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Förord

Valfrihetssystem införs i allt fler kommuner. Att utveckla samarbetet med 
privata vårdgivare har blivit en viktigare fråga. Mycket kraft läggs ner på att 
utarbeta förfrågningsunderlag och ersättningssystem. Men vad händer med 
den verksamhet som drivs av kommunen och som ska konkurrera med pri-
vata leverantörer på samma villkor? Sveriges Kommuner och Landsting har 
gett konsulten Lars Olov Lernberg i uppdrag att intervjua personal på tre ni-
våer: förvaltningsledning, ”affärsområdesledning” och enhetspersonal i fem 
kommuner. Frågeställningarna handlade om vad ledning och personal upple-
ver vara orsaken till att man lyckats, samt vad man gjort för att utveckla verk-
samheten inom den kommunala egenregin.

Vi vill särskilt tacka de intervjuade personer som delat med sig av sina kun-
skaper och erfarenheter.

Sveriges Kommuner och Landsting
Lennart Hansson 

Sektionen för demokrati och styrning
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Inledning
Syftet med projektet var att ta reda på vilka faktorer som upp-
levs vara viktiga för att verksamheter i kommunal egenregi ska 
bli framgångsrika i ett valfrihetssystem.

En studie skulle göras av äldreomsorg som upplevs framgångsrik i fem kom-
muner: Järfälla, Linköping, Solna, Uppsala och Västerås. Jämförelser med 
studiens resultat skulle också göras med de erfarenheter som gjorts i skol-
verksamheter som betraktas som framgångsrika.

I var och en av kommunerna har intervjuer gjorts på tre nivåer: förvalt-
ningsledning, ”affärsområdesledning” och verksamhetsledning. Enhetsper-
sonal har också deltagit i studien. Representanter för tre kommunala skolor 
har intervjuats. Skolorna är alla hårt konkurrensutsatta, men har kö av sö-
kande och kan redovisa goda verksamhetsresultat, trots att jämförbara, kom-
munala skolor har tappat en stor del av sitt elevunderlag i konkurrensen. 

I projektets syfte finns ordet ”upplevs” inskrivet. Därmed får studien ett 
starkt inslag av subjektivitet. Den kan inte sägas göra anspråk på att vara ve-
tenskapligt underbyggd, utan redogör för hur ett litet antal egenregianord-
nare själva resonerar och tänker. I huvudsak har två infallsvinklar varit ak-
tuella. 

1. Vilka framgångsfaktorer lyfts fram av samtliga eller en majoritet av de  ›
intervjuade? Vad gör och tänker de som är gemensamt för alla? 

2. Varför tror de att kunderna väljer just dem när det finns andra att välja?  ›

I projektplanen finns ett antal frågeområden uppräknade:
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  1.  Ledningens betydelse (inklusive personalens närhet till ledningen) ›
  2.  Korta beslutsvägar ›
  3.  Möjlighet till påverkan och flexibilitet ›
  4.  Enhetens frihetsgrad och delegationer ›
  5.  Resurssituationen, exempelvis under- och överskottshantering ›
  6.  Konkurrensutsättning och efterfrågan ›
  7.  Arbetsmiljö och arbetsklimat ›
  8.  Marknadsföring ›
  9.  Synen på kunderna och brukarperspektivet ›
10.  Respons från brukarna ›
11.  Respons från uppdragsgivarna ›
12 . Personalsammansättning och exempelvis oro/risk för övertalighet ›
13.  Lokalsituationen ›
14.  Den politiska ledningen (bland annat mål, uppföljning, inblandning  ›
och styrning)

15.  Enhetens storlek ›
16.  Organisatoriska förutsättningar ›
17.  Möjligheter till kompetensutveckling ›
18.  Tillgång till specialistfunktioner som sjukvård och sjukgymnastik  ›
19.  Medarbetarsamtal och personliga utvecklingsplaner ›
20.  Trivselfaktorer ›
21.  Enhetens rykte (Vad säger personalen själv om sin enhet?  Är persona- ›
len stolt över sin verksamhet?  Vad säger man i samhället?)

Samtliga dessa områden och några  ytterligare har berörts i intervjuerna och 
redovisas i det följande.
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Gemensamt för alla intervjuade organisationer är, att man i kommunen be-
stämt sig för att tillämpa ett beställar-utförarkoncept. Därmed vill man åstad-
komma bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad och dessutom skapa 
mångfald bland dem som driver verksamheten. Detta har tagit sig lite olika 
uttryck som dock inte påverkar denna studie.  Konkurrens genom upphand-
ling har funnits länge i de flesta kommuner. Genom lagen om valfrihetssys-
tem (LOV) har förhållandena ändrats eller håller på att förändras beroende 
på hur långt man kommit i kommunen.

I intervjuerna betonas vikten av att alla inblandade på både beställar- och 
utförarsidan förstår att konkurrensen mellan fristående enheter och kommu-
nalt drivna verksamheter aldrig kan ske på helt lika villkor. Den kommunala 
verksamheten ska inte generera vinst. Den ska vara transparent och öppen. 
Egenregin kan till exempel inte överklaga upphandlingsbeslut som fattats av 
beställaren, eftersom man juridiskt sett tillhör samma familj. Detta får olika 
konsekvenser. I något fall vill man komma närmare sina konkurrenter och 
deras villkor genom att bilda ett kommunalt bolag. I ett annat säger man att 
det gäller att vara medveten om skillnaderna, att acceptera olikheterna och 
att anamma marknadens villkor. Väsentligt för alla, oberoende av hur man 
resonerar, är att spelreglerna blir klara och tydliga. Detta gäller både inom 
egenregiorganisationerna och mellan dem och beställarna. I en av sina upp-
märksammade böcker om ledarskap och företagande, ”När vinst inte är målet”, 
skriver författaren Jim Collins följande apropå detta:

”Varför skulle man importera företagssektorns rutiner, förhållningssätt och or-
ganisationer i nonprofitsektorn? Den viktiga skiljelinjen går inte mellan företag 
å ena sidan och organisationer i nonprofitsektorn å den andra; den går mellan 
de organisationer som är mediokra, bara ”bra” och de som präglas av excellens. 
Det behövs ett språk som kan beskriva det enastående och unika och insikter om 
hur organisationer, både företag och andra, kan ta sig från det alldagliga till det 
extraordinära, från good to great.” 

Konkurrens och valfrihet
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I intervjuerna med de olika organisationerna är det helt uppenbart att det är 
arbetet med detta ”språk” som präglar utvecklingen. Språket i detta fall inne-
håller nyckelord som ”marknadsmässig” och ”kundorientering” och leder 
tankarna från myndighetsutövning till service. I den utvecklingen har man 
hjälp av konkurrensutsättningen. Följande exempel är ägnat att belysa detta:

En enhet har 99 procent av marknaden i sitt område. Den kommunala 
egenregin som helhet har en marknadsandel på cirka 50 procent.  Hela led-
ningskedjan arbetar intensivt med att införa ”ett marknadsmässigt synsätt”. 
Men personalen säger öppet att man inte känner sig motiverad eller bekväm 
med att se på brukarna som kunder. Man vill arbeta som man alltid gjort. 
Personalen ser brukarna som vårdtagare och säger att man i egenskap av an-
ställda har myndighetsuppgifter. Man finns ”mitt i byn” och de gamla har lätt 
att söka upp dem och gör så av tradition. ”De är nöjda med lite”. Samtidigt 
ser man ju vad som händer hos kollegorna inom andra områden – så man 
förstår och accepterar att man nog måste börja tillägna sig ett nytt synsätt. 
Men den egna konkurrensen tvingar dem ju inte till det. Därför känns det 
lite motigt och trögt.

