdirektören. Där står det vad hon får och inte får delegera vidare. Trots att 
nämnden ser till att hon inte får så stort handlingsutrymme, anser Slotte att hon har 
mycket fria händer. Hennes åsikt kan jämföras med Schartaus (1993) påpekande att 
decentraliserad beslutsrätt inte automatiskt innebär stor handlingsfrihet. Lundström, 
verksamhetschef hos ISS Care service, har en muntlig delegationsordning. Lundström 
anser att hon själv utför det arbete som normalt åligger hennes tjänst. Dock delegerar 
hon över dessa arbetsuppgifter till en assistent som är sjuksköterska om hon inte själv 
kan närvara. Lundström anser att detta kan bero på ett ökat krav på självständighet hos 
arbetsledare inom privat driven äldreomsorg. På Frösunda vårdcentrum AB har de en 
skriftlig delegationsordning som dessutom är tydlig enligt Gustavsson. Detta har främst 
enligt henne att göra med titeln ”verksamhetschef” och det medföljande hälso- och 
sjukvårdsansvaret. De befogenheter som hon delegerar vidare till personalen är 
personalplaneringen. Det som anger ramarna för vad Persson, VD på Frösunda vård-
centrum AB får delegera till Gustavsson är lagarna Hälso- och sjukvårdslagen, SOL och 
LSS. Tillberg Care AB har i stort sett inga regler, förutom de lagar som styr äldre-
omsorgen, vid beslutsdelegering till arbetsledarna. Det är istället arbetsledarnas 
kompetens som avgör beslutsdelegeringen. Arbetsledarnas vidaredelegering till 
personalen sker kontinuerligt genom utarbetning av rutiner på arbetsplatsmöten med 
personalen. Det sistnämnda överrensstämmer med Buelens och van Hoolands (1987) 
teori att rutiner gör oprogrammerade beslut till programmerade beslut. Enligt Johnson 
(1985) ska organisationer försöka begränsa antalet oprogrammerade beslut för 
personalen. 
 

4.2 Med befogenheter följer ansvar 
Samtliga arbetsledare i uppsatsen har i enlighet med Blom (1994) ansvaret för att 
verksamheten fungerar samt skyldigheten att ta konsekvenserna om verksamheten inte 
fungerar tillfredsställande. Slotte, Stockholm stad, är verksamhetschef för Trekantens 
servicehus. Hon har befogenhet att anställa och ordna utbildning för personalen, inom 
budgetens ramar. Hon får dock inte omplacera eller avskeda personal. Schemaläggning 
av personalen har hon inte hand om, men hon har rätt att bevilja personalen ledighet. 
Inköp av varor och tjänster ska ske i samråd med kommunens inköpsansvarige och valet 
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av leverantören utförs av Materialförrådsorganisationen (MFO) efter en upphandling. 
Dessa inköp får dock inte överstiga vissa fastlagda belopp. Det är Slotte som leder 
enheten och fattar beslut om prioriteringarna, arbetar med utveckling av verksamheten 
och kvalitén. Vid till exempel förflyttningar av boende lämnar hon över det ansvaret till 
biståndsbedömaren. Hon arbetar dock inte med den dagliga verksamheten. Gustavsson, 
Frösunda vårdcentrum AB, lämnar också över ansvaret till VD:n eller kommunen om en 
boende måste flyttas. Hon har befogenhet att anställa personal, men inte tillsvidare-
anställa. Hon får inte omplacera eller avskeda personer och hon har inte rätt att göra 
investeringar som är större än 5000 kr. Hon får däremot besluta om internutbildning. 
Lillemor Tillberg är Verksamhetschef, VD och majoritetsägare i Tillberg Care AB. 
Enligt lagen (SFS 1998:531) om tillsyn över hälso- och sjukvården har verksamhets-
chefen som uppgift att säkerställa och tydliggöra det samlade ansvaret för ledningen. 
(Socialstyrelsen, 2000) 
 

4.3 Vad påverkar handlingsutrymmet? 
Johanson (1999) anser att arbetsledarnas handlingsutrymme påverkas av konflikter. På 
Tillberg Care AB är konflikter ovanliga. Slotte, Stockholms stad, har haft en del 
konflikter med anhöriga men ingen har varit av någon större omfattning. Lundström, 
ISS Care service, har erfarenheter från en stor konflikt med anhöriga samt från mindre 
konflikter med personalen. Gustavsson, Stockholm stad, har haft konflikter med i stort 
sett alla parter, förutom med cheferna. Mängden och graden av konflikter varierar med 
andra ord stort mellan de undersökta organisationerna. De flesta som har haft konflikter 
tror inte att deras befogenheter har blivit påverkade av konflikterna, undantaget är 
Lundström som tror att hennes befogenheter minskat för att politikerna vill ha mer 
kontroll, men att hon har fått mer kunskap och därigenom får ett större handlings-
utrymme. Detta stämmer överens med resonemanget att kommunen får feedback från 
kommunens medborgare (se figur 3). 
 
Johanson (1999) anser även att arbetsledare påverkas av vilken kompetens de under-
ordnade har. I alla organisationerna förutom hos ISS Care service har majoriteten av 
personalen vårdutbildning.  
 
Om arbetsledare har för detaljerade föreskrifter kan deras handlingsutrymme påverkas 
på ett negativt sätt (Schartau, 1997; Leach, Stewart & Walsh, 1994). Arbetsledare 
behöver dock inte se på regler på ett negativt sätt, om reglerna är otydliga kan de mani-
puleras (Shartau,1993) Samtliga arbetsledare som hade chefer över sig anser att de 
direktiv som de får är lagom detaljerade. Slotte, Stockholm stad, och Gustavsson, 
Frösunda vårdcentrum AB har skriftliga delegationsordningar. Lundström, ISS Care 
service, har ingen skriftlig delegationsordning.  
 
Enligt Schartau (1997) påverkas en arbetsledares handlingsutrymme bland annat av om 
hennes arbetsuppgifter medför mycket administrativt pappersarbete eller styrs hårt av 
lagstiftning och regelverk. Lundström hos ISS Care service, Gustavsson hos Frösunda 
vårdcentrum AB samt kundvårdaren hos Tillberg Care AB administrerar vanligtvis 
cirka 50 procent av sin arbetstid. Däremot är Slotte, Stockholms stad, mer administratör 
än operatör eftersom hennes arbetstid består till 70 procent av administration. Personal 
administratören på Tillberg Care AB har också en stor administrativ roll. Samordnaren 
hos Tillberg Care AB har dock mest operativa uppgifter av samtliga respondenter med 
sina 90 procent av sin arbetstid. Samtliga respondenter menar att lagstiftningen påverkar 
deras handlingsutrymme till stor del. Arbetsledarna inom den privat drivna äldre-
omsorgen anser att de främst regleras av de arbetsrättsliga lagarna såsom Lagen om 
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anställningsskydd (LAS). Men även kvalitetskraven från kommunen och SOSFS 
föreskrift (1996:24) om kvalitetssystem i hälso- och sjukvården påverkar handlings-
utrymmet. Därefter är det enligt respondenterna upphandlingsavtalens innehåll som 
påverkar vilket handlingsutrymme som arbetsledarna erhåller inom den privat drivna 
äldreomsorgen. Inom den offentligt drivna äldreomsorgen är det Arbetsmiljölagen som 
styr arbetsmiljöansvaret menar Slotte, Stockholms stad. Schartau (1997) påpekar 
dessutom att handlingsutrymmet kan stärkas om arbetsledare ingår i en ledningsgrupp. 
Detta har samtliga organisationer tagit fasta på genom att ha regelbundna ledningsmöten 
för arbetsledarna. 
 
Arbetsledare har enligt Gerding och Sevenhuijsen (1987) för lite frihet att ändra på 
personalens arbetsmiljö och arbetsuppgifter. Dessutom har de problem med att få ”rätt 
man på rätt plats”, vilket enligt Magnus Tillberg påverkas av att den ursprungliga 
personalen på servicehusen följer med upphandlingsavtalen. På Trekantens servicehus 
har de inga befattningsbeskrivningar enligt Slotte. Lundström, ISS Care service saknar 
en skriftlig befattningsbeskrivning men har en muntlig som säger vad hon får göra. 
Gustavsson, Frösunda vårdcentrum AB å sin sida anser att de har tydliga arbetsdirektiv 
att arbeta efter på Vädurens servicehus. Om Tillberg Care AB har någon skriftlig 
befattningsbeskrivning vet vi inte, men det finns direktiv som personalen på Axelsbergs 
servicehus arbetar efter. Personalen har långtgående befogenheter vid till exempel inköp 
om de använder ”sunt förnuft”. Det Gerding och Sevenhuijsen (1987) framhåller 
gällande kompetensfördelningen påverkas alltså av om arbetsledarna får omplacera 
personal. Slotte, Stockholms stad och Gustavsson, Frösunda vårdcentrum AB har inga 
befogenheter att omplacera personal. Axelbergs ledningsgrupp har inte heller dessa 
befogenheter för där är det VD hos Tillberg Care AB som omplacerar personalen. Dock 
har Lundström, ISS Care service, befogenheten att göra detta. 
 

4.4 Arbetsuppgifter som ger befogenheter  
TABELL 1. Arbetsledarroller, fritt efter Mintzberg (1980) 

Ägar-
struktur 

Storlek Arbetsledare Entre-
prenör 

Problem-
lösare 

Resurs-
tilldelare 

Förhand-
lare 

Offentlig 53 400 Slotte, 
Stockholms stad 

Ja Ja Ja Ja 

Privat 12 000 Lundström, ISS 
Care 

Ja Nej Ja Ja 

Privat 12 350 Gustavsson, 
Frösunda 
vårdcentrum AB 

Nej Ja Ja Ja 

Privat 200 Tillberg Care 
AB 

(styrelsen) (styrelsen) Ja (VD & 
PA) 

Ja 

 
 
Enligt Mintzberg (1980) har arbetsledare fyra olika roller när de ska fatta beslut. Den 
första rollen som entreprenör har Slotte, Stockholms stad, eftersom hon har arbetat hårt 
både med intäkter och kostnader till motsats mot tidigare då kommunen endast strävade 
efter att hålla nere kostnaderna. Lundström, ISS Care service har också denna roll efter-
som hon arbetar mycket med olika projekt, vilket betyder att hennes arbete blir mycket 
visionärt och nyskapande. Hos Tillberg Care AB är det styrelsen som har denna roll 
genom att ständigt kunna vara tillgänglig som en resurs för personalen när de behöver 
lösa problem och finna nya möjligheter. Detta är ett resultat av att det inte bara finns en 
person som utför arbetsledarens uppgifter. I problemlösarrollen finner vi också Tillberg 
Care AB:s styrelse eftersom de ska finnas tillgängliga årets alla dagar, dygnet runt om 
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det uppstår problem. Slotte, Stockholms stad är också en problemlösare på grund av att 
hon i verkligheten stött på arbetsmiljöproblem och sedan löst detta. Hon fungerar även 
som problemlösare när det gäller att finna vägar för att behålla personal. Gustavsson, 
Frösunda vårdcentrum AB innehar även hon denna roll genom att konflikter funnits 
med alla parter utom med cheferna. Som resurstilldelare styr arbetsledare hur resurser 
ska eller inte ska användas (Mintzberg, 1980). Med andra ord innebär det en struktur-
ering och organisering av tillgängliga resurser (Thylefors,1998). Gustavsson är resurs-
tilldelare i och med att hon ser till att rätt saker utförs utifrån biståndsbesluten. 
Lundström, ISS Care service utarbetar en egen budget, vilket gör att hon har en god 
kontroll över det ekonomiska läget för Tessingårdens servicehus. Lillemor Tillberg samt 
företaget personalansvarige och samordnare fördelar resurser genom schemaläggning, 
kontroll av antalet timvikarier samt koordination av personalbehovet. Lillemor Tillberg 
är den ende som får fatta beslut om inkallandet av personal. Tillberg Care AB har valt 
att göra på detta sätt då de bedömer att personalkostnaderna är företagets största 
kostnad. Slotte, Stockholms stad, har ekonomi- och personalansvar vilket kvalificerar 
henne som resurstilldelare. Personalkostnader är enligt Magnus Tillberg de kostnader 
som är störst inom äldreomsorgen. Den avslutande rollen som förhandlare finner vi hos 
samtliga arbetsledare. Slotte, Stockholms stad, för att inköp av förbrukningsvaror alltid 
ska ske i samråd med inköpsansvarige i kommunen. Vid arbetsmiljöfrågor måste hon 
diskutera med ett antal intressenter. Hos Tillberg Care AB är kundvårdaren genom sina 
kontakter med kommunen förhandlare. Lundström hos ISS Care service innehar också 
rollen eftersom hon själv får välja leverantörer av inventarier samt vilken entreprenör 
som ska förse servicehuset med mat. Vid ombyggnationer förhandlar hon med 
Stockholms stad och leverantörer. Gustavsson, Frösunda vårdcentrum AB likaså när det 
gäller val av leverantörer för vissa tjänster. 
 
Inom hälso- och sjukvården är vanligtvis arbetsledare och verksamhetschef synonymer. 
I anställningsavtalet står hennes arbetsuppgifter beskrivna. Enligt Tillsynslagen (SFS 
1996:786) är det verksamhetschefens uppgift att se till att verksamheten bedrivs, så att 
vårdtagarens säkerhet tryggas oavsett vilka ägarförhållanden som råder. Därför ansvarar 
verksamhetschefen bland annat för personalens vidareutbildning. (Socialstyrelsen, 
2000) Intervjuerna visade att samtliga organisationer bedriver internutbildning av olika 
slag. 
 
Enligt Schartau (1993) ska arbetsledare sprida information i tre riktningar. De ska 
rapportera till högre chefer om arbetet, de ska informera personalen och de ska 
informera kollegor på samma nivå som de själva är på. Enligt Schartau ingår vanligtvis 
rapportskrivning, beräkningar av olika slag, kostnadskontroller, planering och olika 
förhandlingar i arbetsledares arbetsuppgifter. De tycks arbeta mer med kontroll och 
förhandlingar, medan högre chefer arbetar mer med planering. Gustavsson, Frösunda 
AB och Lundström, ISS Care service, diskuterade med sina överordnade inför större 
inköp men Slotte, Stockholms stad var dessutom tvingad att samråda med kommunens 
inköpsansvarige och MFO, det vill säga andra enheter. Tillberg Care AB är ett familje-
företag som har sina egna familjemedlemmar som högsta ledning. Ledningen hjälper 
sedan personalen genom att alltid vara kontaktbara och stödja med hjälp av olika 
stabsfunktioner. 
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4.5 Befogenheter ger makt  
Den legitima makten är vad någon får och inte får göra, enligt Scott (1992). I den del av 
arbetslivet som vi undersöker anser vi att belönings- och bestraffningsmakten kan sägas 
ingå i den legitima makten, därför har vi valt att inte särskilja dem. 
 

