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Abstract 

 
Since the year 2000 the State has gradually increased its control over the local and County Councils 

with the help of earmarked subsidies aimed at specific fields. From 2010 up until 2014 the Ministry of 

Health and Social Affairs have come to annual agreements with Swedish Local and County Councils 

(SKL) concerning comprehensive reforms within Local and County Council Health Care as well as 

Local Council Social Services. The campaign is called A Better Life for the Ailing Elderly, an im-

portant part of which has been an economic incentive in the form of performance-based remuneration. 

The purpose of this study is to show the effects on Local Councils elderly care staff and administration 

through predetermined quality criteria and performance-based remuneration. This is a case study of 

implementation as exemplified by Arvika and Kristinehamn Councils. It is a quantitative study based 

on the return of 574 questionnaires from different personnel groups caring for the elderly within the 

councils. 

Management by performance remuneration is achieved in many areas but the study is limited to scru-

tinizing a new method of working with prevention within the care of the elderly. The work model is 

called Senior Alert and means that the staff, using various assessment instruments, assess specified 

health hazards within the elderly population. Comparisons are made between different professional 

groups within the organization where we, from a number of theoretical perspectives, analyze to what 

extent implementation has occurred. 

The result of the study shows that the reform has had an effect on the councils in as much that a major-

ity of the staff say they have had information and instruction concerning Senior Alert.  

Managers are to a high degree positive to the new method of working, whereas the nursing staff are 

more hesitant. A reason for this can be that the managers have a allocation responsibility and are influ-

enced by the financial grants (the performance-based remuneration) while the nursing staff believe that 

they already have good methods of preventive care for the elderly. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sammanfattning 

 
Staten har sedan år 2000 i ökande grad kompletterat styrningen av kommuner och landsting med hjälp 

av öronmärkta stimulansmedel riktade till specifika områden. Från 2010 och fram till och med 2014 

har Socialdepartementet tecknat årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) om ett omfattande reformarbete riktat till landstingens och kommunernas hälso- och sjukvård 

samt kommunernas socialtjänst. Reformen benämns Bättre liv för sjuka äldre, där en viktig ingrediens 

har varit ekonomiska incitament i form av prestationsersättning.  

Syfte med denna studie är att belysa vilken påverkan styrsättet med förbestämda kvalitetskriterier och 

prestationsbaserad ersättning får på personalen i kommunal äldreomsorg. Studien är en fallstudie av 

implementering, där Arvika och Kristinehamns kommuner exemplifierar fallet. Det är en kvantitativ 

undersökning som bygger på 574 enkätsvar från olika personalgrupper inom kommunernas äldre-

omsorg.  

Styrning med prestationsersättning sker inom många områden, men denna studie avgränsas till att un-

dersöka ett nytt sätt att arbeta förebyggande inom äldreomsorg. Arbetsmodellen kallas Senior alert och 

innebär att vårdpersonal utifrån olika skattningsinstrument bedömer specificerade hälsorisker hos den 

äldre befolkningen. I studien görs jämförelser mellan olika yrkesgrupper i organisationen där vi utifrån 

flera teoretiska perspektiv analyserar i vilken grad en implementering har skett.  

Resultatet av studien visar att reformen har fått genomslag i kommunerna, genom att en majoritet av 

äldreomsorgspersonalen säger sig ha fått information om och utbildning i Senior alert.  

Chefer instämmer i hög grad till att det nya arbetssättet är bra medan vårdpersonalen är mer tveksam. 

En förklaring till det kan vara att cheferna har ett ekonomiskt ansvar och låter sig styras av de ekono-

miska anslagen (prestationsersättningen) medan vårdpersonalen anser att man redan har bra metoder 

för att arbeta förebyggande för de äldre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Begrepp i vår studie 

 

Särskilt boende: permanent boendeform för äldre med bemanning dygnet runt. 

Korttidsboende: tillfälligt boende för äldre med bemanning dygnet runt för personer som inte kan bo 

hemma på grund av medicinska och/eller sociala behov. 

Primärvård: svarar för befolkningens behov av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad,  

förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. 