En annan enhet är kraftigt konkurrensutsatt. Man har inte mindre än 21 
konkurrenter i området. I kommunen ligger marknadsandelarna för de kom-
munala anordnarna på cirka 48 procent.  Den aktuella enheten har fördubb-
lat sin verksamhet på ett och ett halvt år och har trots den hårda konkurren-
sen behållit sina marknadsandelar. Personalen säger sig själva ”stå på tå” och 
har en press på sig att alltid vara bäst. Man vill nu väldigt gärna hålla sin 
ställning. ”Kunderna är grunden för vår anställning! ”Personalgruppen är 
homogen. Ingen verkar ha tröttnat. Alla utstrålar en stolthet över sin yrkes-
roll och lyfts av sina goda resultat och den positiva feedback de får av såväl 
kunder som ledning.

En fråga som aktualiseras när det gäller konkurrens och affärsmässighet är 
hur man ska lösa finansiering av sådan verksamhet som ligger utanför stads-
kärnan och i glesbygd. Den är inte intressant utifrån konkurrenssynpunkt. 
Ingen anordnare vill egentligen ha den av ekonomiska skäl. Det vanligaste 
är då att den kommunala egenregin tvingas driva den. I en av kommunerna 
kompenserar man i sådana fall egenregin, eller den anordnare som vill driva 
verksamheten för merkostnaderna. Det blir alltså en kommuncentral an-
gelägenhet att ta den ekonomiska risken. Detta sker dels för att tillgodose 
kommuninnevånarnas behov och dels för att inte sätta ersättningssyste-
men ur spel.  

Sammanfattningsvis angående konkurrensen:

Konkurrensutsättningen sätter positiv press på egenregin, vilket ökar  ›
både kvaliteten i arbetet och arbetsglädjen.
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Egenregin kan aldrig helt och hållet konkurrera med fristående anordnare  ›
på lika villkor. Därför måste tydliga och klara spelregler sättas upp.

För att inte ersättningssystemen ska sättas ur spel, måste man hitta lös- ›
ningar för verksamheter som ligger så geografiskt ofördelaktigt att ingen 
anordnare av konkurrensskäl vill åta sig dem.
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Efter att kundvalsverksamheten började introduceras i Sverige under tidigt 
1990-tal, har skillnad gjorts mellan produktion å ena sidan och myndighets-
utövning, finansiering, målformulering och utvärdering å den andra. Erfaren-
heten visar att det, kanske naturligt, alltid funnits vissa spänningar mellan 
dessa olika funktioner. Den senare har kommit att hamna närmare kommun-
ledningsnivån, eftersom man där hanterar mera politiknära frågor.  Upple-
velsen av maktobalans lever därför starkt i producentleden. Man upplever att 
beställarsidan ”hinner före” med att berätta om brister innan producenterna 
hinner lyfta fram sina förtjänster.

Uttrycken för dessa spänningar är nu så starka, att de inte kan förbigås i 
en rapport som denna.  I samtliga kommuner – och omvittnat i många fler 
–betraktas nämligen beställarfunktionerna som klart framgångshämmande. 
Detta är inte bara uppfattningen hos egenregiverksamheterna, utan även 
hos andra, fristående anordnare. Det finns dessutom en känsla av att produ-
centernas synpunkter och idéer inte kommer fram till kommunledningarna. 
Man bildar därför nätverk mellan anordnare med olika (typer av) huvudmän 
för att tillsammans försöka motverka detta förhållande. Man karakteriserar 
beställarfunktionen bland annat på följande sätt: ”De är inte konkurrensut-
satta, vilket gör att de står för en gammal syn. De gör fel saker och borde vara 
mer av samordnare. Nu är man mest bara myndighet.” Man ser också tydligt 
hur beställarorganisationerna växer i antal medarbetare, medan produktio-
nen hela tiden tvingas dra ner på personalstyrkan.

I en c-uppsats vid Göteborgs universitet skriver Vanja Gustafsson och Kris-
tina Alsefelt delvis om detta. I texten nämns äldreboenden, men i intervju-
erna med de fem kommunerna nämns liknande/överförbara saker angående 
hemtjänsten.

”Vi tycker oss märka att valsituationen i den biståndsbedömda boendesitu-
ationen för dagens äldre inte är särskilt stor. Dagens äldreboenden är av orga-

Beställare – utförare
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nisationsskäl likartade. Ett kvalitetssäkrande system har utvecklats, men de 
bedömningskriterier som ingår där är inte de som de äldre själva efterfrågar. 
/---/ Vi tror att det finns en god intention hos beslutsfattare att erbjuda del-
aktighet och möjlighet att påverka, men att den byråkratiska organisations-
formen med biståndsbedömda boenden sätter upp hinder för detta.”

I intervjuerna kommer flera olika konkreta frågor angående detta fram.
Den känsliga frågan om tjänster som ligger utanför den kommunala kom-

petensen hanteras på olika sätt, men anses vara viktig för egenregin i ett kon-
kurrensperspektiv. Samma sak gäller frågan om vilka tjänster inom den kom-
munala kompetensen som får eller ska utföras. Här betraktas modellen för 
tilldelning av resurser i vardagen som ytterst viktig.  I en del fall beskriver bi-
ståndsbeslutet enbart åtgärder som ska utföras under en viss tid på grundval 
av en ”behovsbedömning”. Då känns inte betydelsen av mötet med kunden 
lika stor. I andra, omvända, fall blir insatserna en beräkningsgrund som över-
sätts till tid. Då känns kunden och hans/hennes egen vilja mer angelägen. 
Flexibiliteten och anpassningen till kundönskemålen blir lättare om man får 
ett ”timuppdrag”, än om uppdraget är att utföra vissa bestämda åtgärder. Per-
sonalen känner sig viktigare och får en högre status om flexibiliteten är stör-
re. Man får ett mer affärsmässigt förhållningssätt ju mer man tillsammans 
med kunden kan påverka den aktuella tjänsten, och kundtillfredsställelsen 
ökar. Det framstår som tydligt att fokus hos personalen flyttas från ”input” 
till ”output”. 