TABELL 2. Jämförelse mellan arbetsledarnas legitima makt 

 Slotte 
Stockholms 
stad 

Lundström 
ISS Care 

Gustavsson 
Frösunda 
vårdcentrum 
AB 

Lednings-
gruppen4 
Tillberg 
Care AB 

Ägarstruktur Offentlig Privat 

Organisationsstorlek 
(totalt antal anställda) 

53 400 12 000 12 350 200 

Anställa personal Ja Ja Tillfälliga 
anställningar 

Ja 

Avskeda personal Nej Ja Nej Ja 
Omplacera personal Nej Ja Nej Ja 
Lönesättning I samråd Ja Ja, utom 

sjuksköterskor 
Troligtvis 

Besluta om internutbildning Ja Ja Ja Ja 
Besluta om externutbildning Ja Ja Nej Ja 
Bevilja ledighet Ja Ja Ja Ja 
Förhandla med fackförbund Ja Ja Ja Troligtvis 
Välja leverantör av 
förbrukningsmateriel 

Nej Ja Ja Ja 

Inköp av inventarier ≤ 36.400 kr Ja ≤ 5.000 kr Ja 
Välja tjänsteleverantör Nej Ja Ja Ja 

Lägga ut verksamhet på 
entreprenad 

Nej Ja Hon tror inte 
det 

Ja 

Konkretisera mål Nej Ja Nej Nej 

 
De intervjuade arbetsledarna i Stockholms stad och Frösunda vårdcentrum AB är inte 
betrodda personalärenden, eller lägga ut verksamhet på leverantörer samt att det finns 
en gräns för hur stora belopp de får köpa in för. Det som särskiljer Slotte, Stockholms 
stad, från de övriga är att hon inte får välja leverantörer. Löneförhöjningar är ett 
exempel på belöningsmakt (Thylefors, 1998). För att kunna behålla personalen har 
samtliga arbetsledare makten att höja personalens lön, om de tror att det kan få 
personalen att stanna, men Slotte, Stockholms stad, måste göra det i samråd med 
personalchefen. Arvidsson och Lind (1998) menar att arbetsledare i offentlig sektor har 
mindre frihet att utforma belöningssystemen. Detta gäller dock inte alltid, eftersom 
vissa offentliga organisationer kan vara mycket lika företag i vissa avseenden, inte 
minst om de verkar i gränslandet mellan politik och näringsliv. Att det finns fler 
belöningar än de rent ekonomiska, till exempel att ge personalen mera ansvar, glömmer 
många arbetsledare bort (Schartau, 1993). Lundström, ISS Care service, är den ende 
som nämner utökat ansvar för personalen som belöningssystem. 

                                                 
4 Ledningsgruppen för Axelsbergs servicehus, där vi inkluderar verksamhetschefen 
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4.6 Målstyrning i organisationer 
Befogenheten att styra sin egen budget och verka utifrån den är något som varje arbets-
ledare måste inneha för att kunna ta ansvar för verksamhetens ekonomi. (Leach, Stewart 
& Walsh, 1994) Slotte, Stockholms stad är själv med om att utforma Trekantens budget 
tillsammans med ekonomiavdelningen och programchefen. Hon följer dessutom själv 
upp budgeten varje månad. Hennes verksamhet ska till skillnad från det privata inte 
generera någon vinst eller förlust, vilket stämmer med Linds (1998) och Lanes (1987) 
antaganden om avsaknad av personliga vinstintressen. Tingeborn, tillförordnad stads-
delsdirektör i Stockholms stad, anser att det är budgeten som avgör vad arbetsledaren 
kan eller inte kan göra. Lundström, ISS Care service, har verksamhetens ekonomiska 
ansvar och utarbetar sin egen budget. Utfallet presenteras sedan på månadsmötena med 
de övriga verksamhetscheferna på ISS Care service. Söder som är kundområdeschef på 
ISS Care service anser också att det är av yttersta vikt att verksamhetscheferna känner 
att det är deras budget. Ett stort problem som den offentliga verksamheten i Stockholms 
stad lider av, enligt Söder, är att budgeten för nästkommande år ibland inte presenteras 
förrän under våren. Gustavsson, Frösunda vårdcentrum AB, deltar själv vid 
utformningen av budgeten men har med företagets ekonomiansvarige som ett stöd i 
arbetet. Budgetuppföljningen gör dock den ekonomiansvarige själv. Persson som är VD 
i företaget anser dock att ekonomiansvarige och arbetsledarna inte talar ”samma språk”. 
Missförstånden som detta medfört har gjort att huvudkontoret lägger budgeten som 
sedan presenteras för arbetsledarna. Ekonomerna har dock anpassat sitt språk så att 
arbetsledarna ska förstå bättre. Hos Tillberg Care AB ser det något annorlunda ut 
eftersom de inte följer någon traditionell årsbudget. I stället gör arbetsledarna en 
löpande uppföljning veckovis av Axelbergs intäkter från vårdersättningen och 
verksamhetens kostnader. Thylefors (1998) menar att den privata sektorn har anledning 
att studera den offentliga sektorns arbetsmetodik noggrant vid utformning av 
målstyrningssystem för organisationerna.  
 
Tingeborn, tillförordnad stadsdelsdirektör Stockholms stad, vet inte om det finns några 
kvalitetssystem vilket ska finnas enligt SOSFS 1998:8. Dock rapporteras kvalitetsnivån 
på vården upp genom hierarkin till stadsdelsnämnden (se figur 2) i enlighet med SFS 
1991:900. Dessutom ska varje enhet ta fram ett sätt att mäta de kvalitetskrav som de har 
på sig. Lundström, ISS Care service, säger att kommunen har en nyligt framställd lista 
med krav som kontrollerar kvalitén på servicehusen. Denna lista används idag endast 
gentemot ISS Care service, men ska i framtiden användas för stadsdelens samtliga 
servicehus. Samtliga privata företag i undersökningen arbetade med interna mätningar 
av kvalitén och rapporterade sedan resultaten till kommunen (se figur 3) i enlighet med 
SFS 1991:900. 
 
Hägg (1991) talar om att det offentliga arbetar mer och mer med att en part talar om för 
en annan vad som den förväntar att resultatet ska bli, men lägger sig inte i hur resultatet 
uppnås. Stockholms stad har en biståndsbedömare som anger vad det är som den 
enskilde pensionären behöver och det är sedan upp till servicehuset att lösa det. Vård-
behovet anges på en skala från noll till sju som i sin tur anger vilken ersättning service-
huset får (se bilaga 6). Rombach (1991, 1997) och Lane (1987) anser att det är svårt att 
mäta mål. Samtliga respondenter anser att de mäter målen för verksamheten.  
 
Enligt SFS 1991:900 kontrolleras den offentliga äldreomsorgen av nämnden och själv-
förvaltningsorganet som via olika rapporter undersöker om målen uppnås och om 
direktiven följs (Se Figur 2). Nämnden i offentlig förvaltning motsvaras av VD och 
ledningsgruppen i ett aktiebolag (Rosengren, 1985; Arvidsson & Lind, 1998). Kontroll 
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och uppföljning ska dessutom enligt 19 § i Kommunallagen säkerställas av kommun-
fullmäktige (SFS 1991:900). Slotte, Stockholms stad, bryter emellertid inte ner målen 
som formuleras av högre nivåer i organisationen, det gör hennes underställda. På ISS 
Care service är det Lundström som bryter ner målen genom att tolka dem, för att sedan 
föra en diskussion med personalen om hur de ska arbeta efter dessa mål. På Frösunda 
vårdcentrum AB säger Gustavsson att de inte bryter ner målen, medan hennes över-
ordnade Persson påstår att de gör det på servicehuset med viss hjälp utifrån. På Tillberg 
Care AB är det kvalitetschefen som arbetar med målen. Arbetsledarna på ISS Care 
service omformulerar målen själva. Om arbetsledarna på Frösunda vårdcentrum AB 
bryter ner målen är dock osäkert och på Trekanten, som drivs av Stockholms stad, gör 
den underställda personalen det arbetet.  
 
I samtliga privata företag som vi har undersökt görs interna undersökningar av målupp-
fyllelsen. Resultatet av undersökningen erhåller alla parter i respektive organisation. I 
de privata organisationerna rapporterar de resultaten vidare till kommunen (se figur 3), 
vilket är nödvändigt enligt Fridolf (1993) och kommunerna tycks lämna över sina 
undersökningsresultat till företagen. 
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5 SLUTSATSER 
I detta kapitel ska vi kommentera och diskutera de befogenhetsskillnader som vi 
redogjorde för i det föregående kapitlet. Vi ska här försöka att förklara de 
bakomliggande orsakerna till de skillnader och likheter vi upptäckt i analysen. I det 
första avsnittet redogör vi för vissa reflexioner som vi har gjort som inte direkt anknyter 
till befogenhetsskillnader eller där vi inte kan se något system. 
 

5.1 Reflektioner som framkommit under arbetets gång 
Vi anar en tendens att Stockholms stad kontrollerar de privat drivna servicehusen mer 
noggrant än sina egna servicehus, mot bakgrund av att Lundström, ISS Care service, 
säger att det finns en nyframtagen lista för kontroll av servicen som Stockholms stad har 
applicerat på de privata servicehusen men inte de offentligt drivna. Denna lista är nyligt 
framtagen och ska i framtiden även användas för de offentligt drivna servicehusen. 
Dessutom vet inte Tingeborn, Stockholms stad, om det finns några kvalitetssystem, 
vilket förstärker vår bild av att den egna internkontrollen har brister. Hon säger vidare 
att varje enhet själv ska ta fram sätt att mäta kvalitén, vilket vi anser försvårar 
möjligheten att kunna göra jämförelser mellan Stockholms stads servicehus. 
Anledningen till att Stockholms stad har mer kontroll på de privata servicehusen kanske 
kan förklaras med hjälp av Lundströms hypotes, att kommunerna vill ha ”ryggen fri” 
efter medias uppmärksammande av brister inom den privata vården. Kontroll är en 
metod för att försäkra sig om att inte hamna i en ansatt position. 
 
Vi kan inte se något system mellan de olika organisationerna gällande vilka det är som 
rapporterar att de har eller har haft allvarligare konflikter. Ingen har uppgivit att de får 
ett minskat totalt handlingsutrymme av konflikter. Vi misstänker att konflikter som 
politikerna blir berörda av på ett eller annat sätt ökar deras behov av kontroll, även om 
det inte märks. Detta kontrollbehov tror vi kan ta sig uttryck genom minskade befogen-
heter för arbetsledarna. 
 
Alla arbetsledarna är nöjda med de direktiv som de arbetar efter. Eventuellt kan detta 
bero på att de vet hur de ska tolka reglerna så reglerna passar dem. 
 

5.2 Befogenhetsskillnader hos arbetsledare beroende av ägarstruktur 
De privata företagen sade i intervjuerna att de påverkades av arbetsrättsliga lagar och 
upphandlingsavtalen. Slotte, Stockholms stad, sa att hon påverkades av arbetsmiljö-
lagarna. Upphandlingsavtalen tror vi pressar de privata vårdbolagen att erbjuda det som 
står i upphandlingsavtalen, om kraven inte uppfylls kan de förlora nästa upphandling. 
Samtidigt ska servicehuset vara ekonomiskt lönsamt, där personalkostnaderna utgör den 
största delen av de totala kostnaderna. Detta kan eventuellt förklara varför företagen 
fäster större vikt vid de arbetsrättsliga lagarna än vad den kommunala organisationen 
gör. Företagen kanske känner ett större behov av att kunna välja vilken personal det är 
som ska arbeta för dem. De blir eventuellt också mer påminda om detta, när personalen 
ingår i upphandlingsavtalen. De får i praktiken inte själva välja vilka det är som ska 
anställas när företagen öppnar en ny filial. 
 
Slotte, Stockholms stad, måste i mycket högre utsträckning samråda med andra personer 
inför beslut än arbetsledare inom den privata äldreomsorgen. När hon ska göra större 
inköp måste hon diskutera inköpen med andra avdelningar. Delvis beror detta på att 
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lagarna som berör offentlig upphandling kräver att upphandlingen ska ske på ett visst 
sätt. Vi tror inte att det är hela förklaringen eftersom lagen inte kräver att det ska ske i 
samråd med en inköpsansvarig. En orsak kan kanske vara att Stockholms stad vill att 
varje typ av beslut ska fattas av eller i samråd med experter på det enskilda området. 
Därför har de valt att skapa en organisation där kompetensen är samlad på specialist-
avdelningar, med experter på de olika besluten. Eftersom kommuner måste behandla 
alla medborgare lika finns det skrivna regler för hur olika ärenden ska behandlas. Det 
här leder till att olika chefer och arbetsledare får svårt att förenkla upphandlings-
processen, även om de skulle vilja det. En risk som vi ser med detta samrådande är att 
det kan bli svårt att se vem som är ytterst ansvarig. Enligt Socialstyrelsen (2000) ska 
ansvaret som verksamhetschefen har vara odelbart. Dessutom kan det uppstå makt-
kamper om de som ska samråda är oense.  
 
Vi tycker att det är förvånansvärt få skillnader som beror på ägarstrukturen, med tanke 
på att vi har funnit flera som påstår att ägarstrukturen har en markant påverkan på 
arbetsledares befogenheter. Detta kanske kan förklaras av att upphandlingsavtalen styr 
mer än vi har förväntat oss. En annan förklaring kan vara att det är management som 
upphandlas och inte hela servicehus med personal och lokaler.  
 
Den slutsats som vi kan dra är att det är få befogenhetsskillnader som beror på ägar-
strukturen. Den enda markanta skillnaden i befogenheter är att arbetsledaren inom den 
offentliga sektorn måste samråda med fler personer än vad arbetsledarna i den privata 
sektorn behöver. Vi ser två orsaker till att denna skillnad finns. För det första finns 
lagen om offentlig upphandling vilken komplicerar upphandlingsprocessen. För det 
andra kan det kanske bero på att Stockholms stad har en organisation som vill att 
besluten ska fattas av experter. 
 