Kvalitetsregister: Socialstyrelsens benämning på ett antal statistikdatabaser där socialtjänst och sjuk-

vård rapporterar in data på individnivå. Syfte är att samla information om olika befolkningsgrupper 

som underlag för ett förbättringsarbete av hälso- och sjukvård. Exempel är Palliativregistret, Svenska 

Demensregistret och Senior alert. Statistiken ska även användas för forskning.  

Ylva- och Maria pengar: Statliga stimulansmedel till landsting och kommuner med syfte att stimu-

lera metod-  och kvalitetsutveckling. Ansvariga ministrar var Ylva Johansson (S) och Maria Larsson 

(Kd).    
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1. INLEDNING 

Vi är två studenter som genom denna uppsats avslutar vår masterutbildning i offentligt ledarskap.  

Båda har lång erfarenhet av ledarskap i offentlig verksamhet, den ena från landstingens hälso- och 

sjukvård och den andra från kommunal socialtjänst. Vi har i det praktiska arbetet upplevt ett stort an-

tal reformer och organisationsförändringar som har genomförts i offentlig förvaltning sedan början 

på 1990-talet och som påverkat de kommunala och landstingsdrivna verksamheterna på olika sätt. 

Reformerna har syftat till att decentralisera ansvar och befogenheter genom att gå från regelstyrning 

till målstyrning, förändrad ekonomistyrning i form av budgetansvar långt ut i organisationen och 

krav på återrapportering med kostnadskontroll, liksom en organisering av verksamheter i beställar – 

utförarorganisation där ledningsorganisationen är beställare av intern produktion. Nästa steg har varit 

konkurrensutsättning där en del av kärnverksamheten, i vårt fall hälso- och sjukvård och sociala in-

satser, har lämnats till privata utförare.  

 

Sedan år 2000 har staten i ökande grad kompletterat styrningen med öronmärkta stimulansmedel som  

riktat sig till specifika områden (Myndigheten för vårdanalys 2013:8). Denna form för styrning defi-

nieras som mjuk styrning (Feltenius, 2011). Att staten har valt att fördela stimulansmedel i form av 

prestationsbaserad ersättning är enligt nyare forskning (Feltenius, 2011) en ny form av mjuk styrning 

(Myndigheten för vårdanalys, 2013:8).    

 

Styrningsproblematiken mellan stat och kommun präglas dels av den avreglering som har skett sedan  

början på 1980-talet där staten i allt högre grad har använt sig av målstyrning istället för som tidigare  

detaljerad lagstiftning (Feltenius, 2011). Ett tidigt exempel på detta är Socialtjänstlagen som kom 1982 

och var en målinriktad ramlag som gav kommunerna stor frihet när det gäller att uppfylla målen.  

Det kommunala självstyret är starkt förankrat och fastställt i Kommunallagen. I samband med den nya 

Kommunallagen som kom 1992 fick kommunerna utökad frihet i hur man organiserar sig både poli-

tiskt och i förvaltningen. Under 1990-talet utökades kommunsektorn med ett antal nya ansvarsområ-

den bland annat genom kommunalisering av skola och äldreomsorg. Samtidigt pågick en diskussion 

mellan staten och kommunsektorn om den så kallade finansieringsprincipen, det vill säga att när staten 

ger kommunerna nya uppdrag ska de även finansieras genom en reglering inom ramen för det nation-

ella kostnadsutjämningssystemet (SKL cirkulär 1996:132).  

 

Myndigheten för vårdanalys (2013:8) har kommenterat och kritiserat styrningen genom prestations-

ersättningar. Staten har det övergripande ansvaret för mål inom hälso- och sjukvårdspolitiken medan 

landsting och kommuner ansvarar för att finansiera och organisera verksamheten. Detaljerad nation-

ell styrning så som överenskommelserna och prestationskraven är utformade minskar möjligheten att  
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anpassa vård- och omsorg till de lokala behoven. Prestationsersättning betalas bara ut till de som 

uppfyller kraven.  

 

Trots att styrmodellen med prestationsersättning definieras som mjuk styrning har den visat sig vara 

ett mycket starkt styrmedel. Syftet med satsningarna är att uppnå nationell jämlikhet inom vård- och 

omsorg men de riskerar med nuvarande konstruktion och styrmodell att få motsatt effekt. Därför är 

det viktigt att det görs en noggrann analys av om de krav som ställs verkligen innebär en förbättring 

för brukaren/patienten jämfört med de rutiner som redan finns.  