Underlaget för biståndsbedömningen arbetas också fram på olika sätt. I nå-
got fall är det utförarna som, när kunderna valt dem, tar fram ett förslag till en 
genomförandeplan. Det godkänns sedan i de allra flesta fall av biståndshand-
läggare. I andra fall får anordnaren uppgifterna sig tilldelade efter direktkon-
takt mellan den gamla och biståndshandläggaren. De intervjuade menar i 
detta sammanhang att genomförandeplanerna bara begränsar dem och att de 
egentligen är överflödiga. De uppfattas som ett uttryck för misstro mot både 
kunder och anhöriga. Inom barnomsorgen, till exempel, finns inga genomfö-
randeplaner. Familjerna tilldelas resurser ändå och det går alldeles utmärkt. 
Det väsentliga, menar man, är ju att kunden upplever sig få ett bättre liv tack 
var de insatser som görs.

Resurstilldelningen i vardagen betraktas alltså som mycket viktig. Möjlig-
heten för personalen att i det aktuella mötet med kunden under ansvar av-
göra vad som för stunden är den bästa åtgärden ökar tillfredsställelsen. Det 
gäller både kund och personal. 

Biståndsbedömarnas position är med nuvarande system mycket utsatt. För 
dem gäller det att inte gynna den ena eller andra utföraren. Från både privat 
och kommunalt håll kommer ibland misstankar om att bedömningen och till-
delningen inte alltid är objektiv. En öppen handläggning är därför nödvändig. 



Egenregi i valfrihetssystem 13

Som exempel på efterfrågad information som inte lämnas ut, kan nämnas att 
samtliga producenter förgäves efterfrågar avidentifierad, månatlig statistik 
på hur många timmar som lagts ut oavsett anordnare. Detta är önskvärt för 
att anordnaren ska kunna bedöma marknadssituationen och sitt eget kon-
kurrensläge. Beställarna i samtliga kommuner vägrar dock att lämna sådan.

Det är dock tydligt att där beställare och utförare på operativ nivå samarbe-
tar genom täta kontakter mellan vårdpersonalen och biståndshandläggare, är 
både resultat och tillfredsställelse hos alla parter större.

Sammanfattningsvis om beställare – utförare:

Den centrala kommunledningen måste ha god kännedom om både utfö- ›
rarsidan och beställarsidan om bästa verksamhetsresultat ska kunna nås.

Beställare och utförare måste ha samma synsätt på villkoren för verksam- ›
heten.

Spelreglerna för hela organisationen måste vara mycket klara för att den  ›
ska vara framgångsrik.

Båda sidors verksamhet måste vara öppen och transparant. ›



KAPITEL4

Egenregi i valfrihetssystem14

Den marknadsföring som görs är väldigt likartad i alla de kommuner som in-
går i studien. Kännetecknande för flera av dem är att man nu, sedan man bli-
vit konkurrensutsatt, blivit djärvare när det gäller att tala om hur bra man är. 
Jantelagen har upphört att gälla. De vanligaste vägarna är:

Mötet med människan (En chef: ”Mötet med kunden är den bästa affären.”) ›
Broschyrer ›
Deltagande i olika typer av äldredagar och äldremässor ›
Viss annonsering i tidningar, på annonsplatser, i trappuppgångar, på bib- ›
liotek

Särskilda ”fester”, till exempel luciafirande ›
Soppkök ›
Kaffebjudning på stan ›
Logotyper på jackor, ryggsäckar, tröjor, bilar ›
Information på hemsidor ›
Via telefonen, när gamla eller anhöriga hör av sig inför att val eller av  ›
andra skäl. (En enhetschef: ”Får jag bara tillfälle att prata med dem, får vi 
dem allt som kunder”)

På plats i anordnargemensamma kataloger som beställaren ger ut. ›
”Den bästa marknadsföringen är ett arbete som utförs med bästa kvalitet  ›
och till kundens belåtenhet”, det vill säga marknadsföring genom mun till 
munmetoden.

Marknadsföring
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Sammanfattningsvis om marknadsföringen:

Det personliga mötet, oavsett situation, är den bästa marknadsföringen ›
Att vårda ett gott rykte är bra marknadsföring  ›
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Värdegrundsarbete och  
varumärkesbyggande
De flesta av de intervjuade ägnar sig mycket engagerat åt att 
åstadkomma en gemensam värdegrund för alla medarbetare i 
koncernen. Det gäller alla, från högste chefen till det nyanställda 
eller vikarierande vårdbiträdet. Detta görs på olika sätt, men 
med samma bakgrund och samma grundläggande tanke. Syftet 
är att göra organisationen affärsmässig, kvalitetsmedveten och 
kundorienterad.

I en kommun har man mottot ”Det goda mötet i vardagen”.  En annan talar 
om ”Vård och omsorg – det trygga alternativet”. En tredje väljer ”Alltid bäs-
ta möjliga möte” som ledord i alla sammanhang. De kommuner som gått in 
särskilt för ett sådant varumärkesbyggande har alla gedigna och omfattande 
utbildningsprogram för samtliga anställda. Syftet är att medvetandegöra alla 
om den gemensamma värdegrunden.

I en kommun har man tagit fram DVD-filmer med tillhörande arbetsmate-
rial i syfte att belysa vad man menar. På så sätt kan man ta sin utgångspunkt 
för diskussioner och utbildning i filmade, konkreta och vanliga vardagshän-
delser som alla känner igen:

”Barnen vet bäst” är en scen där en anhörig och hans mor har olika upp- ›
fattning om hur undersköterskan ska agera i en viss situation.

”Han tafsar på mig” visar en situation där en äldre man som vanligtvis inte  ›
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är särskilt angelägen att få hjälp, den här gångeninte kan låta bli att tafsa 
på en undersköterska.

”Min kollega missköter jobbet” handlar om en konflikt mellan en kontaktman  ›
och en timanställd kollega. Kontaktmannen försöker tala om att kunden har 
synpunkter på hur den timanställda sköter sitt arbete. Allt handlar om vilka 
arbetsuppgifterna är. Hur ska man bära fram sådana budskap till en kollega?

Till dessa filmade dilemman finns diskussionsunderlag och frågeställningar 
som personalgrupperna ska gå igenom. Syftet är att man ska förstå och ta till 
sig den gemensamma värdegrunden.

Här finns också en något längre DVD-film, ”Den goda kontakten” som 
belyser kontaktmannaskapets olika dimensioner. Även här finns ett diskus-
sionsunderlag.

På baksidan av allt tryckt material som delas ut finns mottot och visionen 
”Våra medborgare ska alltid tycka att vi har den bästa äldreomsorgen. Vi blir 
det självklara valet”.

En annan kommun har regelbundna tvådagarskonferenser med all perso-
nal för att bland annat arbeta med varumärket och vad det står för.