5.3 Befogenhetsskillnader hos arbetsledare beroende på organisa-
tionsstorlek 

Arbetsledarnas arbetsuppgifter, skiljer sig mellan Tillberg Care AB och de övriga 
undersökta organisationerna. En orsak kan vara att Tillberg Care AB ur ett 
organisationsmässigt perspektiv har en mindre organisation än de övriga, vilket har 
möjliggjort för ägarna att gå in och arbeta med arbetsuppgifter som annars arbetsledaren 
skulle utföra. Förutom detta har Tillberg Care AB också valt att dela upp arbetsledarens 
arbetsuppgifter på flera personer. Organisationsstorleken har även en viss inverkan på 
arbetsledarnas legitima makt då Tillberg Care AB samt ISS Care service skiljer sig från 
Stockholms stad vid exempelvis beslut om personalförändringar. Dock passar inte 
Frösunda vårdcentrum AB in på storleksaspekten, då de har samma befogenheter som 
Stockholms stad på den punkten. Det sistnämnda anser vi måste förklaras av något 
annat än med storleksaspekten (se tabell 2). Vid beslutsdelegering skiljer sig Tillberg 
Care AB från de övriga då de varken har muntlig eller skriftlig delegationsordning. På 
företaget har de inga regler för hur delegering ska utföras, förutom de lagar som styr 
verksamheten. Vi tror att det beror på att de har en liten, platt organisation. Denna 
skillnad mellan Tillberg Care AB och de övriga organisationerna ser vi även gällande 
budgetarbetet. Tillberg Care AB använder sig inte av en traditionell årsbudget, utan 
arbetsledarna på företaget använder sig av en löpande ekonomisk planering och 
uppföljning. Alla organisationernas ledningar måste ha kontroll över verksamheten. I 
mindre organisationer kan ledningen få denna kontroll genom regelbunden dialog med 
personalen. I större organisationer finns inte denna möjlighet, istället används rapporter 
och regler samt föreskrifter i olika former. 
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Slutsatsen som vi kan dra ur detta avsnitt är att endast den minsta, av de undersökta 
organisationerna, har markanta skillnader i arbetsledarnas befogenheter som kan för-
klaras utifrån organisationsstorleken. De större organisationerna baserar sin kontroll på 
rapporter och skriftliga dokument, vi tror att ägarna i den mindre organisationen har en 
annorlunda kontroll över organisationen i och med att de dagligen är ute i 
verksamheten. Därför behöver de inte skriftliga dokumenten i samma grad.  
 

5.4  Andra orsaker till befogenhetsskillnader 
De av oss undersökta arbetsledarnas befogenheter följer ett mönster som bildar två 
grupper; i den ena gruppen ingår Stockholms stad och Frösunda vårdcentrum AB, och i 
den andra gruppen ingår ISS Care service och Tillberg Care AB. Arbetsledarna i 
gruppen Stockholms stad och Frösunda vårdcentrum AB får inte omplacera personal, 
avskeda personal eller fatta beslut om att lägga ut verksamhet på entreprenad. De har 
båda ett angivet maximibelopp vid beslut om inventarieinköp. De arbetar inte heller 
med att konkretisera målen. Allt detta får och gör deras kollegor på ISS Care service 
och Tillberg Care AB. Med bakgrund av att Stockholms stad och Frösunda vårdcentrum 
AB har skriftliga delegationsordningar, tolkar vi det som om deras ledningar har en mer 
detaljerad kontroll över personalen än vad ISS Care services ledning har. Om det 
påverkar arbetsledarnas befogenheter på ett negativt sätt vet vi inte med tanke på att 
Lundström, ISS Care service, säger att hon saknar en skriftlig delegationsordning. 
Leach, Stewart och Walsh (1994) å sin sida rekommenderar att ledningen inte ska 
detaljreglera. Varken ägarstrukturen eller organisationernas storlek tycks kunna förklara 
vad grupperingen av organisationerna beror på. Egentligen är det större likheter mellan 
ISS Care service och Frösunda vårdcentrum AB än med någon annan organisation. 
Båda företagen är privatägda, har cirka 12 000 anställda och båda företagen är verk-
samma i flera branscher. Det betyder att skillnaderna mellan arbetsledarnas befogen-
heter till stor utsträckning inte kan förklaras utifrån de kriterier som vi har valt att 
undersöka organisationerna utifrån. En förklaring skulle kunna vara att Frösunda vård-
centrum AB:s ledning har studerat den offentliga sektorns sätt att organisera och leda 
verksamheten i enlighet med Thylefors (1998) resonemang. 
 
Vi misstänker dock att befogenhetsskillnaderna kanske kan bero på kulturskillnader. 
Om det är organisationskulturen som är den stora avgörande faktorn för vilka 
befogenheter en arbetsledare får, skulle det kunna vara förklaringen. Äldreomsorgen i 
Sverige anser vi har i stort sett drivits enbart av den offentliga sektorn tills relativt 
nyligen. Vi anser det därför troligt att den som har arbetat länge på ett visst sätt 
anammar denna arbetsmetodik. Om vi kallar detta arbetssätt för kultur, blir det en äldre-
omsorgskultur. Det är svårt att bryta med sin egen kultur. Om människorna som arbetar 
i den offentliga sektorn sedan går över till den privata sektorn, finns det en stor 
sannolikhet att de behåller sin kultur om de arbetar inom samma bransch. Om 
personalen har ett stort inflytande torde alla förmodligen ha samma befogenheter 
oavsett om servicehuset drivs av den privata eller offentliga sektorn. När ett servicehus 
läggs ut på entreprenad brukar den som tar över servicehuset även få ta över dem som 
arbetar där, vilka har denna äldreomsorgskultur. Den kategori av människor som 
troligen är avgörande för vilka befogenheter som arbetsledarna får är ägarna, företags-
ledningen eller andra höga chefer. Vi misstänker att ISS Care service och Tillberg Care 
AB:s ledning av någon anledning har brutit med kulturen från den offentliga sektorns 
servicehus. Hur och varför de har gjort det vågar vi inte uttala oss om.  
 
Belöningssystemet kan vara ett exempel på hur denna kultur påverkar. Det är endast en 
arbetsledare, Lundström på ISS Care service, som anger en så kallad icke-ekonomisk 
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belöning som ett sätt för att motivera personal till att stanna kvar. Detta stärker 
Schartaus teori (1993) om att de flesta använder sig av löneökningar. Vi tror att det 
beror på en kombination av kultur och att det krävs en byråkratisk process för att ändra 
på till exempel personalens befogenheter.  
 
Vi misstänker att kulturen är den faktor som mest avgör vilka befogenheter arbetsledare 
får, men det behövs mer forskning innan denna slutsats kan påvisas. 
 

5.5 Förslag till vidare forskning 
• Är kulturen den faktor som styr vilka befogenheter som arbetsledarna får? I sådana 

fall på vilket sätt? Vem är det som styr denna kultur? 
 
• Gäller de undersökningsresultat som vi kommit fram till i fler kommuner än bara i 

Stockholms stad? 
 
• Vi anar att kommunen har en noggrannare kontroll av vårdkvaliteten när den lagts 

ut på entreprenad än vid egen drift. Vilka mått är det som används vid 
kvalitetsmätning? Varför används dessa mått? Kontrolleras entreprenörer 
verkligen noggrannare? 

 
• Kommunen anger standarden för vårdkvaliteten. Hur resonerar kommunen om vad 

som är rätt kvalitet för vården? 
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  Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 
Det vore bra om ni till intervjun kunde förbereda Er genom att tänka igenom och ta fram 
uppgifter angående de olika frågeområdena, vilka är: 
 
Organisationsinformation 
Detta område kommer att behandla antalet boende på servicehuset, personalstyrkan och 
dess personalstruktur. 
 
Befogenheter 
Detta område kommer att behandla delegationsordningen, beslutsbefogenheter och vilka 
skillnader du tror det finns mellan den offentliga- och privata sektorn. Med befogenhet 
menar vi rätten att fatta beslut inom ett visst område. Om Ni har en delegationsordning 
vore vi tacksamma om Ni kunde ta fram den. 
 
Arbetsuppgifter 
Vad har Ni för arbetsuppgifter? Om Ni eventuellt har en arbetsbeskrivning vore vi 
tacksamma om Ni kunde ta fram den. 
 
Mål och regler 
Detta område kommer att behandla vilka internt och externt satta mål och krav som 
finns?  
 
Ekonomi 
Detta område kommer att behandla budgetarbetet, till exempel storleken och vad den 
baseras på. 
 
Hypotetiska situationer 
Vi kommer även att ställa Er inför några fiktiva situationer. 
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Intervjuguide 
 
Det vore bra om ni till intervjun kunde förbereda Er genom att tänka igenom och ta fram 
uppgifter angående de olika frågeområdena, vilka är: 
 
Organisationsinformation 
Detta område kommer att behandla hur stor Er organisation är, hur många anställda och 
antalet boende på servicehus. Vi kommer även att fråga om upphandlingsavtalen och 
vad som ingår i dem. 
 
Befogenheter 
Detta område kommer att behandla delegationsordningen, hur beslutsbefogenheterna 
bestäms och vilka skillnader Ni tror det finns mellan den offentliga- och privata sektorn 
angående arbetsledarnas befogenheter. Med befogenhet menar vi rätten att fatta beslut 
inom ett visst område. Om Ni har en delegationsordning vore vi tacksamma om Ni 
kunde ta fram den. 
 
Mål och regler 
Detta område kommer att behandla hur målen sätts samt om det finns dokumenterade 
kvalitetssystem. Slutligen kommer vi även att fråga om hur budgetarbetet fungerar.  
 
Hypotetiska situationer 
Vi kommer även att ställa Er inför några fiktiva situationer. 
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Frågor till arbetsledaren 
 
Organisationsinformation 

1. Vad har du för titel? 
2. Hur många vårdplatser finns det på servicehuset? 
3. Hur många anställda finns det på servicehuset? 
4. Vilken personalstruktur har ni? 

a. Heltid/deltidsanställda? 
b. Vikarier? 
c. Utbildningsnivå? 
d. Åldersstruktur? 

 
Befogenheter 

5. Har ni muntlig eller skriftlig delegationsordning? 
6. Anser du att ni har en tydlig delegationsordning? 
7. Vilka besluts befogenheter har du? 
8. Skulle du vilja ha mer eller mindre detaljerade direktiv? 

a. Varför? 
9. Vilka befogenheter delegerar du vidare? 

a. Varför? 
10. Får du: 

a. Anställa ytterligare personal? 
b. Avskeda olämplig personal? 
c. Omplacera personal? 
d. Besluta om löneförhöjning för personal? 
e. Besluta om internutbildning för personal? 
f. Besluta om externutbildning för personal? 
g. Förhandla med fackförbundet om till exempel arbetsmiljön? 
h. Meddela att ni inte kan ta emot en pensionär, till exempel för att 

vederbörandes vårdbehov är större än ni klarar av? 
i. Välja leverantör av förbrukningsmateriell? 
j. Välja leverantör av tjänster? 
k. Hur stora investeringar får du besluta om själv? 
l. Välja leverantör av inventarier? 
m. Lägga ut verksamhet på entreprenad, till exempel matlagning? 

11. Vill du ha större eller mindre befogenheter eller är du nöjd med dina nuvarande? 
a. Är det möjligt att ändra dessa? 
b. Vem skulle du vända dig till i sådana fall? 

12. Har du något samarbete med andra arbetsledare, till exempel i en ledningsgrupp? 
a. Om ja, med vilka och vad arbetar ni med? 
b. Om nej, skulle du vilja ha det? 

13. Tror du att det finns skillnader mellan offentliga och privata arbetsledares 
befogenheter? 

a. Om ja, vilka och varför? 
 
Arbetsuppgifter 

14. Vilka arbetsuppgifter har du? 
a. Schemaläggning av personal? 
b. Skriva befattningsbeskrivningar? 
c. Anställningsintervjuer? 

15. Hur stor del av ditt arbete lägger du ner på administrativt pappersarbete och hur 
stor del på operativt arbete?  
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a. Hur tror du att det påverkar ditt arbete?  
 
Mål och regler 

16. Vilka mål och krav finns det på servicehuset? 
a. Externa? 
b. Interna? 

17. Hur ofta ändras de:  
a. Externa målen och kraven? 
b. Interna målen och kraven? 

18. Varför har just dessa mål satts externt? 
19. Varför har ni internt valt just dessa mål? 
20. Vem är det som bestämmer de: 

a. Externa målen och kraven? 
b. Interna målen och kraven? 

21. Bryter du ner målen mot mera konkreta, lättmätta kriterier? 
a. Om ja, vem eller vilka mäter målen? 
b. Om ja, till vem eller vilka rapporteras de till? 

22. Vilka regler/direktiv anser du att du påverkas mest av i ditt arbete? 
23. Vill du ha tydligare kravspecifikationer? 

 
Ekonomi 

24. Hur stor drift- och investeringsbudget samt omsättning har servicehuset? 
25. Vad baseras er budget på? (Föregående år, antal pensionärer, målsättningar) 
26. Hur följs den upp, av vem och vad baseras uppföljningen på? 
27. Deltar du vid utarbetandet av budgeten? 

a. Om ja, känner du att dina överordnade lyssnar på dig? 
28. Anser du att intäkterna, anslagen eller avgifterna täcker era behov? 

a. Om nej, hur hanterar du bristen? 
 
Övrigt 

29. Har det under de tre senaste åren varit några större konflikter? (Personalen 
sinsemellan, mellan dig och personalen, mellan dig och dina chefer, mellan dig 
och kommunledningen, med anhöriga eller med boende?) 

a. Anser du att dessa konflikter har påverkat dina befogenheter idag?  
 
Hypotetiska situationer 

30. Tänk dig att ni har relativt ansträngd personalstyrka beroende på att ni har en 
som har föräldraledigt och en som är sjukskriven på grund av en bilolycka. Du 
får nu höra på avvägar att din mest rutinerade anställde söker ett nytt arbete med 
mer utmanande arbetsuppgifter. Vad gör du för att behålla denna person? 
 

31. Antag att skyddsombudet på servicehuset gjort en anmälan till 
yrkesinspektionen på grund av brister i arbetsmiljön. Bristerna består av 
exempelvis avsaknad av tillräckliga hjälpmedel som exempelvis taklyftar och 
bristfälliga utrymmen i badrummen på en avdelning. Yrkesinspektionen 
meddelar nu att ni får en viss begränsad tid på er att åtgärda detta och åläggs att 
betala vite om slutdatumet överskrids. Hur går du tillväga i detta exempel?  

 
32. Om era boende blir mera vårdkrävande men de ekonomiska medlena är 

oförändrade trots att det behövs mer personal för att bibehålla nuvarande 
standard, vilka aktiviteter prioriteras då? Vem gör dessa prioriteringar? 
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Frågor till den som anger befogenheterna 
 
Organisationsinformation 

1. Vad har du för titel? 
2. Över hur lång tid sträcker sig upphandlingsavtalen och vad ingår i dessa? (Längd 

på avtalen, vad ingår) Ej till Kommunala. 
3. Hur stor är hela organisationen? (Antal servicehus, antal anställda, antal boende) 
4. Har du ansvar för flera arbetsledare?  
5. Vem har ansvaret för behovsbedömningen hos den enskilde pensionären? 

 
Befogenheter 

6. Vad anger ramarna eller direktiven för vilka befogenheter som du kan delegera? 
a. Vem är det som anger ramarna eller direktiven? 
b. Hur ser ramarna eller direktiven ut?  

7. Hur resonerar du när du bestämmer vilka befogenheter som arbetsledarna ska få? 
8. Rapporterar du förändringar i delegationsordningen, i så fall till vem eller vilka? 
9.  (Om vederbörande ansvarar för flera arbetsledare) Har alla arbetsledare samma 

befogenheter och arbetsuppgifter? 
a. Varför/varför inte? 

10. Om personalen eller arbetsledaren vill få ändrade befogenheter, hur gör du då? 
a. Varför? 

11. Har ni muntlig eller skriftlig delegationsordning? 
12. Anser du att ni har en tydlig delegationsordning? 
13. Anger du om arbetsledaren får delegera ansvaret vidare eller inte? 
14. Tror du att det finns skillnader mellan offentliga och privata arbetsledares 

befogenheter? 
a. Om ja, vilka och varför? 

 
Mål och regler 

15. Vem eller vilka påverkar hur målen ska se ut för servicehuset? 
16. Finns det dokumenterade kvalitetssystem? 

a. Om ja, hur ser de ut? 
b. Om ja, vem är det som samlar in data till kvalitetssystemet? 
c. Om ja, hur går uppföljningen till? 

17. Kan du beskriva processen för budgetarbetet? 
 
Hypotetiska situationer 

18. Det går en våg av magsjuka bland personalen på servicehuset, som har fått både 
föreståndaren samt vice föreståndare sängliggande. Det finns nu ingen med de 
formella befogenheterna som kan betala räkningarna som servicehuset får från 
sina leverantörer. Hur löser du detta problem? 

 
19. Antag att personalkostnaderna har överskridit budgeten med 20 procent utan att 

någon förklaring har erhållits. Vad gör du? (Får arbetsledaren behålla 
befogenheterna? Utredning av vem?) 
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Stockholms stad, Trekantens servicehus, Lena Slotte 
 
Lena Slotte har två titlar, enhetschef och hemvårdschef. Slotte är dessutom 
verksamhetschef för Trekantens servicehus. Servicehuset som ligger belägen vid sjön 
Trekanten i stadsdelen Liljeholmen finns det 100 lägenheter och det finns cirka 40 till 
50 anställda, varav cirka 20 är anställda på 75 procent, resterande är heltidsanställda. 
Endast fem till tio procent av personalen har Trekantens servicehus som sin första 
arbetsplats inom vårdsektorn, som med andra ord är nyutexaminerade. 
 
Befogenheter 
Slotte har fått sina befogenheter skriftligen. Hon tycker att de i stort sett är klara och 
tydliga, förutom i vissa personalärenden där hon känner sig osäker på vem det är som 
ska fatta beslutet. Det är nämnden som har angett vem som ska ha vilken delegation, 
vilket betyder att hon inte kan välja huruvida ett ärende ska delegeras vidare till sina 
underordnade eller inte. Slotte tycker att direktiven är lagom detaljerade. Hennes ansvar 
är att verksamheten varken ska generera vinst eller förlust. I år har det gått bra, vilket 
betyder att hon kan föra en dialog med sina överordnade om investeringar. Slotte har 
rätt att anställa ny personal, men hon får inte avskeda personal, det är en process mellan 
förvaltningschefen och fackförbundet. Hon har befogenhet att stänga av en anställd i ett 
arbetspass, inte mer. Slotte får heller inte omplacera personal. Hon har befogenhet att i 
samråd med personalchefen fastställa lönen för nyanställd personal och höja den för 
redan anställda. Slotte får fatta beslut om utbildning för personal. Dessutom har hon rätt 
att bevilja ledighet till underställd personal. Om det har uppstått en egendomsskada för 
maximalt 3000 kr får Slotte fatta beslut om ersättning, men det ska anmälas till 
nämnden. Det ingår i Slottes arbete att förhandla med fackförbunden om till exempel 
arbetsmiljön. Eftersom kommunen har det yttersta ansvaret för vården av äldre kan 
kommunen inte säga nej till någon som är mycket vårdkrävande. Det är en bistånds-
bedömare som avgör vad de olika pensionärerna behöver och det är en ständigt 
pågående dialog mellan Trekanten och biståndsbedömaren vilka som har vilka behov. 
 
Inköp av förbrukningsvaror skall alltid ske i samråd med den inköpsansvarige i 
kommunen. För att Slotte ska kunna fatta beslut om det får totalkostnaden inte överstiga 
36 400 kr och det ska sedan anmälas till nämnden. Hon får inte heller välja leverantör, 
eftersom det ska ske en upphandling som sköts av Material Förråds Organisationen 
(MFO). Det är samma regler för inköp av inventarier som för förbrukningsvaror. Även 
inköp av tjänster som är av rutinmässig karaktär ska ske i samråd med kommunens 
inköpsansvarige, dock är Slotte mer tveksam vad som gäller vid tjänsteinköp. För att 
Slotte ska få fatta beslut om tjänsteinköp får den maximala kostnaden per år inte 
överstiga 72 800 kr och inte överstiga 100 000 kr för hela kontraktstiden. Även dessa 
beslut måste rapporteras till nämnden. Om någon verksamhet ska läggas ut på 
entreprenad är det nämnden som ska fatta beslut om det. Om nämnden beslutar om att 
lägga ut verksamhet på entreprenad blir det sedan en upphandling som sköts av 
förvaltningen. Slotte känner sig nöjd med sina befogenheter, det hänger mycket på om 
det är en bra överordnad som hon kan diskutera med, vilket hon tycker att hon har. Om 
Slotte skulle vilja få mer eller annorlunda befogenheter så känner hon att hon har 
mycket små möjligheter att påverka dessa. Det är ju nämnden som beslutar om 
delegationsordningen. 
 
Liljeholmen är en liten förvaltning som endast har kvar två enheter i egen regi. Dessa 
två servicehus ingår i en ledningsgrupp med enhetscheferna samt programchefen, det 
vill säga tre personer. 
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Slotte tror att den stora skillnaden för arbetsledarna mellan att vara i kommunal och 
privat regi är att de privata har en mer strikt ekonomisk kontroll. Hon säger att hon 
känner för få från den privata sektorn för att ha en djupare uppfattning. 
 
Arbetsuppgifter 
Slottes arbete är att leda enheten. Hon har gruppledare direkt under sig som leder vård-
biträdesgrupperna. Dessa gruppledare har hand om det vardagliga arbetet, medan Slotte 
har det ekonomiska ansvaret, personalansvar, arbetsmiljöansvar. Hon har hand om 
kvalitén och utvecklingen, det vill säga strategiska frågor. Slotte schemalägger inte 
personalen. Hon skriver inte befattningsbeskrivningar av den enkla anledningen att de 
inte har några sådana längre. Hon har hand om anställningsintervjuer för gruppledare 
och sjuksköterskor, som är direkt underställda henne, men inte med potentiella vård-
biträden. Hon arbetar största delen med administrativt arbete, kanske så mycket som 70 
procent av arbetstiden. Just nu är det bara halva arbetstiden som går åt till 
administration. 
 
Mål och regler 
Verksamhetsplanen skrivs av nämnden och innehåller 34 mål som handlar om trygghet 
och säkerhet. Slotte tror att nämnden har satt målen för att de är ”väldigt talande för vår 
verksamhet”. En stor del av kommunens verksamhet handlar om skola, barnomsorg och 
äldreomsorg och i alla dessa verksamheter handlar mer eller mindre om trygghet. 
Arbetslagen på Trekanten, det vill säga arbetsledarna och vårdbiträdena tillsammans, 
bryter ner målen till delmål för att få det till åtaganden, till exempel ”Vi åtar oss att 
svara på trygghetslarm inom 30 minuter”. Arbetslagen försöker tänka efter vad till 
exempel trygghet är för pensionärerna. Tanken med detta är att få ner de övergripande 
målen till detaljnivå. Nerbrytningarna av målen fungerar som Trekantens egna interna 
mål och dessa är inte identiska för alla arbetslagen på Trekanten. Målen förändras i 
regel samtidigt som det blir maktskifte efter valen. Delmålen ska Trekanten arbeta med 
hela tiden, vilket bör betyda förändringar betydligt oftare.  
 
Den reglering som hon känner påverkar hennes arbetssituation mest är arbetsmiljölagen, 
eftersom den styr hennes arbetsmiljöansvar. Därefter är det den ekonomiska tilldel-
ningen som påverkar Slottes arbetssituation. Tilldelningen styr vad det är för svängrum 
som hon har. Hon känner att hon är nöjd med de kravspecifikationer som hon får från 
högre ledning och hon tycker att hon har mycket fria händer. 
 
Ekonomi 
Trekanten har en omsättning på cirka 17 till 20 miljoner kr per år. Budgeten baseras på 
de boendes hjälpbehov enligt en skala som går från nivå noll till nivå sju5. Desto större 
behov som den enskilde pensionären har desto högre nivå, vilket ger mer ersättning till 
servicehuset. Dessutom får de utöver denna nivåersättning ett belopp för varje boende. 
Det är Slotte själv som följer upp budgeten, vilket hon gör varje månad. Dessutom har 
de kvartalsrapporter tre gånger om året och ett delårsbokslut. Uppföljningen mot 
budgeten läggs som en del av förvaltningens, som sänds upp till nämnden. Vid 
uppföljningen tas dels hänsyn till förändrade vårdbehov, men även till den kostnadsram 
som nämnden har angett. Slotte är med om att utforma Trekantens budget tillsammans 
med ekonomiavdelningen och programchefen. Budgeten tas sedan i ledningsgruppen 
som lägger ett förslag till nämnden. Hon tycker att nämnden följer de förslag till budget 
som de lämnar. Även beställarenheten anser hon lyssnar på deras förslag, de anser att de 
får för mycket betalt i förhållande till vad de gör på nivå två, men för lite på en annan 

                                                 
5 Se bilaga 6 
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nivå och känner att de har givande diskussioner. Intäkterna i år täcker behoven, 
Trekanten gör till och med vinst, men tidigare år anser Slotte att kommunen har arbetat 
för mycket med kostnadssidan, det vill säga att de försökte minska på kostnaderna. 
Förbättringen beror på att Slotte har arbetat hårt med både intäkter och kostnader, till 
exempel så har hon utökat hemsjukvården.  
 
Övrigt 
Det har inte förekommit några konflikter mellan Slotte och personalen. Det har 
förekommit några mindre konflikter mellan servicehuset och de anhöriga. Avsaknaden 
av konflikter med personalen tror Slotte kan bero på att det går ekonomiskt bra, vilket 
genererar trygghet hos personalen. Hon känner inte att hennes handlingsutrymme har 
påverkats av de konflikter som har varit. 
 
Hypotetiska situationer 
Vi ställde Slotte inför några fingerade situationer. Den första situationen bestod av att 
Trekanten har en relativt ansträngd personalstyrka beroende på föräldraledighet och en 
sjukskriven efter en bilolycka. Slotte får nu höra att hennes mest rutinerade anställde 
söker ett arbete med mer utmanande arbetsuppgifter. I denna situation skulle Slotte först 
tala med personen för att få reda på varför personen vill sluta, är det något som Slotte 
kan påverka eller är det så att vederbörande är trött på arbetsplatsen och vill se något 
nytt? Om personen helt enkelt vill se något nytt så är det inget som Slotte kan påverka. 
Det kan vara en lönefråga som kanske kan lösas med hjälp av en löneökning. Den här 
situationen har faktiskt inträffat på Trekanten när hon började i december. Hon pratade 
med dem som ville sluta för att ringa in problemet och de som ville fortsätta arbeta fick 
samtidigt en löneökning. 
 
Den andra situationen är att det finns brister i arbetsmiljön som beror på att det behövs 
fler taklyftar och badrummen måste byggas om. Även denna situation har Slotte 
drabbats av i verkligheten. Det är en pensionär som vägrar att använda sig av de lyft-
hjälpmedel som finns. Slotte har nu samlat Rehabenheten, vårdbiträden, skyddsombud, 
personalavdelning, biståndsbedömaren och de håller på att göra en plan över hur 
vårdbiträdena ska arbeta hemma hos pensionären. Slotte har informerat pensionären om 
hur arbetet går. När planen är färdig ska den redovisas för yrkesinspektionen och 
informera pensionären hur de ska arbeta hos honom. Ställer han inte upp på den planen 
kan de inte arbeta hemma hos den pensionären. Om det skulle ha varit ombyggnationer 
och den boende måste flytta är det upp till biståndsbedömaren att ordna det. 
 
Den tredje situationen är att de boende har blivit mer vårdkrävande men de ekonomiska 
medlen är oförändrade. Vad prioriteras och av vem, undrade vi? Det är Slotte som gör 
prioriteringarna och hon prioriterar omvårdnaden. En vanlig situation är när någon 
ligger för döden och det behövs någon som vakar. Det som prioriteras bort är till 
exempel underhållningen till pensionärerna. 
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Stockholms stad, Anne-Marie Tingeborn 
 
Ann-Marie Tingeborn är tillförordnad stadsdelsdirektör i Liljeholmens stadsdels-
förvaltning, Stockholms stad. Enligt Tingeborn är det programchefen för äldre och 
handikappade som har ansvaret över arbetsledarna inom äldreomsorgen. Det fanns i 
december 1998 53 400 anställda i Stockholms stad (Stockholms stad, No date). 
Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade i månadsskiftet juni/juli-2000, 1263 månads-
anställda (Tingeborn, 2000). Av dessa arbetade cirka 400 inom äldreomsorgen fördelat 
på två servicehus: Kastanjens servicehus med sina 129 lägenheter och Trekantens 
servicehus med 100 lägenheter. Gröndals servicehus drivs genom en entreprenad från 
Partena Care AB. Äldreomsorgen i stadsdelen Liljeholmen omsätter ca 196 Mkr netto 
enligt budgeten för 2000 (Tingeborn, 2000). Tingeborn menar att normalt utformar 
Liljeholmens stadsdel upphandlingsavtal som sträcker sig över fem år. Det vill säga ett 
avtal på två år med en förlängning på tre år eller ett avtal på tre år med en chans till 
förlängning på två år. Det har även förekommit kortare avtal som sträckt sig över ett år. 
Det företag som driver ett servicehus på entreprenad skriver på ett avtal om verk-
samhetsdrift av servicehuset. Lokalerna ansvarar dock kommunen fortfarande för. 
Tingeborn tillägger dessutom att Stockholms stad driver väldigt hårt på att all 
verksamhet som inte är myndighetsutövning ska upphandlas för konkurrens. Varje 
stadsdelsnämnd kan emellertid själva avgöra hur snabbt detta ska ske. Det vill säga 
stadsdelarna får lägga upp egna planer för upphandling av kommunal service.  
 
Ansvaret för behovsbedömningen för den enskilde pensionären ligger enligt Tingeborn 
hos resursenheten. Denna enhet köper tjänster genom upphandling av antingen enheten 
för äldre och handikappade eller av privata vårdalternativ eller till och med av andra 
stadsdelar om de kan erbjuda vård till lägre kostnad. Behovsbedömningen sker efter en 
skala från noll till sju. De pensionärer som är minst vårdkrävande placeras på nivå noll 
och de som är mest vårdkrävande placeras på nivå sju (se bilaga 12). Personal-
administrativa avdelningen sköter själva upphandlingsarbetet efter beslut av stads-
delsnämnden. Personaladministrativa enheten sköter enligt henne också uppföljningen 
av upphandlingsavtalet som innefattar verksamhetsdriften. Dock sker uppföljningen av 
insatserna till den enskilde pensionären genom resursenheten. Tingeborn tillägger 
dessutom att en pensionär vid exempelvis Trekantens servicehus vanligtvis rapporterar 
synpunkter till den ansvarige enhetschefen som sen får ta ställning till om hon ska ta 
upp det med avdelningens programchef. Naturligtvis händer det att enskilda pensionärer 
eller anhöriga tar kontakt med mig som stadsdelsdirektör eller kontaktar politiker i 
nämnden med synpunkter på vården. 
 