Ytterligare en kommun har koncentrerat sitt varumärkesbyggande runt sitt 
namn, vilket är konstruerat genom en sammansättning av initialerna i de främsta 
ledorden. När namnet introducerades genomfördes en stor utbildningssatsning 
med specialgjorda läromedel. De innehöll förklaringar och diskussionsunderlag 
som anknöt till ledorden och därmed även till varumärket. Den här kommunens 
vision liknar den förras: ”Vi ska vara branschledande för kommunala service-
tjänster och det självklara förstahandsvalet i vår kommun”. I detta samman - 
hang har man också betonat den anställdes roll som ambassadör. Ett särskilt 
utbildningsmaterial finns därför om ambassadörsrollen. Här följer endast några 
av de sammanlagt 27 ambassadörsegenskaper som finns i arbetsmaterialet:

Stå b › akom vårt uppdrag och vårt varumärke

Vara engagerade och göra vårt bästa ›
Aldrig missbruka ett förtroende ›
Ställa upp för varandra, vara ärliga och visa respekt ›
Vara lyhörd och närvarande i mötet med människor ›
Möta alla med respekt, såväl kunder som medarbetare ›
Se helheten inom företaget och inte bara delarna och tillsammans ta an- ›
svar för vårt gemensamma uppdrag

Vara närvarande i mötet med kunden ›
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Inledningsvis ställdes frågan: ”Vem är den kommunala utföraren?” Svaret 
blev: ”Jag är en nyfödd, kommunpolitisk produkt som lider av identitetskris 
och utmanas av en offensiv omgivning. Min erfarenhet gör mig stark och jag 
vet att jag kan och vill bättre än andra”.

En tredje kommun har tagit fram ett annat slags material. Där är adres-
serade häften/böcker vägen till förankring. En bok förklarar visionen. En 
annan heter ”Ledarfilosofi – vägbeskrivning för min ledarskapsvandring”, en 
tredje ”Uppdrag för enhetschef – mitt chefsansvar” och den fjärde ”Medarbe-
tarboken – inspiration och vägledning”.

I intervjuerna är det ställt utom allt tvivel att budskapen har gått fram. De 
anställda på enheterna är helt medvetna om vilken värdegrund man har att 
stå på. I stor utsträckning säger man sig också göra det.

Sammanfattningsvis angående värdegrundsarbete och varumärkesbyg-
gande:

En genomtänkt strategi för implementering av den gemensamma värde- ›
grunden ger resultat. Det innebär att alla anställda vet vad man har att 
förhålla sig till.

Synen på kunden

Med något undantag har intervjuerna visat att den anställda betraktar de 
gamla som kunder. ”Kunden är kung”, ”Inga kunder – inget arbete”, ”Det är 
ju för dem vi finns till”, ”Det är deras önskemål som först och främst ska till-
godoses”. Personalen uttalar sig om sina kunder med värme och empati och 
någon uttryckte det som att man ibland känner för dem ungefär som för en 
anhörig. Utvärderingarna visar också att de gamla uppfattar dem på samma 
sätt.

Kundtillvändheten tar sig olika uttryck. Genomförandeplanerna styr vad 
som ska göras. Men det tycks inte alltför sällan hända att man går utanför des-
sa, ibland med biståndshandläggarnas goda minne och ibland utan kontakt 
med dem. Även ledningens principiella inställning kan ibland trotsas för att 
tillfredsställa en kund. Ett städuppdrag kan till exempel, om kunden gärna vill 
det, förvandlas till ett besök på ett varuhus under den tilldelade tiden. Detta 
går lättare i de kommuner där resurstilldelningen är i form av antal timmar 
än där den består av åtgärder för vilka man får betalt.

Här finns också exempel på att kunderna är medvetna om sin ställning och 
uttrycker: ”Om jag inte får det jag vill ha, byter jag anordnare”

Sammanfattningsvis om synen på kunden:

”Ingen kund – inget arbete” ›
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Självklart styrs verksamheten i hög grad av ekonomin. Men resurshantering-
en i praktiken kan bli en framgångsväg, vilket tydligt visar sig i intervjuerna. I 
de flesta kommuner har enheterna någon möjlighet att få med sig eventuella 
överskott eller underskott till nästa budgetperiod. Några får ta med sig allt. 
Andra får ta med sig 50 procent eller 75 procent. Andra åter får hantera bud-
geten över en längre period. Det förekommer också att enheterna själva inte 
får hantera över- och underskott – detta åtgärdas i stället inom ”affärsområ-
det”. För personalen tycks det vara en viktig signal att det finns någon form 
av flexibilitet i detta. Det signalerar ”affärsmässighet”, samtidigt som äldre-
omsorgen verkar vara ett område där underskotten är fler än överskotten.

I detta sammanhang måste också nämnas att taxe- och avgiftskonstruktio-
nen har stor betydelse när det gäller att få och behålla kunderna. Även om 
maxtaxebeloppet är detsamma för alla kommuner, varierar själva avgiftskon-
struktionen. Vid ändringar av uppbyggnad eller belopp, kan det få konsekven-
ser i konkurrenssammanhang. I en kommun ändrades konstruktionen till att 
en kostnad för den gamla som tidigare låg på 575 kronor blev 1 712 kronor. 
Följden blev att fristående anordnare bröt ur vissa servicetjänster och säljer 
dem vid sidan av. Detta gör att den gamla har möjlighet att göra skatteav-
drag för hushållsnära tjänster på det belopp som brutits ut. Den kommunala 
egenregin tappar därmed både intäkter och kundunderlag. Detta blir särskilt 
kännbart ekonomiskt, eftersom kunderna inte har några uppsägningstider. 

Ekonomiska incitament används också för att på olika sätt stimulera per-
sonalen i rekryteringen av kunder och effektiviseringen av verksamheten. I 
intervjumaterialet finns flera exempel på att personalen får olika typer bonus 
vid goda prestationer, exempelvis av följande slag:

Premier för goda prestationer enligt styrkorten ›
Lönepåslag eller annan uppmuntran i form av blomma eller gratifikation  ›

Ekonomi
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vid ökad andel tid hos kund

Ledig tid som belöning för god kundrekrytering ›

Sammanfattningsvis om ekonomihantering och avgifter:

Möjligheter att hantera över- och underskott över budgetårsgränser ökar  ›
känslan av att verksamheten bedrivs affärsmässigt.

Avgiftskonstruktionen kan vara en avgörande konkurrensfaktor. ›
Bonussystem för anställda ökar effektiviteten. ›
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Ledningens uppbyggnad och organisation är i princip likartad i de inter-
vjuade kommunerna. Det finns en beställar- och en utförarfunktion. Myn-
dighets- och finansieringsbeslut ligger på beställarfunktionen, som leds av 
en äldrenämnd eller motsvarande. Den sammanträder och fungerar som en 
traditionell, kommunal nämnd. Den politiska ledningen för utförarfunktio-
nen ligger på en utförarstyrelse, som inte sammanträder lika ofta och inte be-
handlar de traditionella, politiska frågorna. Utförarstyrelsen ägnar sig mest 
åt egenregiproduktionen. I denna intervjuundersökning har fokus, enligt 
uppdraget, varit inställt på utförardelen.

I de intervjuade produktionsorganisationerna läggs stora resurser på olika 
former av ledarskapsträning.  Ledarskap och ledningens enorma betydelse 
poängteras hela tiden i intervjuerna. Man arbetar för att få en gemensam vär-
degrund rakt igenom hela organisationen. Förhållandet mellan olika chefer 
och chefsnivåer präglas genomgående av förtroende och tillit.

De olika chefsnivåernas ansvarsområden är tydligt beskrivna i uppgiftsför-
delningar. Den vanligaste styrformen är mål- och resultatstyrning. Flera av 
kommunerna arbetar med styrkort. Så länge resultaten i styrkorten är posi-
tiva ges berörda chefer mycket stor frihet och långt gående delegationer. 

Bland de intervjuade cheferna och ledarna på olika nivåer betraktas den 
överliggande chefsnivån som stödjande, coachande och lättillgänglig för stöd 
och råd; när det behövs och när den underställde ber om det. Chefer och leda-
re upplevs aldrig lägga sig i underställdas arbete i onödan. Däremot uppfattas 
det som ett stöd om en överordnad chef besöker en enhet när obekväma be-
slut om till exempel nedskärningar eller liknande ska meddelas. I övrigt ges 
stor frihet. Det hör till undantagen att cheferna går utanför sina gränssnitt. 
Alla chefer verkar vara kända till namn och funktion, men inte till utseende. 
Medarbetarna litar på sin närmaste chef och på att de får den information de 
behöver för att på bästa sätt klara sitt uppdrag.

Ledning
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Det som sagts ovan om hur ledarna upplever sina chefer gäller också för 
medarbetarna. De talar om sina chefer och ledare i mycket uppskattande ter-
mer av lagledare och stödpersoner. Detta innebär inte att man inte vet vad de 
vill och vart de vill komma i arbetet. ”De hävdar alltid målen och strategin!” 
Om det behövs, till exempel i ekonomiska sammanhang, kan de också med 
största tydlighet peka med hela handen utan att det stör känslan – tvärtom.

Sammanfattningsvis om ledningen:

Led › arskapsträning förekommer allmänt.

Förhållandet mellan de olika ledningsnivåerna präglas av förtroende och  ›
tillit.

Mål- och resultatstyrning präglar verksamheten. Styrkort är mycket van- ›
liga och en viktig del i ledarskapet.

Affärsmässighet och en gemensam värdegrund går som en röd tråd i alla  ›
verksamheter. Det gäller både när man talar om ledarskap och om medar-
betarskap.

Mål och resultatkrav görs tydliga och motiveras för alla medarbetare. ›
Ett stödjande och coacha › nde arbetssätt är tydligt på alla nivåer.

Enheternas storlek och organisation

Bland de intervjuade enheterna tycks en normalstorlek på personalgruppen 
vara cirka 30 heltidstjänster. Några har fler och andra har färre. De senare har 
i regel varit större, men delats eftersom de blivit för stora. Det finns olika skäl 
till att en grupp delas. En av anledningarna är att man vill fördela sig geografiskt 
för att kapa resekostnader. En annan kan vara att man vill behålla en mindre 
storlek eftersom det underlättar samhörigheten och lagkänslan i gruppen. Man 
vill också hålla nere gruppens storlek för att så många som möjligt ska känna de 
kunder man har. ”Gränsen för storleken går vid opersonligheten.” 

De flesta enhetschefer har till sin hjälp en samordnare. Den har till uppgift 
att svara för schemaläggningen och den dagliga planeringen, bland annat i 
form av vikarieplanering. Samordnarna är också ofta de som först får kontakt 
med en blivande kund. Det är mycket tydligt att de får rollen av att vara spin-
deln i nätet. Närheten till enhetschefen är mycket påtaglig i samtliga fall.

En sak som skiljer kommunerna från varandra är hur ”specialistfunktio-
nerna” organiseras.  I en del fall utförs alla former av hemsjukvård i lands-
tingets regi. Några enheter hämtar ut medicinerna åt de gamla, men distrikts-
sköterskan sköter dosering av den och all annan sjukvård. I andra fall sköts 
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det mesta av ”daglig hemsjukvård” av hemtjänsten, som fått personliga dele-
gationer att göra det. Många av de intervjuade menar att det hade varit bättre 
att ansvara för dessa områden inom ramen för den egna regin. Både samord-
ning och tillgänglighet hade underlättats. Finansieringsfrågan är dock den 
stora stötestenen.  Det är svårt att ta och få betalt för de tjänster som kommu-
nen gör åt landstinget vid delegationerna. Å andra sidan tycks skatteväxling 
vara en svår fråga. De gamlas reaktioner på problematiken tycks också skifta. 
Några säger: ”Det är bra att distriktssköterskan kommer, för då får jag fler be-
sök. Det är roligt.” Andra säger:” Det är så skönt att jag har er till min hjälp, ni 
som känner mig. Jag tycker inte om när så många kommer hit.” 

Sammanfattningsvis om enheternas storlek och organisation:

Det viktigaste är att storlek och organisation ger maximal kvalitet i det  ›
personliga mötet med kunden.

Hemsjukvården är en fråga som blir löst på olika sätt beroende på finan- ›
sieringssystemen. Om skatteväxling hade varit lättare att åstadkomma, 
skulle hemsjukvården i primärkommunal egenregi varit att föredra.

Personal

Även personalfrågorna genomsyras av de övergripande begreppen ”affärs-
mässighet och kundorientering”. I praktiken innebär det att rörligheten 
måste bli ganska stor i vissa lägen, men att man strävar efter att de gamla ska 
få möta så få nya ansikten som möjligt.  Man tillgodoser behovet av flexibilitet 
på olika sätt. I den del fall skapas utrymme genom att anställning på heltids-
tjänster undviks. På så sätt kan man anställa på timtjänster. I andra fall har 
man olika typer av personalpooler med fast anställd personal. 

När verksamheten är stabil, ligger personalomsättningen som regel på en 
mycket låg nivå, vilket naturligtvis påverkar medelåldern. Bland de intervju-
ade enheterna finns exempel på att konkurrensutsättningen och minskade 
marknadsandelar innebär både omflyttningar inom kommunen och rena 
övertaligheter. När det gäller det sistnämnda, har man hittills på de flesta 
ställen haft anställda med tidsbegränsade förordnanden samt timanställda 
och vikarier ”att ta av”. Ännu har man inte behövt säga upp särskilt många 
tillsvidareanställda. Men detta i sin tur ställer större krav på organisation och 
om man ska klara av den önskvärda flexibiliteten.

När det gäller lägsta önskvärda utbildningsnivå skiljer sig kommunerna 
åt. I något fall uttrycker man att vårdbiträde är ett minimikrav. De flesta vill 
ha undersköterska som lägsta utbildningsnivå. De arbetar mycket med vali-
dering och utbildning för att nå detta mål. De intervjuade undersköterskor-
na uttrycker entydigt att de har hög status i äldreomsorgen på grund av sin 
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ställning. De säger genomgående att de känner sig stolta över att ha den po-
sition de har. Om de sedan också har delegation från landstinget att sköta en 
del av de medicinska uppgifterna, känns det dessutom ännu bättre för dem. 
Detta märks också i mötet med kunderna. Satsningen på undersköterskor rör 
främst omvårdnadsdelen av arbetet. Där gäller det att utnyttja undersköter-
skekompetensen rätt. För servicetjänsterna är det inte lika viktigt. Där kan 
det rent av vara fördyrande. ”Det gäller att rekrytera till rätt segment”.