Befogenheter 
Dels finns det inom stadsdelsnämnden en skriftlig och tydlig delegationsordning men 
även en central delegationsordning från kommunfullmäktige som stadsdelsnämnden har 
som sin egen delegation. I stadsdelsnämndens delegationsordning framgår det tydligt 
vad stadsdelsdirektören och programcheferna får delegera. Exempelvis skadeståndskrav 
på egendom upp till 3000 kr får respektive enhetschef själv besluta om men hon måste 
dock redovisa dessa för nämnden. Om skadeståndskravet är mellan 3000 kr och 15 000 
kr har enhetscheferna inte befogenheten att fatta sådana beslut utan måste vända sig till 
Tingeborn. I övrigt är det verksamhetens budget för servicehuset som anger ramarna för 
vad arbetsledaren får och inte får göra. All vidare delegering anges av nämnden till-
sammans med stadsdelsdirektören. Nämnden fattar besluten medan förvaltningen lägger 
fram förslagen till nämnden. I praktiken fungerar det så att om en enhetschef vill erhålla 
utökade befogenheter vänder denne sig till programchefen som i sin tur tar upp det med 
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ledningsgruppen som i vissa fall måste ta upp det hos nämnden om det sträcker sig 
utanför stadsdelsdirektörens befogenheter. 
 
Enligt Tingeborn är det nämndens sekreterare som för diskussioner med enhets- och 
programcheferna var nivåerna för befogenheterna bör ligga. Förändringar som påverkar 
den skriftliga delegationsordningen inom stadsdelsnämnden tas upp till diskussion inom 
ledningsgruppen som består av representanter från varje enhet. 
 
Tingeborn tror inte att det är så stora skillnader mellan offentliga och privata företags 
arbetsledare. Stockholms stads enhetschefer har stor frihet att fatta beslut, naturligtvis 
inom ramen för budgeten. Enhetscheferna får även fatta beslut som berör Stockholms 
stads "stora" system med administration i form av löner, fakturor med mera. De får dock 
inte hitta på egna lösningar för dessa uppgifter, utan måste följa rutinerna. Enhetschefer 
inom den privata vården har troligtvis inte större befogenheter och en orsak till det kan 
vara att exempelvis Partena Care AB som driver Gröndals servicehus har det kärvt rent 
ekonomiskt. Dessutom är de ganska hårt styrda av stadsdelens krav i 
upphandlingsavtalet. 
 
Mål och regler 
Hon kan inte svara på om det finns några dokumenterade kvalitetssystem för service-
husen men från kommunfullmäktige finns det ett tydligt direktiv att alla stadsdelar ska 
arbeta med att uppnå hög kvalitet på servicen. Det har de försökt att dokumentera i en 
arbetsbeskrivning som ska vara ett hjälpmedel för vår stadsdel. Varje enhet får själva ta 
fram sätt som gör kvalitetskraven mätbara men de ska följa orden trygghet, inflytande 
och respekt som ska genomsyra all kommunal verksamhet. Resultaten rapporteras sedan 
upp genom hierarkin från enhetschef till programchef som i sin tur rapporterar till 
ledningsgruppen som har ett produktions- och kvalitetsmål som de ska uppfylla. 
Ledningsgruppen försöker uppnå ett kvalitetsmål som är i paritet med de resurser som 
fördelas från nämnden. 
 
Stadsdelsnämndens budget bygger på skatteintäkter. Kommunfullmäktige fastställer 
budgeten för stadsdelarna via befolkningsprognoser men budgeten baseras också på 
stadsdelens målsättning, det vill säga på hur många äldre kommer det att finnas i 
Liljeholmen nästa år och hur ska omsorgen utföras. Sedan är det upp till stadsdels-
nämnden att fördela de tilldelade medlen över de olika förvaltningarna. Det enskilda 
servicehusets budget baseras på antalet boende och deras vårdnivåer. Alla boende på 
servicehus, förutsatt att de är på samma vårdnivå, betalar dock samma avgifter oavsett 
på om de bor på ett servicehus som drivs av kommunen eller drivs genom entreprenad. 
 
Hypotetiska situationer 
Vi ställde Tingeborn inför ett par hypotetiska situationer för att fråga vad hon skulle 
göra i de olika fallen. Den första hypotetiska situationen var att en magsjuka går bland 
personalen på servicehuset, vilket har lett till att ingen har befogenhet att betala service-
husets räkningar. Ett sådant problem löser programchefen, säger Tingeborn. Det finns 
en arbetsmiljödelegation som går från mig till programchefen som då i sin tur måste 
lösa frågan. 
 
Den andra hypotetiska situationen är att personalkostnaderna har överskridit budgeten 
med 20 procent utan att någon förklaring har givits. Om någon har så allvarligt 
överskridit sin budget anser hon att det är befogat med en diskussion med berörd 
enhetschef. Hon ska dessutom diskutera med programchefen om åtgärder för det ligger i 
dennes ansvar att eventuellt avskeda eller förflytta denna person i så fall. Enligt 
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Tingeborn är enhetschefernas situation väldigt pressad, men hon anser att de genom 
månatlig uppföljning ska ha koll på sina kostnader så att sådana situationer inte uppstår. 
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ISS Care service, Tessingården, Jane Lundström 
 
Lundström har titeln Verksamhetschef. Hon har tidigare arbetat för Partena Care, där 
hon känner att hon hade ett mindre handlingsutrymme. Tessingården där hon arbetar 
finns det 48 vårdplatser och de har 60 anställda, varav 40 är fast anställda och cirka 20 
timanställda. De timanställda är personer som studerar, har detta arbete som ett extra-
arbete utöver sitt ordinarie eller hjälper till på flera servicehus.  
 
Lundström anser att personalens utbildningsnivå tyvärr är relativt låg. Personalen som 
är i medelåldern utgör cirka 40 procent av personalstyrkan och har undersköterske-
utbildning. Dessa personer har arbetat relativt länge inom vården. De övriga 60 
procenten utgörs av unga. Dessa saknar tyvärr oftast vårdutbildning. När personalen 
kommer som nyanställda får de en introduktion i arbetet. De flesta ur personalen har 
redan innan de kommer till Tessingården erfarenhet från sjukvården, även om de saknar 
utbildning. Lundström anser att den sociala kompetensen och empati är viktigast om 
hon ska värdera olika kompetenser mot varandra. Vilka som har empati och social-
kompetens syns inte i meritförteckningen, utan det visar sig först efter ett par månader. I 
vårdsektorn är det tyvärr en mycket hög personalomsättning, speciellt bland sjuk-
sköterskorna. Eftersom Tessingården inte har det avtalade antalet sjuksköterskor 
anställda måste de vända sig till bemanningsföretag och hyra in dessa. Kommunen ser 
helst att Tessingården har fasta sjuksköterskor men godtar ändock att Tessingården hyr 
in sjuksköterskor. När ISS Care service tog över verksamheten i april fanns det ingen 
sjuksköterska, idag finns det tre fast anställda sjuksköterskor och Tessingården behöver 
fem stycken. De fast anställda sjuksköterskorna arbetar dagtid på vardagarna och några 
kvällar, medan de inhyrda arbetar på helgerna. 
 
Befogenheter 
Lundström har en muntlig delegationsordning. Hon har ansvar för ekonomin och 
verksamheten. Om det gäller större beslut rådgör hon alltid med sin chef eller med 
uppdragsgivaren. Dessutom anser att hon i stort sett driver verksamheten själv, men 
med budgetarbetet får hon hjälp med av andra. Hon känner att hennes överordnade har 
ett stort förtroende för henne. Något som hon saknar är en skriftlig befattnings-
beskrivning där det står vilka befogenheter hon har, det hon har idag att gå på är den 
som hon har fått muntligen, men hon tror att det kommer en sådan snart. Trots 
avsaknaden av en skriftlig befattningsbeskrivning känner Lundström att hon vet vad hon 
får göra. Skulle det uppstå nya situationer får hon rådgöra med sina chefer.  
 
Lundström har en egen budget, vilket gör att hon har god kontroll över det ekonomiska 
läget för Tessingården. Varje månad görs en prognos över den ekonomiska situationen. 
Denna prognos presenteras för cheferna och hon måste kunna försvara den. Denna 
regelbundna återkoppling mot högre chefer gör att hon inte sitter själv under ett år och 
fattar alla beslut själv utan feedback.  
 
Varje månad deltar Lundström i möten med de övriga verksamhetscheferna. På dessa 
möten informerar verksamhetscheferna varandra om vad de gör på respektive 
servicehus och hur. Det är även på dessa möten som resultaten och prognoserna för de 
respektive enheterna presenteras. Lundström anser att hon kan stå för det erhållna 
resultatet eftersom hon vet vad som har gjorts, det kan dock vara svårare att motivera 
prognoserna eftersom det rör vad som inte har hänt ännu, till exempel oförutsedda 
händelser som hög sjukfrånvaro.  
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Lundström är nöjd med de direktiv hon får från sina överordnade, hon vill varken få mer 
eller mindre befogenheter eller direktiv. Behöver hon hjälp får hon det, hon anser att 
ISS Care service har en välfungerande stabsfunktion som kan förse henne med den 
hjälpen. Hon vänder sig faktiskt oftare till stabsfunktionerna än till sin chef för att 
rådgöra.  
 
Lundström delegerar den ”dagliga driften” till en assistent som är sjuksköterska om hon 
inte själv är på Tessingården. Dock delegerar hon inte de ekonomiska frågorna vidare. 
Assistenten har även hand om att göra de första intervjuerna med dem som söker 
anställning på Tessingården. Lundström har befogenhet att anställa, avskeda och 
omplacera personal. Hon får dessutom besluta om löneförhöjning för personalen, 
besluta om intern- och externutbildning av personal och sköter förhandlingar med fack-
förbunden.  
 
Tessingården är ett hem som vårdar till livets slutskede, vilket betyder att de inte tackar 
nej till pensionärer även om de har ett mycket stort vårdbehov. Det ingår i avtalet som 
de har med kommunen. 
 
Lundström får själv välja vilka leverantörer som ska förse Tessingården med 
förbrukningsmateriel, tjänster av olika slag och inventarier. Hon brukar rådgöra med sin 
chef om investeringarna överstiger 10 000 kr, men hon behöver inte ha chefens 
godkännande. Lundström har lagt ut matlagning på entreprenad där hon själv får välja 
vilken entreprenör som ska förse dem med mat. 
 
Lundström har inte själv arbetat i den kommunala sektorn som arbetsledare, vilket 
betyder att hon endast kan spekulera om hur det är att vara arbetsledare där. De 
skillnader som hon tror finns mellan att vara arbetsledare i en privat verksamhet och i en 
kommunal är att det ställs större krav på en privat arbetsledare, att de privata arbets-
ledarna har större krav på att vara självständiga. Dessutom har Tessingården krav på sig 
från kommunen, en lista som kontrolleras punkt för punkt av kommunen. De krav som 
finns med på listan rör till exempel service gentemot de gamla och aktiviteter. Den här 
listan ska användas gentemot alla servicehus, men den är ny och kommunen har börjat 
använda den på Tessingården. Kommunen har tidigare inte haft några rutiner för 
uppföljning av verksamheten, men har nu blivit ålagda att ha det. Den här listan är en 
del av dessa rutiner. Lundström tycker att det är bra att kommunen på det här sättet vet 
vad de får för pengarna när de köper service, men hon tycker att det borde vara lika för 
alla. 
 
Arbetsuppgifter 
Lundström arbetar med personalplanering, som till exempel schemaläggning, semester-
planering och frånvaroplanering. Ekonomi, prognoser, personalutbildning, information 
till anhöriga, boende, personal och rapportering är andra stora arbetsuppgifter. Hon 
skriver även personalens befattningsbeskrivningar. På ISS Care service arbetar de 
utifrån balanced scorecard6. ISS Care service vill att de arbetar mycket med projekt, 
vilket betyder att Lundströms arbete blir mycket visionärt. Projekten bygger ofta på 
servicehusets svaga sidor som framkommit i någon undersökning som personalen sedan 
vill bättra på. Lundströms arbete är ungefär till hälften administrativt och hälften 
operativt med liten övervikt mot det administrativa, vilket går i perioder med mer eller 
mindre arbete med det ena eller det andra. Hon tror att det är bra att hon måste ut på 
avdelningen och se hur det fungerar där, och inte enbart sitta med det administrativa 
                                                 
6 Används för att studera organisationen utifrån flera perspektiv; ett finansiellt-, ett process-, ett kund- och 
ett utvecklingsperspektiv (Kaplan & Norton, 1996)  
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arbetet. Om hon enbart hade arbetat på kontoret skulle hon endast få andrahands 
information om hur det fungerar ute i verksamheten. 
 
Mål och regler 
Tessingårdens mål är att driva en bra verksamhet för dem som bor på Tessingården. I 
det ingår kontinuitet, trygghet och kompetent personal. Kommunen valde ISS Care 
service för att de har välutvecklade kvalitetssystem. I det ingår till exempel att det finns 
pärmar för alla boende som personalen kan använda sig av. Den som anställs av ISS 
Care service får utbildning i hur pärmarna ska användas. I pärmarna ska det finnas 
planer för varje boende hur de ska vårdas i framtiden. Lundström känner att både 
kommunen och ISS Care service ställer allt högre krav på kvalitén. Hon för en 
diskussion med personalen utifrån de mål som har satts av ISS Care service genom att 
tolka målen och sedan talar de med varandra hur de ska arbeta utifrån målen. 
Tessingårdens egen personal mäter målen och rapporterar resultatet av mätningen vidare 
till kommunen och ISS Care service. Det är de ekonomiska direktiven som påverkar 
hennes arbete mest, det är viktigt att hålla budgeten.  
 
Ekonomi 
Eftersom Tessingården inte har drivits av ISS Care service i ett år ännu så har de inte 
någon budget, men de har en kalkyl. Budgeten för nästa år är en resultatbudget. 
Tessingården har en omsättning på cirka 15 miljoner kr per år. Budgeten baseras på 
tidigare kostnader, förutom att hon får hjälp från staben med att uppskatta löneökningar 
och andra prisförändringar. Intäkterna täcker kostnaderna och de vinstkrav som 
Tessingården har idag. Lundström känner dock inte att ISS Care service kräver att de 
alltid ska gå med vinst, om hon kan motivera det resultat som Tessingården har. 
 