I detta sammanhang nämns också att det kan vara viktigt att ha karriär-
vägar inom äldreomsorgen och att man därför bör ha vårdbiträden kvar. En 
fråga är också om inte utvecklingen går mot att fler och fler gamla vill bo kvar 
hemma längre. Detta ställer i så fall högre krav på tillgången på servicetjänster.  
Utvecklingen kan alltså gå mot att behovet av vårdbiträden ökar i framtiden. 

Alla intervjuade kommuner satsar på fort- och vidareutbildning av sin per-
sonal. Det görs dels genom centrala insatser och dels genom kompetensut-
vecklingsplaner som bestäms i samband med medarbetarsamtalen. De cen-
tralt initierade utbildningarna rör sådana områden som följande:

Social dokumentation ›
Värdegrunden ›
Demensfrågor ›
Parkinsons sjukdom ›
Hygien ›
Fallprevention ›
Läkemedelsfrågor ›
Kostfrågor ›
Kontaktmannaskap ›
Lyfttekniker ›
Brandskyddsfrågor ›

I en framtid kan man också behöva vidareutbilda medarbetare som arbetar 
med ekonomiska frågor men som saknar adekvat utbildning i ekonomi.

En allmän uppfattning är att det är viktigt att så stor del av utbildning och 
fortbildning som möjligt sker på plats. Det underlättar för handledningen 
och utgångspunkten kan lättare tas i arbetet med kunden vid det aktuella till-
fället. Mycket av den utbildning som i dag ges centralt kan alltså med fördel 
genomföras lokalt. 
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 Det allmänna intrycket vid intervjuerna är att personalen är mycket en-
gagerad. Man resonerar kring hur man ska kunna behålla och helst öka sitt 
kundunderlag. Man talar om betydelsen av det goda mötet med de gamla och 
om att man har en så god kompetens i personalgruppen. Man förstår även att 
man har en mycket betydelsefull roll som ansiktet utåt för sin enhet.

Arbetsklimatet på enheterna beror framför allt på resurssituationen. Hu-
vudintrycket är dock att det är bra överlag. Indexvärdena i enkäter som mäter 
medarbetarnas nöjdhet är höga eller stigande. På de enheter där konkurren-
sen är väldigt hård och kundunderlaget viker kan man spåra en viss oro för att 
mista sitt arbete. Men det påverkar inte den trivsel man känner i nuet.

Personalen säger sig genomgående trivas med arbetet. Det främsta skälet 
är  utbytet man får av att arbeta med och för nöjda kunder. Goda resultat på 
kundundersökningar höjer trivseln. Arbetet som sådant är väldigt stimule-
rande. Goda omdömen ökar trivseln, vilket ger anledning till en ännu bättre 
arbetsinsats som leder till ännu bättre omdömen. På så sätt uppstår positiva 
spiraler. En annan faktor är den tydliga och coachande ledningen, som hela ti-
den ser sin personal och är öppen och mottaglig för personalens synpunkter. 

När det ekonomiska utrymmet är trångt, är det vanligt att man skär ner 
på olika former av trivselbefrämjande åtgärder. Den frågan har diskuterats 
i intervjuerna. Somliga anser att man också måste dra ner på sådant, när an-
nat försvinner. Andra menar att det är just i sämre tider man måste satsa på 
att personalen trivs. Argumenten är att insatserna inte kostar eller behöver 
kosta särskilt mycket. Man ser inte på åtgärderna som några rättigheter eller 
något ledningen gör för att vara snäll, utan som ett slags belöning och bekräf-
telse på att personalen gör ett gott arbete. Som ett tecken på trivsel i personal-
gruppen, anordnar man ofta på egen hand en hel del aktiviteter. De bekostas 
dock inte alltid helt eller delvis av arbetsgivaren utan av personalen själv. I 
de flesta av de aktuella kommunerna finns några trivselbefrämjande åtgärder 
som lyfts fram av personalen, till exempel följande::

Friskvårdspengar (olika grad av subvention av exempelvis träningskort,  ›
inträdeskort till simhallar)

Massage ›
Julkorg, julklapp eller julbord, helt eller delvis subventionerat ›
Vårl › uncher

Kortare arbetstid på sommaren och arbetsdagar före röd dag ›
Fester som personalen själv anordnar i form av exempelvis knytkalas ›
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Gemensamma teater- och biobesök eller SPA-aktiviteter ›
Gratis kaffe, ibland med kaffebröd ›
Aktiviteter tillsammans med kunderna ›
Veckobrev med bland annat upplysningar om födelsedagar i personalgrup- ›
perna och gratulationer

Konst- och idrottsföreningar ›
Företagshälsovård med individuell rådgivning  – även i personliga frågor  ›
av olika karaktär, till exempel ekonomi- eller kärleksbekymmer

Tjänstejackor av fin kvalitet eller trevliga arbetskläder ›
Ryggsäckar ›
Gemensamma  › måltider

Den fysiska arbetsmiljön varierar. Allt är naturligtvis inte en önskesituation. 
Miljön är inte alltid bra hemma hos kunderna, där det kan vara trångt och lyf-
ten tunga. Dessutom tycks en trend vara att fler av de gamla vill vara hemma 
så länge som möjligt. Tidsscheman kan också vara tuffa för att nå maximal tid 
hos kund. Ändå måste man agera så att det inte blir stressigt tillsammans med 
de gamla. Tempot är högt och förändringarna många. Hos dessa framgångs-
rika enheter verkar dock inte detta betraktas som dålig arbetsmiljö. Man in-
ser att det ibland måste vara så och annat överväger det som är besvärligt. Det 
verkar som om ledningen tar tag i problem omedelbart och försöker lösa dem 
och dessutom arbetar man proaktivt. 

Sammanfattningsvis om personalfrågorna:

I personalplaneringen är det är viktigt att klara av kravet på flexibilitet och  ›
så få kontakter som möjligt för kunden.

Det finns en förståelse bland personalen för att antalet kunder och anställ- ›
ningstryggheten hänger samman och att omflyttningar och organisations-
förändringar hör ihop med systemet.

Undersköte › rskekompetens ger hög status i äldreomsorgen.

Kompetensutvecklingen är viktig för att man ska kunna få och upprätt- ›
hålla den kompetensnivå som bidrar till det goda ryktet.

Trivselbefrämjande åtgärder förbättrar arbetsklimatet även om det  › inte 
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alltid behöver kosta arbetsgivaren så mycket.

Arbetsmiljön kan vara svår ibland. Det uppvägs av att arbetet är stimule- ›
rande och av att ledningen  försöker agera proaktivt.