Verksamhetsuppföljningen tror Lundström utgår från anbudsunderlaget som kommunen 
skriver och intresserade får lägga anbud på att driva till exempel ett servicehus. I 
anbudsunderlaget finns det en beskrivning av verksamheten och hur kommunen vill att 
den ska fungera. Uppföljningen utgår förmodligen även från underlaget. Uppföljningen 
görs av kommunens personal. Om kommunen i sin verksamhetsuppföljning har några 
påpekanden skriver Lundström en handlingsplan för hur dessa ska lösas. Dessutom har 
ISS Care service en egen internkontroll som utförs av ISS Care service s egen personal. 
Den egna kontrollen utförs av en person som endast arbetar med kontroll av ISS Care 
services egna enheter. Dessutom anlitar ISS Care service SIFO varje år för att göra en 
undersökning bland boende, anhöriga och personal om vad de tycker om servicehuset. 
 
Övrigt 
Lundström har personligen tidigare varit pressad av en konflikt med en anhörig som 
gick till media. Den konflikten var när Partena Care var den som var vårdgivare. Det har 
även funnits mindre konflikter med personalen. Kommunerna vill efter konflikter som 
utspelats i media ofta få större kontroll över verksamheten och ha ”ryggen fri”. Hon ser 
konflikterna som erfarenheter, erfarenheter som indirekt ger henne mer kompetens och 
ett större handlingsutrymme. 
 
Hypotetiska situationer 
Vi ställde Lundström inför den hypotetiska situationen att det är personalbrist på 
servicehuset på grund av till exempel föräldraledighet och en bilolycka. Hon får nu höra 
att hennes mest rutinerade anställde söker sig ett nytt arbete med mer utmanande arbets-
uppgifter. Lundström skulle i den här situationen ta ett samtal med personen. Där skulle 
hon kunna föreslå annorlunda arbetsuppgifter, mer ansvar eller högre lön. Det är även 
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viktigt att få reda på om vederbörande verkligen vill stanna kvar, annars är det slöseri 
med resurser. 
 
Nästa hypotetiska situation var att skyddsombudet gjort en anmälan av brister i arbets-
miljön som består av för få taklyftar och bristande utrymmen i badrummen på en 
avdelning. Lundström skulle ta in offerter på inköp av utrustning och informera sin chef 
om situationen. Eftersom det inte är ISS Care service som äger lokalerna måste 
Lundström även ta kontakt med fastighetsägaren för att få tillstånd att bygga om. Först 
när lokalerna ska börja byggas om talar Lundström med de boende för att inte oroa de 
boende för lång tid. Både kommunen och ISS Care service skulle hjälpas åt var de 
boende ska bo om det blir några boende som ska flyttas, eftersom det är kommunens 
fastighet. 
 
Den sista hypotetiska situationen är att de boende har blivit mer vårdkrävande men de 
ekonomiska medlen är oförändrade, vilka aktiviteter prioriteras i denna situation och 
vem gör dessa prioriteringar? Det är Lundström som gör prioriteringarna. Högsta 
prioritet har vak över döende personer eftersom ingen ska behöva dö i ensamhet. Det 
som får stå tillbaka är den dagliga verksamhet där personalen kan hjälpa varandra. 
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ISS Care service, Margareta Söder 
 
Margareta Söder är kundområdeschef på ISS Care service. Företaget är etablerat i 
Sverige, Norge, Danmark och Finland men i mer begränsad omfattning i de övriga 
nordiska länderna, största delen av verksamheten finns i Sverige. ISS Care service i 
Sverige har cirka 12 000 anställda varav merparten finns inom städ och support. I 
Sverige har de ca 40-45 kontrakt gällande äldreomsorg och då menas hemtjänst, olika 
former av äldreboenden exempelvis servicehus, ålderdomshem med mera. Enbart inom 
Stockholms stad har de för närvarande åtta kontrakt samt fyra nya är i dagsläget under 
övertagande. ISS Care service kommer under nästkommande år omsätta cirka 315 
miljoner kronor. Enligt Söder sträcker sig upphandlingsavtalen i regel över tre år med 
en chans till förlängning på ett till tre år. I somliga avtal ingår själva driften, det vill säga 
att de ansvarar för att de gamla får hemtjänst eller vård och omsorg i särskilt boende. Då 
är det främst naturligtvis personalen och ledarskapet samt materialet som ISS Care 
service förvaltar. I en del upphandlingar ska ISS Care service betala hyra för lokalerna 
som en vanlig hyresgäst. Dessutom har de på Södermalm en restaurang, fotvård etcetera 
som de i sin tur upphandlar för att säkerställa dessa funktioner så effektivt som möjligt. 
 
Befogenheter 
Varje verksamhet har en verksamhetschef som i sin tur har anställda under sig. Söder 
har i sin tur det övergripande ansvaret över alla kontrakt i Stockholms stad. Dessa 
kontrakt är indelade i tre kundområden som vardera har sin verksamhetschef med titeln 
biträdande kundområdeschef. De har i stort sett samma befogenheter som Söder men de 
rapporterar till henne. Hon rapporterar sedan vidare till VD. Denna modell arbetar de 
efter i projektform för just ansvar och befogenheter är något som är väldigt intressant 
om det ska gå att effektivisera organisationen ytterligare. Det som är mycket viktigt för 
dem är att verksamhetscheferna har det fulla ansvaret för sin verksamhet. Söder har 
dock det totala ansvaret över hela verksamheten. 
 
Enligt Söder är det främst lagstiftning och avtalen på arbetsmarknaden som har störst 
betydelse, däribland främst de arbetsrättsliga lagarna. Men sedan är det naturligtvis de 
kontrakt som de får via upphandlingsarbetet som är olika hårt styrande. De nya avtalen 
är dock mindre styrande än de avtal som skrevs tidigare. Inom ramen för avtalen finns 
befogenheterna, det vill säga de medel som kommer in ska realisera det resultat som står 
skrivet i avtalet. En del avtal är tydligare än andra men på senare år har de erhållit friare 
händer att lösa uppdraget på eget vis. Tessingårdens kontrakt är dock ganska styrande 
bemanningsmässigt även om underlaget, det vill säga antalet äldre, skulle minska för 
stunden. Om de vill göra några förändringar i verksamheten måste de skriva ett tilläggs-
kontrakt till det ursprungliga kontraktet vilket gör att hela processen blir väldigt byrå-
kratisk och långsam. Vad orsaken är att det skiljer sig i hur hårt styrande de olika 
kontrakten är har hon inget svar på. 
 
Söder menar att verksamhetschefen redan har det fulla ansvaret och därmed de 
befogenheter som denne behöver. Det enda som Söder kan göra är att på mötena med 
verksamhetscheferna diskutera med dessa varför exempelvis inte kvalitet eller budget-
målen uppfylls om det är problemen. Det är av yttersta vikt att verksamhetscheferna 
känner att det är deras budget och att de kan ta ansvar för något som de själva har varit 
med att utforma. 
 
Det finns en skriftlig arbetsmiljödelegation. I de fall Verksamhetschefen har ansvaret 
för hälso- och sjukvården, som till exempel på Tessingården, anmäls vem som har detta 
ansvar till Socialstyrelsen. Sedan har ju de också en delegationsordning inom företaget. 
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Men verksamhetscheferna har redan det fulla ansvaret för verksamheten. De kan dock 
inte delegera ansvaret vidare. Det enda det kan delegera vidare är arbetsuppgifter. 
 
Söder menar att det är stora skillnader mellan offentliga och privata verksamhetschefers 
befogenheter. Detta på grund av att när de ska rekrytera nya verksamhetschefer 
intervjuar de ofta personer som haft liknande titlar inom det kommunala. Under 
intervjuerna har det framkommit att dessa personer inte haft befogenheterna att utföra 
de arbetsuppgifter som Söder önskat att de ska beskriva. Det är alltid någon annan som 
har gjort den uppgiften. Söder upplever att ansvar och befogenheter inte följer hand i 
hand i den kommunala verksamheten. Ansvar och befogenheter är något som måste 
följa varandra och här har den kommunala verksamheten något att arbeta på att bli 
bättre i. Dessutom är det så att i en del stadsdelsförvaltningar inom Stockholms stad 
erhålles budgeten för det gällande året först någon gång i april/maj, vilket gör det nästan 
omöjligt för verksamhetschefen att ha kontroll och ansvaret för budgeten. 
 
Mål och regler 
Det finns tydliga mål inom företaget och det är viktigt. Sedan är tanken den att det ska 
översättas till varje enhet. Vad är bra vård och hur mäts kvaliteten inom vården? Den 
frågan är det upp till varje verksamhetschef att utarbeta en plan att arbeta efter anser 
hon. De måste göra kriterierna mätbara, här har verksamhetscheferna stor hjälp av 
varandra då de kan fråga hur andra gör för att sedan föra in det i sin verksamhet. 
Resultaten redovisas sedan till Söder genom kund- och medarbetarundersökningar 
utförda av SIFO. Just hur medarbetarna upplever vården är en kärnfråga för Söder. Det 
är viktigt att nya medarbetare vet vad ISS Care service står för dels för att minska 
osäkerheten bland personalen men också för att avdramatisera ordet "mål" och göra det 
lättförståeligt. SIFO-undersökningar utföres en gång per år på varje enhet. Resultatet 
redovisas därefter tillbaka till medarbetare, anhöriga och till intresseorganisationer 
kopplade till verksamheten. Tillsammans med medarbetarna diskuteras det och tas fram 
det som måste förbättras genom att ta fram en plan för det arbetet. Uppdragsgivaren, 
som är kommunen i detta fall, gör också en utvärdering och anmärker på det som måste 
förbättras. 
 
Kommunen har lagt ut ansvaret för driften på oss som entreprenör men de har fort-
farande det yttersta ansvaret så de är noga med att kvaliteten uppfylls. Vanligtvis finns 
det ett samförstånd mellan oss gällande dessa frågor, de vill ju också att de gamla ska ha 
det bra, tillägger Söder. 
 
Hos ISS Care service ser budgetarbetet helt annorlunda ut menar Söder. Budgeten är 
synnerligen viktig och görs av verksamhetscheferna för nästkommande år redan i 
september. Det som finns i budgetarbetet är de intäkter som verksamheten drar in. 
Sedan varierar naturligtvis också hur mycket av budgetarbetet som verksamhetschefen 
ska lämna ifrån sig vidare ned i organisationen beroende på hur organisationen ser ut. 
Det är också beroende av hur bra avtal som vederbörande lyckats förhandla fram hos 
företagets ekonomiavdelning, menar Söder. Kravet eller Täckningsbidrag 1 (TB1) 
varierar för alla verksamheter beroende på vilket avtal verksamhetschefen har att driva 
verksamheten efter. Budgetprocessen går till så att VD får ett vinstkrav av ägarna. 
Budgeten presenteras sedan för oss kundområdeschefer som tillsammans gör en slags 
fördelning av resurserna efter olika förutsättningar. Här förs ibland en mycket livlig 
diskussion. Sedan presenterar hon detta för verksamhetscheferna och förklarar att detta 
ska uppnås med dessa resurser, så börjar budgetprocessen. 
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Hypotetiska situationer 
Vi ställde Söder inför ett par hypotetiska situationer för att fråga vad hon skulle göra i 
de olika fallen. Den första hypotetiska situationen var att en magsjuka går bland 
personalen på servicehuset, vilket har lett till att ingen som har befogenhet att betala 
servicehusets räkningar. Söder säger att det finns vissa "reserver" inom organisationen 
som arbetar med lite olika saker som kan kallas in av henne om ett sådant problem 
uppstår. 
 
Den andra hypotetiska situationen är att personalkostnaderna har överskridit budgeten 
med 20 procent utan att någon förklaring har givits. Söder menar att verksamhetschefen 
har det totala ansvaret för budgeten. Om det inte finns någon förklaring varför det 
uppstått ett underskott gör hon en så kallad GAP-analys, där orsakerna till gapet 
redovisas. Det ska mycket till innan någon verksamhetschef avskedas, men det har hänt. 
Hon anser dock att de verksamhetschefer som de har är väldigt måna om att kvalitet och 
ekonomi ska gå hand i hand. Det har de väldigt stor insikt om. Sedan måste det tilläggas 
att verksamhetens position är utsatt av press från ledningen och från anhöriga, men 
verksamhetscheferna är i regel duktiga och fulla av insikt. 
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Frösunda vårdcentrum AB, Vädurens servicehus, Linnea 
Gustavsson 
 
Linnea Gustavsson är verksamhetschef på Vädurensservicehus i stadsdelen Norrmalm, 
Stockholm. Vädurens servicehus består enligt Gustavsson av två delar; dels ett 
servicehus men även ett demensboende. På servicehuset finns det 62 enrumslägenheter 
och 55 tvårumslägenheter. Demensboendet består av 13 lägenheter. På servicehuset 
finns det totalt 39 anställda varav två är män. Utav de 39 anställda på servicehuset 
arbetar 12,42 personer dagtid där fem av dessa har heltidstjänster. Demensboendet har 
totalt 10,95 stycken anställda varav tre tjänster är heltider. Kvällstid arbetar 4,54 
personer deltid men ingen heltid. Nattetid arbetar 4 personer deltid även här saknas 
heltidsanställda. På servicehuset finns det även en del vikarier. Bland personalen är de 
flesta undersköterskor men även en del vårdbiträden. Endast ett fåtal, kanske två eller 
tre personer, saknar någon form av vårdutbildning. Servicehuset har dessutom ett antal 
sjuksköterskor anställda för att säkerställa vården. Enligt Gustavsson är åldersstrukturen 
sådan att merparten av de anställda är mellan 30-50 år. 
 
Befogenheter 
Enligt Gustavsson har servicehuset en skriftlig delegationsordning som de arbetar efter. 
Hon anser dessutom att delegationsordningen är tydlig vilket har att göra med att hon är 
verksamhetschef. Med denna titel följer ett ansvar som i sig har sina grunder i att det 
finns ramar utifrån hälso- och sjukvårdsansvaret i Socialtjänstlagen samt Hälso- och 
sjukvårdslagen. Utifrån det ekonomiska ansvaret finns det också ett tydligt budget-
ansvar satt för verksamhetschefen. 
 
Gustavsson vill varken ha mer eller mindre detaljerade direktiv, hon anser att de är på 
en lagom nivå. Vi har inga långa beslutsvägar eftersom vi endast har en ekonomiskt 
ansvarig samt en personalansvarig för verksamheten, tillägger hon. De befogenheter 
som hon delegerar vidare till personalen är personalplaneringen som innefattar både 
schemaläggning och bemanning. Sjuksköterskorna har dock ett eget sjukvårdsansvar. 