Feedback

Från brukarna
Den absolut vanligaste kommentaren om var man får den bästa återkopp-
lingen är ”i mötet med den gamle”. Berömmen och tacksamheten sägs lyfta 
personalen. Det ger den bästa stimulansen i arbetet och sporrar till ännu 
bättre insatser. Andra tillfällen till återkoppling som nämns av personalen är 
bland annat:

Telefonsamtal med den gamla eller de anhöriga ›
Olika slags välbesökta möten och samverkansråd  ›
Uppmärksamhet i media genom insändare eller artiklar ›
Särskilda tack i form av kort, blommor, tårtor, kaffebröd, rader i dödsan- ›
nonser 

Synpunkter och rykten ”på stan” ›

Klagomålshanteringen som officiellt ska ske centralt i kommunen, men som 
ofta sker i mötet med personalen eller enhetscheferna, ger en bra uppfattning 
om vilka förbättringsområden som finns.

Personalen tycks ta sådana här synpunkter på det allra största allvar, efter-
som man betraktar mötet med kunden som det absolut viktigaste.

Från uppdragsgivarna
Från beställarsidan är det inte vanligt med feedback över huvudtaget. En och 
annan biståndshandläggare ger positiv respons ibland. Resultat som redo-
visas i samband med utvärderingar och nöjdhetsundersökningar kan också 
lyfta personalen.

Från den egna ledningen på produktionssidan, mest tjänstemannaled-
ningen, förekommer däremot oftare att goda resultat kommenteras i beröm-
mande ordalag. Det mesta av återkopplingen kommer från de egna cheferna. 
Här finns exempel på hur ökad tid hos kund belönas med blommor när man 
nått 70 procent av tiden hos kund och med en ekonomisk gratifikation vid 75 
procent.



kapitel 7. ledning

Egenregi i valfrihetssystem28

Klagomål är en viktig del av återföringen. En kommun har därför tagit fram 
en liten lathund i kreditkortsformat till de anställda som stöd när de möter 
klagomål:

ANVÄND ALLTID GÅVOPRINCIPEN  
när du tar emot synpunkter/klagomål

1. Tacka kunden  ›
”Vad bra att du berättar det här”

2. Förklara varför du tackar ›  
”Det är viktigt för oss att veta vad du tycker”

3. Beklaga ›  
”Jag beklagar att Du har upplevt på det här sättet”

4a. Om möjligt åtgärda direkt ›  
”Jag ska så snart som möjligt se till att ordna detta”

4b. Lova att kunden får återkoppling ›  
”Jag ska föra Din synpunkt/klagomål vidare till ansvarig och se till att vi 
återkommer till Dig”

Gör så här efter att Du har mottagit muntliga  
eller skriftliga synpunkter/klagomål

1. Vid behov efterfråga kompletterande information ›
2. Vid muntlig synpunkt/klagomål skriv ner den på papper/blankett ›
3. Lämna papperet/blanketten till Din verksamhetschef ›
4. Fundera på och diskutera förbättringsåtgärder med kollegor och Din  ›
verksamhetschef.

5. Verksamhetschefen återkopplar till kund ›

Alla synpunkter, klagomål och förbättringar sammanställs, analyseras och 
publiceras. På så sätt höjer vi kvaliteten inom kommunens omsorg.

Sammanfattningsvis om feedback:

Den främsta och mest verkningsfulla återkopplingen kommer i mötet med  ›
kunden och/eller dennes anhöriga.



Egenregi i valfrihetssystem 29

Allt som bättrar på enhetens och personalens rykte betraktas som presta- ›
tionshöjande och ger medarbetarna en ”kick”.

Klagomål betraktas som viktiga och ses mer som en hjälp att åstadkomma  ›
förbättringar än som kritik.

Återkopplingen från uppdragsgivarna är mycket sparsam. ›
Områdes- och verksamhetschefer ger god återkoppling och uppmuntrar. ›

Enhetens rykte
Personalen talar mycket väl om sin enhet generellt. Spontant, utan att bli till-
frågade, säger man att man är stolt över verksamheten och man ser och hör 
att man talar väl om en i samhället.

Jämförelser med kontrollgruppen skolor

Intervjuer har även gjorts med tre framgångsrika skolor som är hårt konkur-
rensutsatta.  Deras uppfattning om varför man blir framgångsrik och utvald 
i en valfrihetssituation är slående lika de åsikter som framkommit i äldre-
omsorgsintervjuerna. Följande citat ur samtalen med skolorna kan belysa 
detta:

Konkurrenssituationen hade varit mycket lättare att tackla om man hade  ›
fått agera som en egen enhet och slippa koncernperspektivet.

Konkurrensen med fristående anordnare är inte större än den som kom- ›
mer från andra kommunala enheter.

Marknadsföringen sker på ett traditionellt sätt med broschyrer, annonser  ›
och katalogerMest effektiv är dock mun-till-munmetoden. Ett gott rykte 
är det bästa konkurrensmedlet.

Eleverna och deras föräldrar ses som reella kunder. Det är de som genere- ›
rar resurser.

Personalen är, och måste hela tiden vara ”på tårna”. Medvetenheten om  ›
detta är mycket stor – utan elever, inget arbete.

Enheten får inte vara för stor. Allt bygger på närhet. Om man utvidgar för  ›
mycket, blir varumärket lidande.  Om skolan är stor, måste tydliga småen-
heter skapas i den stora på ett sådant sätt att det märks såväl i personal-
kontakterna som i lokaldispositionen.
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Den politiska ledningen är ganska osynlig. Cheferna känner till dess namn  ›
och utseende och träffar den ibland. Men det väsentliga är att den opera-
tiva ledningen är sammansvetsad och talar samma språk.

Möjligheten att påverka verksamheten är stor. ›
Möjligheten att göra överföringar av över- och underskott sänder signaler  ›
om att man har ett eget ansvar och ledningens förtroende.

En sund oro finns i personalgrupperna för övertaligheter vid neddragning- ›
ar. Men den hålls på en sådan nivå, att kunderna inte märker någonting.

Föräldrar och elever är mycket intresserade av att ha kompetent och behö- ›
rig personal.

Ett öppet arbetsklimat, där man hjälper varandra och ser sig som ett lag, är  ›
en förutsättning för framgång.

Kompetensutvecklingsplaner finns centralt. Men den ekonomiska situa- ›
tionen gör det svårare att förverkliga dem. Individuella planer omhuldas 
dock.

Elevgruppen i sig är den viktigaste trivselfaktorn, men det finns även  ›
andra av mer traditionellt slag, alltifrån personalkaffe och personalfester 
till julbord, som ofta åtminstone till en del bekostas av personalen själv.

Den viktigaste återkopplingen kommer från elever och föräldrar och är  ›
som regel positiv.

Uppdragsgivarna ger också positiv respons (i högre grad än inom äldre- ›
omsorgen i de intervjuade kommunerna).

Enhetens rykte är gott och man talar om sina skolor med stolthet. Man  ›
får också utmärkelser av olika slag, vilket gör att anseendet i samhället är 
högt.
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Varför väljer man just dessa äldreomsorgsenheter  
i ett valfrihetssystem?