 
Gustavsson har befogenheten att anställa personal utom när det gäller tillsvidare-
anställningar, då det är VD Anna Maria Persson som utför det arbetet. Den 
befogenheten som hon inte tagit på sig är att sätta sjuksköterskornas löner eftersom det 
är så komplicerat tillägger hon. I övrigt arbetar hon med den övriga personalens löne-
sättning. Det hon inte får göra är att avskeda olämplig personal. Sådana frågor tar 
personalansvarige hand om tillsammans med företrädare för fackföreningarna. All 
omplacering av personal ligger också under personalansvariges arbetsuppgifter. Löne-
förhöjningar till personalen beslutar personalansvarige om men Gustavsson kan lägga 
fram förslag till denne som sedan får fatta beslut i frågan. I frågan om rätten att besluta 
om internutbildning för personalen, har hon befogenheten att göra det utifrån en intern-
utbildningskatalog. Externutbildning får hon dock inte fatta beslut om men det finns 
kortare endagarskurser att tillgå. Enligt Gustavsson har hon befogenheten att förhandla 
med fackförbundet om till exempel arbetsmiljön. Orsaken till detta är att vi 
verksamhetschefer är under utbildning i dessa frågor, säger hon.  
 
Gustavsson har befogenheten att själv välja vilka leverantörer av tjänster servicehuset 
ska använda sig av. När det gäller inköp av förbrukningsmaterial har hon också rätten 
att själv välja leverantör, men det finns redan bra existerande avtal med leverantörer till 
Servicehuset. Dessutom ingår Frösunda vårdcentrum AB i Praktikertjänst AB vilka har 
väldigt bra avtal med en rad leverantörer, menar Gustavsson. När det gäller 
investeringar har hon rätten att själv välja leverantör men det finns en begränsning i och 
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med att investeringarna inte får överstiga 3000-5000 kr utan att ta upp det med 
överordnade. På frågan om hon har rätten att lägga ut verksamhet på entreprenad, tror 
hon inte det. Frågan har inte varit aktuell, dessutom vill hon inte göra det på grund av 
allt arbete som upphandlingsarbetet medför. Gustavsson har inte befogenheten att neka 
en pensionär rätten till boende på servicehuset på grund av för stort vårdbehov. Detta är 
svårt eftersom det alltid är kommunen som är beställaren och därmed har ansvaret när 
det gäller behovsbedömning och fördelning av lägenheterna. De har ett myndighets-
ansvar i denna fråga. 
 
På frågan om hon vill ha större eller mindre befogenheter anser Gustavsson att det inte 
finns något behov av befogenhetsförändring, men det går att ändra på befogenheterna 
om hon vill. Dessutom finns det ett regelbundet samarbete med andra verksamhets-
chefer genom arbetsplatsmöten tillsammans med de övriga verksamhetscheferna. 

 
Gustavsson anser att det finns skillnader mellan offentliga och privata arbetsledares 
befogenheter speciellt när det gäller beslutsvägarnas längd. Vissa saker måste tas upp 
med nämnden inom den kommunala åldringsvården medan sådana frågor inom 
Frösunda AB endast behöver tas upp med VD utan styrelsens inblandning.  
 
Arbetsuppgifter 
Enligt Gustavsson handlar arbetet mycket om att se till att rätt saker utförs utifrån 
biståndsbesluten. En gång i månaden träffar hon kommunens biståndsbedömare för att 
stämma av att besluten i avtalet följs. Mycket handlar också om kontakter med anhöriga, 
personalkontakter och schemaläggning. Hon skriver dock inga befattningsbeskrivningar 
för vårdpersonalen men utför själv anställningsintervjuer. Hon anser att hennes arbets-
uppgifter till 50 procent är administrativa och till 50 procent operativa. Verkligheten 
styr enligt henne denna fördelning.  
 
Mål och regler 
De externa målen och kraven som finns på servicehuset är enligt Gustavsson att de ska 
uppfylla det som skrivits i kontraktet. Det interna målet är att de ska ha nöjda 
pensionärer. Kontraktet för Vädurens servicehus gäller i tre år, därefter blir det en ny 
upphandlingsprocess. Det är politikerna i Norrmalms stadsdelsnämnd och tjänste-
männen i Stockholms stad som bestämmer de externa målen för verksamheten. Väduren 
bryter dock inte ner målen till några lättmätta kriterier. Vad de gör är att de följer vissa 
kriterier såsom att pensionärerna får rätt hjälp, att de är nöjd med hjälpen, samarbete, 
omtanke, respekt, tillgänglighet, trygghet, sjukvård och aktivitet. Den som mäter att 
dessa kriterier uppfylls är den som har titeln personalansvarig i samarbete med VD 
Anna Maria Persson. VD rapporterar i sin tur resultatet till äldreomsorgschefen i 
Norrmalms stadsdelsnämnd. Sedan finns det en gång per år en större genomgång på alla 
servicehus. Det som dock påverkar Gustavsson mest i arbetet är biståndsbesluten som 
tas av behovsbedömaren. 
 
Ekonomi 
Enligt Gustavsson omsätter Vädurensservicehus cirka 12 miljoner kr per år. Budgeten 
baseras på det som står i avtalet, vilket bistånd som utbetalas genom timpenning det vill 
säga ersättning per vårdnadstimme. Gustavsson deltar själv vid utformningen av 
budgeten. Hon känner att hennes överordnade har förtroende för henne i detta arbete 
som följs upp en gång per månad av den som har titeln ekonomiansvarig. Denna person 
har enligt henne varit ett stort stöd i budgetarbetet då inte kunskaperna alltid räckt till. 
Ibland räcker inte anslagen till för att täcka servicehusets behov vilket leder till att hon 
måste ta upp det med sina överordnade. 
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Övrigt 
Gustavsson anser att det funnits konflikter på alla plan utom med cheferna. Största delen 
av konflikterna är nog med de anhöriga men dessa har inte påverkat hennes 
befogenheter i någon större grad. 
 
Hypotetiska situationer 
Den hypotetiska situationen där personalen har funderingar om att byta arbetsplats på 
grund av för få utmaningar i arbetet är ganska svår. Enligt Gustavsson är det också 
ganska svårt att göra arbetsuppgifterna mer utmanande inom äldreomsorgen. Det som 
går att göra är att höja lönen en aning för det finns ett visst löneutrymme. Den andra 
hypotetiska situationen är när yrkesinspektionen ålägger att vite måste betalas om inte 
det som skyddsombudet anmält åtgärdas inom en viss tid. Vid en sådan situation vänder 
hon sig till VD eller till kommunen.  
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Frösunda vårdcentrum AB, Anna Maria Persson 
 
Persson är VD och har innehaft tjänsten i fem år. Hon ska lämna den posten vid 
årsskiftet. Anledningen till att hon säger upp sig är för att hon vill göra någonting annat. 
Frösunda Center hette det ursprungliga företaget, som startade Frösunda vårdcenter AB 
1994. 1997 sålde ägaren Frösunda Center med dotterbolag till Praktikertjänst. I 
organisationen som den ser ut är Praktikertjänst AB indelad i sju dotterbolag som i sin 
tur har dotterbolag under sig. Frösunda vårdcentrum AB ingår i dotterbolaget Proliva 
AB. Proliva AB har grupperat sina dotterbolag i olika grupper, det finns totalt sex 
grupper. Frösunda vårdcentrum AB ingår i Äldreomsorg, medan resterande av de gamla 
Frösunda Center AB ingår i gruppen Rehabilitering. De dotterbolag som arbetar med 
äldreomsorg är Frösunda vårdcentrum AB och Medihem AB. På sikt är det planerat att 
Frösunda vårdcentrum AB och Medihem AB ska slås ihop till ett bolag. Persson ser 
vissa problem med detta eftersom de har olika företagskulturer. Hon påpekar dock att 
hon säger upp sig delvis på grund av sammanslagningen, men även för att det har varit 
fem tuffa år. Den som är VD är alltid I tjänst. Hon har under den gångna tiden trivts 
mycket bra.  
 
Praktikertjänst AB hade 1999 en omsättning på cirka 5300 Mkr och cirka 12 350 
anställda. Medihem AB och Frösunda vårdcentrum AB hade 1999 tillsammans en 
omsättning på cirka 293 Mkr och 753 anställda. (Praktikertjänst, No date) På Frösunda 
vårdcentrum AB finns det cirka 350 anställda. Personalkostnaderna uppskattar Persson 
till cirka 90 procent av de totala kostnaderna. 
 
Det har knappt hänt någonting ute i vården under de senaste 30 åren, enligt Persson. Det 
är samma problem ute i verksamheten med personalen som är lågavlönade, känner sig 
inte sedda och har ett tungt arbete. Detta har lett till exempelvis sjuksköterskebrist som 
även hämmar Frösunda vårdcentum AB. De som arbetar kvar på samma arbetsplats gör 
det för tryggheten, tror Persson. De som söker utmaningar försvinner för det mesta.  
 
Det som ingår i upphandlingsavtalen är driften av verksamheten. Avtalen är för det 
mesta på fyra år och kan förlängas med ett eller två år. Inför en förlängning går 
vanligtvis uppdragsgivaren in och granskar verksamheten genom att intervjua de 
boende, personalen, arbetsledarna och Persson. Utifrån dessa intervjuer kan det komma 
fram ett antal punkter, en nyligen gjord undersökning kom fram till att ledarskapet hade 
brister. Det är i allmänhet kommunen som står för lokalen, men de hyr den oftast av 
någon annan. Driften av lokalerna brukar ligga på Frösunda vårdcentrum AB, till 
exempel gällande ansvar för att belysningen är bra. Om det rör till exempel 
ventilationen, som kräver stora insatser, sätter sig berörda parter ner och diskuterar hur 
de ska lösa problemet, vilket Persson inte upplever att det brukar vara något problem. 
Tyvärr kan det i vissa kommuner ta lång tid på grund av en stor byråkrati. I regel brukar 
kommunerna stå för alla reparationer. Hon tror att det som avgör vem som får kontraktet 
beror till cirka 40 procent på det som skrivs ner i anbudet och resterande 60 procent 
hänger på personliga kontakter. Det är biståndsbedömarna som avgör vilka behov som 
pensionärerna har. Bedömningen kommer på ett papper till arbetsledaren som får 
planera in det i det dagliga arbetet.  
 
Befogenheter 
Det som framförallt anger ramarna för vad som Persson får delegera är lagarna, 
exempelvis Hälso- och sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS). Persson har gjort en kravprofil där hon har satt upp 
en rad punkter med krav på arbetsledarna, som hon sedan går igenom med alla 
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arbetsledare. De arbetsledare som arbetar i gruppboenden har för det mesta under-
sköterske- eller vårdarkompetens. Dessa får handledning av en extern konsult som på ett 
pedagogiskt sätt går igenom kravprofilen. De som har sjuksköterskekompetens talar 
Persson själv med eftersom hon ”kan deras språk”. När den nyanställda skrivit på 
anställningsavtalet förtydligar Persson detta genom att skriva ett kontrakt med arbets-
ledaren, eftersom hon har märkt att personen som skriver på anställningsavtalet inte 
minns vad som förväntas av personen i fråga, vilket leder till irritation. Styrdokumentet 
för arbetsledaren är verksamhetsidén samt de övergripande mål som företaget har. Det 
finns även inom företaget instruktioner om hur de ska förhålla sig gentemot exempelvis 
personal som arbetsledaren kan ta hjälp av. Alla arbetsledare har samma befogenheter. 
Alla arbetsledare har dock lite olika uppdrag, beroende på vilken enhet de arbetar på. 
Detta kan påverka vilka krav som ställs av kommunen, till exempel så finns det inte 
kravet på att servicehusen, till skillnad från gruppboenden, ska ha anhörigmöten 
eftersom servicehusets lägenheter räknas som eget boende. Om servicehuset känner att 
de vill ha anhörigmöten får de arrangera det på eget initiativ. Det är uppdraget och vad 
arbetsledaren ska göra som avgör vilka befogenheter en arbetsledare får. Delegations-
ordningen är intern och rapporteras därför inte vidare till någon. Arbetsledaren har fått 
skriftligt angivet vad hon får delegera vidare och inte delegera vidare. Attesträtten, 
hälso- och sjukvårdsansvaret får inte delegeras vidare.  
 
Det finns ett utbildningsprogram som är indelat i block, där Persson kan ta ut de delar 
som hon anser att personalen och arbetsledarna behöver utbildas i. Det är även arbets-
ledarnas uppgift att se till att personalen får den utbildning de behöver. Hon anser att 
personalen ska vara delaktig och vara med och bestämma över hur verksamheten 
bedrivs, men tyvärr har arbetsledarna alltför mycket ”kört sitt eget race”. Utbildnings-
programmet är till största delen uppbyggt på den interna kompetensen, det vill säga 
personalens egna kunskaper, som de får lära ut till sina kollegor. Det förekommer även 
att externa konsulter utbildar personalen.  
 
Skillnaden för arbetsledare i privat och offentlig sektor är enligt Persson att privata 
arbetsledare är oskyddade och tvingas visa upp sig hela tiden. I den privata sektorn är 
arbetsledare därför mera synliga, tror Persson, vilket hon märker när hon tar över 
verksamhet från den kommunala sektorn. En annan skillnad tror Persson är att hon 
kräver att arbetsledarna ska vara mer ledare än vad den kommunala sektorn kräver. Det 
gör att ledarrollen är mycket mer krävande för dem som arbetar i den privata sektorn. 
De kommunala ledarna har blivit en ”grå massa”. Det är för många hierarkiska nivåer 
och mycket mer styrt från högre nivåer, men samtidigt är det sämre kontroll på att 
intentionerna utförs. 
 
Mål och regler 
Kommunens mål och vad som har avtalats påverkar vilka mål som verksamheten ska få. 
Kommunerna har ofta väldigt många mål och mycket text kring dessa. I Frösunda 
vårdcentrum AB:s verksamhetsidé, som skapas av Persson, ska varje enhet sätta upp 
egna mål. De enskilda enheterna får förklarat för sig vad verksamhetsidén går ut på och 
får hjälp att sätta mål, för det är svårt att formulera mål och ännu svårare att sätta mål 
som går att mäta.  
 
Det kvalitetssystem som finns bygger på enkäter hos de boende, anhöriga och personal 
som Frösunda vårdcentrum AB gör nyckeltal på. Fördelen med nyckeltal är att 
personalen kan få något mer konkret av vad de är bra på som de sedan kan visa upp. 
Dessa enkäter görs en gång om året. Tyvärr så brister det i uppföljningen av dessa 
enkäter; efter insamlandet används inte siffrorna till något. Resultatet av enkäterna 
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rapporteras vidare till kommunen och till styrelsen, som är Perssons chefer. Även 
redovisningen av resultatet har brister, till exempel så redovisas inte svarsfrekvensen.  
 
Budgetarbetet har haft problem eftersom ekonomerna och arbetsledarna talar ”olika 
språk” och har olika kulturer. Budgeten brukar läggas av huvudkontoret som sedan har 
de presenterat den för arbetsledarna. Eftersom den ofta har blivit skriven på 
”ekonomernas språk” har arbetsledarna inte förstått budgeten. Vad arbetsledarna 
behöver är en hushållsbudget, vilket är en budget som på ett enklare sätt tar upp vad 
som blir konsekvenserna av olika val. Först nu på senare tid har ekonomerna anpassat 
sitt språk så att arbetsledarna förstår innebörden. 
 