I intervjuerna är argumenten som anges som skäl för att man väljer äldreom-
sorg i kommunal egenregi i stort sett desamma oavsett vem man talar med. 
Följande ord nämndes av samtliga intervjuade (utan inbördes prioritetsord-
ning):

Trygghet ›
Tradition ›
Tillgänglighet ›
Närhet ›
Bemötandet ›
Personalens stora kompetens ›
Folkvald styrelse ›
Brett utbud ›
Gott rykte ›
Fungerande kontaktmannaskap ›
Håller sina kunskaper aktuella ›
Flexibilitet ›
Ett bra första intryck ›
Fint arbete med de anhöriga ›
Klarar specialfall ›
Medinflytande ›
Säger aldrig ”nej” ›
Lyssnar intresserat på kritik ›
Långsiktigt hållbart ›
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När det handlar om framgångsfaktorer för egenregiverksamhet framhålls 
framför allt två saker: affärsmässighet och kundorientering. Allt annat speg-
las i ljuset av dessa.

Studien visar tydligt att konkurrenssituationer sätter press på egenregi-
verksamheten. De gör att kvalitet och effektivitet ökar. Även  personalens 
motivation och arbetsglädje ökar. Samtidigt är det uppenbart att konkurrens 
mellan kommunal egenregi och fristående anordnare aldrig kan ske på lika 
villkor. Därför måste tydliga spelregler skapas och klargöras för alla inblan-
dade på både beställar- och utförarsidan. 

Kommunerna menar att det finns framgångshämmande spänningar mel-
lan beställare och utförare. Beställarna är inte konkurrensutsatta. De står 
för en gammaldags syn och gör därför fel saker. De betonar myndighetsan-
svaret, men borde vara mer av samordnare. Utförarna, däremot, står för ett 
nytänkande, betonar affärsmässigheten och vill ägna sig mer åt service än 
myndighetsutövning. Egenregianordnarna känner sig inte sedda av kom-
munledningen på samma sätt som beställarorganisationen, och upplever att 
kommunstyrelsen inte får en rättvisande bild av verksamheten. Det beror på 
att beställarorganisationen ligger närmare eftersom de hanterar budget- och 
målfrågor. Medan man på utförarsidan arbetar hårt med effektiviseringar 
tycks beställarsidan inte känna av ett kärvare ekonomiskt läge, utan kan växa 
till synes obehindrat.

Man har också olika syn på hur resurser ska tilldelas. För utföraren är det 
viktigaste att man får resurser till verksamhet som gör att kunderna tycker 
att de får ett gott liv. Beställarna vill däremot helst peka ut exakt med vad och 
hur länge den gamle ska få samhällets hjälp. Utförarna upplever att kunden 
därigenom omyndigförklaras på ett sätt som till exempel inte sker inom barn-
omsorgen. Man ifrågasätter också varför man egentligen ska behöva genom-
förandeplaner. Inom verksamheten och  i arbetet med kunderna löser dock 

Sammanfattning
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ofta personalen dessa intressekonflikter på ett smidigt sätt – ofta utan att ha 
formell rätt till det. 

Ledningen av verksamheten, alltifrån produktionschef till enhetschef, till-
mäts den allra största betydelse. Allmänt betonas tydligheten. Alla vet vilket 
uppdrag man har. Cheferna coachar och stöttar sina underställda, och förtro-
ende och tillit präglar ledarskapet.

Den marknadsföring som sker från egenregins sida skiljer sig varken 
nämnvärt från fristående anordnares eller från kommunal egenregi i andra 
sammanhang. Oavsett vad som görs i form av marknadsföring, är det person-
liga mötet det allra viktigaste. Genom det hålls också ett gott rykte vid liv. Alla 
arbetar mycket medvetet med det goda varumärket. Utbildningsinsatser rik-
tade mot all personal, oavsett kategori, genomförs mycket medvetet i syfte att 
skapa en gemensam värdegrund. Det är helt uppenbart i intervjuerna att man 
lyckas. Alla medarbetare talar samma språk.

Ekonomiska frågor av olika slag har stor betydelse för att understryka be-
tydelsen av verksamheten. Det gäller allt från möjligheten att överföra resul-
tat från ett budgetår till ett annat till bonus i olika former för personal som 
bidrar till verksamhetens positiva utveckling. Även avgifternas storlek har 
direkt bäring på verksamhetens möjligheter. Om de blir alltför höga utnytt-
jas skattesystemet av de fristående konkurrenterna på ett sådant sätt att man 
tappar kunder inom egenregin.

Ett kännetecken är att personalen visar stor arbetsglädje. Man trivs, är 
stolt över sin verksamhet och upplever inte heller arbetsmiljön som en be-
lastning. Enheternas storlek anpassas också efter möjligheten att ha funge-
rande arbetslag. Gränsen för storleken går vid opersonligheten.  Konkurrens-
utsättningen gör att man måste ha en flexibel organisation som klarar snabba 
omflyttningar eftersom man inte kan räkna med uppsägningstider. Detta har 
hittills inneburit att man varit tvungen att utnyttja timanställda och vikarier 
som buffert. Har man inte den formen av flexibilitet måste den fasta perso-
nalen vara beredd att flytta på sig. Man hade helst velat ha specialistfunktio-
ner av olika slag knutna till sig, men bland annat skatteväxlingsproblemati-
ken försvårar detta.  Man eftersträvar allmänt undersköterskekompetens på 
omvårdnadssidan. Det är påfallande vilken stolthet denna personalkategori 
visar. Den har status. Efterhand som servicetjänsterna ökar, bland annat på 
grund av att allt fler gamla vill bo kvar hemma, kommer behovet av vårdbi-
träden att öka. All personal får en omfattande fort- och vidareutbildning som 
uppfattas som mycket angelägen av samtliga parter.

Verksamheten får sin främsta återkoppling av kunderna och deras anhöri-
ga. Det sker på alla tänkbara sätt och betyder mycket för personalens arbets-
glädje. Kulturen är också sådan att klagomål som framförs tas emot med upp-
skattning. Man vill ständigt bli bättre. Återkopplingen till den som framför 
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synpunkter ges också omedelbart. Ledarna inom egenregin betraktas också 
som duktiga på att ge feedback. Däremot möter man sällan sådan från bestäl-
larsidan och den politiska ledningen.

Framgångsrika skolor som är hårt konkurrensutsatta har också intervju-
ats. Det är påfallande hur de liknar äldreomsorgen när de beskriver varför 
man har framgång. I huvudsak samma faktorer framhålls.

Egenregins uppfattning om varför man blir vald av kunderna är också väl-
digt samstämmig. Det handlar om kommunen som det trygga alternativet 
som finns nära och alltid är tillgängligt. Att verksamheten styrs av den poli-
tiska organisationen ses som att den är ens egen som man kan vara med och 
påverka. Vidare framhålls faktorer som ett gott rykte, ett gott kontaktman-
naskap, kompetent och allsidig personal och ledning, lyssnande personal som 
inte väjer för att ta emot kritik samt gott arbete med de anhöriga. man uppfattar 
sig också som ett långsiktigt, hållbart alternativ som alltid har funnits och 
som man kan lita på.
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