På Frösunda vårdcentrum AB arbetar personalen inte efter olika turer på ett schema, 
utan de arbetar efter timmar. Varje verksamhet har ett blad där det står antalet personer 
som arbetar och hur många timmar de ska arbeta dag för dag. De olika enheterna får sig 
tilldelat ett antal timmar som de sedan får disponera så som de själva vill. 
 
Hypotetiska situationer 
Vi ställde Persson inför ett par hypotetiska situationer genom att fråga vad hon skulle 
göra i de olika fallen. Den första hypotetiska situationen var att en magsjuka går bland 
personalen på servicehuset, vilket har lett till att ingen har befogenhet att betala service-
husets räkningar. I detta läge skulle Persson gå dit själv för att lösa det, hon har själv 
sjuksköterskekompetens. Det har hänt att arbetsledaren har varit sjukskriven och hon 
har löst det på det här sättet. 
 
Den andra hypotetiska situationen är att personalkostnaderna har överskridit budgeten 
med 20 procent utan att någon förklaring har givits. I den här situationen skulle Persson 
jämföra antalet timmar som det enligt schemat borde ha varit med det faktiska antalet 
och övertid. Samtidigt kan hon se efter om det är någon sjukfrånvaro som har påverkat 
kostnaderna. Det är hon eller någon annan på huvudkontoret som gör utredningen. 
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Tillberg Care AB, Lillemor Tillberg, Magnus Tillberg  
 
Tillberg Care är ett aktiebolag med tre delägare. Dessa tre är Peter, Magnus och 
Lillemor Tillberg. Lillemor är majoritetsägare. Styrelsen är samma personer som 
ägarna. Magnus är ordförande och Lillemor är VD för företaget. Magnus är utbildad 
jurist och fungerar som marknadschef och arbetar med företagets tillväxt samt har hand 
om avtalstecknandet. Magnus fru Anna Tillberg är ekonomichef och Peters fru Lotta 
Tillberg är kvalitetschef. Magnus som jurist, Anna som ekonomichef och Lotta som 
kvalitetschef ingår samtliga i Resursstaben, vilken arbetar med stöd och ansvarsuppdrag 
för Tillberg Care AB:s servicehus som finns i Husby och i Axelsberg (Tillberg Care 
AB, 2000). 
 
Företaget består av två servicehus med tillhörande hemtjänstområden. Tillberg Care AB 
har en omsättning på 60 Mkr och har 200 anställda. Det finns inga föreståndare på 
servicehusen, utan det är VD Lillemor som har föreståndarens funktion på servicehusen. 
VD är verksamhetschef, då en sådan måste finnas på servicehuset enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen. Det betyder att verksamhetschefen är ansvarig inför Socialstyrelsen. 
Eftersom Tillberg Care AB har en managementstil och organisationsform som kräver 
närhet mellan företagsledning och personalen, klarar organisationen inte av att vara 
större än tre servicehus. Tillberg Care AB klarar med andra ord bara av att driva 
ytterligare ett servicehus, utan att förändra sin interna struktur. 
 
Axelsbergs servicehus är lokaliserat till Hägersten, Driften av detta tog de över det 
första maj 1999. Servicehuset i Husby har de haft sedan 1993. På Axelsberg finns det 
sammanlagt 198 lägenheter, varav 114 är enrumslägenheter, 65 tvårumslägenheter och 
13 handikapplägenheter. Tillberg Care AB har cirka 130 anställda i Axelsberg. Cirka 90 
procent av personalen har vårdutbildning. 
 
Det som upphandlas i avtalen med kommunen är inte vård, som många tror, utan det är 
ett avtal om management av ett servicehus. Detta eftersom personal och lokaler är 
desamma oavsett vem det är som vinner upphandlingen. Dessa avtal sträcker sig över 
tre år med chans till förlängning på ytterligare två år. Den som redan driver 
verksamheten har fördelen att vederbörande kan verksamheten på servicehuset, därför 
har vederbörande stor tyngd i sina idéer om hur det bör drivas. Det ska vara mycket till 
innan kommunerna byter entreprenör efter fem år, eftersom det innebär mycket 
merarbete för dem. Lokalerna ägs av ett fastighetsbolag med kommunen som första-
handshyresgäst och som Tillberg Care AB i sin tur har ett andrahands hyreskontrakt 
med. Hyran för detta avtal är noll kr. 
 
Befogenheter 
På båda servicehusen finns det en chef som är hälso- och sjukvårdsansvarig, det är sjuk-
sköterskan. Dessutom finns det servicefunktioner såsom receptionister och vaktmästare. 
Styrelsen fungerar som en resurs för den underställda personalen och ska vara 
tillgängliga för personalen hela dygnet, årets alla dagar. En bieffekt av detta är att 
personalen aldrig ska kunna klaga på att cheferna inte lyssnar på dem, eftersom 
personalen alltid kan ringa efter styrelsens medlemmar. 
 
20 procent av tiden är servicehusen bemannade med arbetsledare och andra stöd-
funktioner, den tid som brukar kallas kontorstid. De resterande 80 procenten är helger, 
kvällar och nätter. Vid denna tid utförs endast basfunktioner. Kommunala arbetsledare 
planerar för verksamheten under den tid som de själva är där, det vill säga de 20 
procenten. När de går hem vill de inte bli störda, varvid de fyller upp med så mycket 
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personal som möjligt när de är lediga. Magnus anser att företaget ska satsa sin energi på 
den tid då inte ledningsgruppen finns närvarande. Det vill säga på kvällar, nätter och 
helger eftersom personalen som arbetar dagtid måndag till fredag är mycket rutinerad, 
medan de som arbetar övriga tider ofta är mindre rutinerade. Resurserna bör satsas på 
dem som inte har rutin och därför har större sannolikhet att göra fel eller att arbeta 
mindre effektivt. På Tillbergs Care AB har de inte enbart en arbetsledare med arbets-
ledares funktioner utan flera personer delar på arbetsuppgifterna som är fördelade på 
dem som har kompetens inom området. Dessa utgör servicehusets ledningsgrupp. 
Ledningsgruppen har verksamhetskännedom genom att de har arbetat sig upp i 
organisationen. De är med andra ord inte utbildade för administrativt arbete på 
högskolor, utan har tidigare själva arbetat med vård och omsorg. Dels är det kund-
vårdaren, som är den som har hand om relationen och kommunikationen gentemot 
kommunen. Det är denna person som får uppdrag från kommunens biståndsbedömare 
samt information om vilka boende de kommer att få. Den andra personen är den 
personalansvarige (PA) som har som uppgift att se till att det finns tillräckligt med 
personal. Den tredje personen är samordnaren, vars arbetsuppgifter mest liknar den 
traditionelle arbetsledarens. Samordnaren ska koordinera till exempel personalbehovet 
med de behov som kundvårdaren anger att de kommer att få. Andra personer som 
framförallt finns på arbetsplatsen under kontorstid är vaktmästaren, receptionisten, 
arbetsterapeuter, sjukgymnasten och den person som ska se till så att de boende har 
roligt och blir aktiverade. Under all tid finns det en sjuksköterska och vårdpersonal på 
servicehuset. Den tid som är utanför kontorstid fungerar sjuksköterskan som grupp-
ledare. Tillberg Care AB försöker att endast ha den personalstyrka som behövs även 
efter kontorstid genom att ha rutiner för i stort sett allt.  
 
Rutinerna utarbetas på regelbundna möten med personalen, där det diskuteras hur olika 
situationer ska klaras av. En del skulle kalla det att personalen får mer delegerat till sig. 
Eftersom den stora kostnaden för företaget är lönerna anser Lillemor och Magnus att det 
är den kostnaden som måste bevakas hårdast. Om alla inköp först ska diskuteras på 
möten skulle lönekostnaden för diskussionerna bli mycket högre än produktkostnaden. 
Därför får personalen köpa in vad de anser behövs till verksamheten utan att invänta 
beslut från högre nivåer. Det personalen inte får besluta om är inkallandet av personal 
och övertidsarbete. Endast Lillemor Tillberg får besluta om det. Hon har dessutom själv 
det fulla ansvaret för personalens schemaläggning. Magnus anser att företagsledningens 
arbetsuppgift är att se till så att vården som erbjuds är säker och av hög kvalité. För att 
företaget ska få ekonomi i det måste företagsledningen kontrollera lönekostnaderna.  
 
Lillemor rekryterar ledningsgruppen, men resterande personalrekrytering är delegerad. 
Efter övertagandet av Axelsberg med tillhörande personal, har det blivit vissa 
förändringar. Förändringar möter ofta motstånd eftersom människor är rädda för dem. 
Därför har cirka 75 procent av den ursprungliga personalstyrkan idag ett annat arbete. 
Personalen får utbildning kontinuerligt. De har en god uppfattning om när de kan ta ett 
avbrott i en kvart för utbildning och diskussion om rutiner. Därför passar de på att ha 
många korta utbildningstillfällen, vilket leder till att de inte behöver ta in vikarier, vilket 
i sin tur sänker kostnaderna. Detta kompletteras med heldagsutbildningar. Tillberg Care 
AB har lagt ut städningen på entreprenad eftersom Lillemor och Magnus anser att 
städare är mer effektiva på städning än vad vårdbiträden är. 
 
Mål och regler 
Kommunen anger sina mål genom upphandlingsavtalet, som baseras på 
befolkningsunderlaget. Därefter baserar Tillberg Care AB sina mål på detta avtal. Deras 
övergripande mål är god kvalité på vad de gör samt vinst. Lillemor själv lägger inte ner 
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så mycket tid på att bryta ner målen, men Kvalitetschefen Lotta är den som följer upp 
om målen uppfylls. Det som mäts är rutinerna, exempelvis kundbemötandet. Tillberg 
Care AB tar emot alla boende som de blir tilldelade enligt kontraktet. Det är den 
kommunala behovsbedömaren som gör bedömningarna, men Tillberg Care AB kan inte 
själva vårda människor som har behov av sjukhusvård. 
 
Tillberg Care AB har ett samarbete med stadsdelsförvaltningen, fastighetsägare, 
anhöriga, boende och pensionärsorganisationer genom ”Kvalitetsrådet”. Det är ett 
samarbetsforum som träffas fyra gånger per år och diskuterar förbättringar. Rådet 
arbetar genom dialog och försöker förbättra samarbetet mellan olika parter. Rådet 
diskuterar till exempel de kvalitetsmätningar som Tillberg Care AB och Stockholms 
stad utför. Dessa kvalitetsmätningar baseras både på intervjuer och på enkäter. (Tillberg 
Care AB, 2000) 
 
De regler som styr Magnus mest i hans arbete är de som behandlar arbetsrättsliga 
förhållanden, till exempel Lagen om anställningsskydd (LAS). Han styrs inte så mycket 
av Sekretesslagen och Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS). Dessa regler styr 
mer sjuksköterskornas arbete, vilka arbetar under honom. 
 
Arbetsuppgifter 
Lillemor har vissa administrativa arbetsuppgifter, men hennes arbete består till största 
delen av operativt arbete. Lillemor säger att cirka 90 procent av samordnarens arbetstid 
är med operativt arbete. Personaladministratörens arbetsuppgifter består naturligtvis av 
mycket administrativt arbete, men hennes arbete består ändock till stor del av operativt 
arbete. Men den som administrerar mest är kundvårdaren, som kanske har 
administrativa arbetsuppgifter 50 procent av arbetstiden. 
 
Ekonomi 
Axelsberg har en omsättning på cirka 35 Mkr per år. Cirka 80 till 90 procent av Tillberg 
Care AB:s omsättning kommer från vården. Resterande omsättning härrör från till 
exempel städning och matlagning. Det är viktigt att ledningen använder ett språk som 
personalen förstår, exempelvis vad gäller ekonomi. Ett dilemma för entreprenadföretag 
är investeringar. Vem är det som ska betala för dem? Tillberg Care AB kan till exempel 
investera i inventarier som har en längre livslängd än avtalstiden, och sedan tar någon 
annan över verksamheten när avtalstiden tar slut. Frågan är då om Tillberg Care AB ska 
bjuda på detta eller montera lös den och ”lägga den på hyllan” och hoppas att den kan 
komma till användning senare? Detta problem är inte löst ännu, enligt Magnus.  
 
Budgeten för servicehuset baseras på antalet pensionärer och deras vårdbehov. Det är 
kundvårdarens uppgift att informera om förändringar i vårdbehovet hos nyinkomna 
boende. Den enda anställde i företaget som har en traditionell budget, är den som har till 
uppgift att se till så att de boende ”har roligt” och blir aktiverade. Dennes budgeterade 
medel ska dessutom vara slut vid årets slut. De övriga har en budget som görs vecka för 
vecka samt läses av vecka för vecka av företagsledningen.  
 
Övrigt 
Lillemor och Magnus anser att det är mycket sällsynt med konflikter på Tillberg Care 
AB. Deras överlevnad hänger till stor del på att ha en god relation med kommunen, 
därför drar de sig i det längsta för att komma i konflikt med kommunen om till exempel 
ersättning. 
 
 



  Bilaga 5 

23 

Hypotetiska situationer 
Vi ställde Magnus och Lillemor inför ett par hypotetiska situationer. Den första var att 
personalstyrkan är ansträngd beroende på föräldraledighet och en bilolycka. De får nu 
höra att den mest erfarne anställde söker efter ett nytt arbete med mer utmanande arbets-
uppgifter. Magnus och Lillemor anser att huvudproblemet är underbemanningen och att 
samordnaren som mest är ute i verksamheten borde känna av problemet. Det är sedan 
samordnarens uppgift att meddela Lillemor att det behövs en personalförstärkning. 
 
Den andra hypotetiska situationen är att det finns brister i arbetsmiljön som har lett till 
att taklyftar måste köpas in och badrum måste byggas om. Magnus påpekar att denna 
situation inte ska kunna uppstå eftersom personalen ska kunna ta det direkt med 
ledningen. Men om bristen trots detta uppstått är det arbetsterapeutens skyldighet att 
omedelbart köpa in taklyften. Ombyggnationen ska ske, vilket förmodligen kommer att 
lösas i samarbete med fastighetsförvaltaren. Om pensionären behöver en ny bostad får 
kommunen lösa det problemet.  
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Ersättningsnivåer för servicehus med uteområden, baserat på 
de boendes vårdbehov. 
 
Nivå 0...................................0 kr/dygn 
Nivå 1...............................211 kr/tim 
Nivå 2.................................63 kr/dygn 
Nivå 3...............................165 kr/dygn 
Nivå 4...............................400 kr/dygn 
Nivå 5...............................495 kr/dygn 
Nivå 6...............................737 kr/dygn 
Nivå 7.............................1032 kr/dygn 
 
(Fritt efter Tingeborn, 2000) 

 
 

 