Kommuner och landsting har i liten grad varit delaktiga i formuleringen av kraven och därför finns 

även en risk att de inte bidrar till förbättringar för de grupper satsningen riktar sig till. Ett mekaniskt 

krav som inte är individuellt anpassat kan medföra risk för styrning från ett fungerande arbetssätt till 

ett arbetssätt som inte behöver ge bättre vård. Genom att kommuner och landsting stimuleras att upp-

fylla vissa krav så innebär det att andra områden kan komma att prioriteras lägre. (Myndigheten för 

vårdanalys, 2013) 

 

Vid intervju med SKLs äldresamordnare (intervju 2014-01-17;3) berättar hon att vissa kommuner 

uppfattar det som problematiskt att de av staten påbjudna kvalitetsregistren har sitt ursprung i sjuk- 

vården och i så hög grad fokuserar på somatiska mått exempelvis nutrition och fall, som ibland upp 

fattas som mekaniska och inte bygger på en helhetssyn. Socialt arbete har en annan vetenskaplig  

tradition som är mer komplext att mäta och operationalisera till innehållet. Till exempel är faktorer  

som bemötande, socialt omhändertagande och psykisk hälsa områden som kan bli nedprioriterade 

när styrningen är fokuserad på fysisk hälsa. 

Vid vår intervju gjorde SKLs äldresamordnare (intervju 2014-01-17;3) följande yttrande, vilket ytter-

ligare väckte vår nyfikenhet, att undersöka vad som händer långt ut i organisationen avseende önskade 

effekter.   

 ”Prestationsbaserad ersättning är som en kraftfull medicin, den ger stark  

   effekt men också risk för många biverkningar” 

 

1.1 Styrning av äldrevård via reformer 

Styrningen av reformer bör sättas i ett sammanhang där man i ett statsvetenskapligt perspektiv talar 

om framväxten av granskningssamhället, audit- society. Grunden till detta anses vara att medborgar-

nas förtroende för offentliga tjänster minskar och i takt med att tilliten minskar är resonemanget att 

statsmakten som en del av extern granskning måste kontrollera mer. Här finns det två gransknings-

doktriner. Den ena bygger på att inre kontroll sker genom tjänstemännens etiska förhållningssätt. 

Den andra bygger på att extern granskning är nödvändigt för att säkra att förvaltningen lever upp till 

de mål som politiken har satt upp och som medborgarna finansierar genom skatter. Det finns även ett  
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demokratiskt perspektiv i form av att offentliga tjänster ska bygga på transparens och öppenhet samt 

att medborgarna får value for money. (Ahlbäck-Öberg, 2010; Rothstein 2010; Hall, 2012)   

Förekomsten av granskning och kontroll tillsammans med krav på transparens och öppenhet är do-

minerande i hälso- och sjukvård samt socialtjänst idag.  

En stor utmaning för välfärdssystemet är att förebygga behovet av sociala insatser och vård och be-

handling hos den växande andelen av befolkningen som är över 65 år. En majoritet av de äldre i Sve-

rige är friska och klarar sig utan hjälp långt upp i åldrarna. Risken att drabbas av ohälsa ökar dock 

med stigande ålder och gruppen med omfattande och sammansatta behov ökar i takt med att en allt 

större andel av befolkningen blir äldre och sjukare.  

 

I Socialdepartementets PM Mest sjuka äldre (2011) – en beskrivning av vilka brister och problem 

som behöver åtgärdas, konstateras att den befolkningsgrupp som är minst tillfredsställd med  

den vård och omsorg som ges, är de mest sjuka äldre. Denna grupp är i behov av sammansatta in- 

satser från kommunernas socialtjänst, äldreomsorg och hälso- och sjukvård samt landstingens  

hälso- och sjukvård. Emellertid saknas ett gemensamt helhetsperspektiv vilket delvis kan bero på att 

de ekonomiska styrsystemen motverkar samverkan då ingen av parterna tjänar ekonomiskt på det. 

Det leder till brister i både kvalité och onödigt höga kostnader. (Leading Health Care, 2014) 

 

Mot bakgrund av ovanstående beskrivning har staten de senaste åren genomfört en rad reformer för  

att stärka styrningen och samverkan mellan kommuner och landsting.  Regeringen har förändrat poli-

cys genom ny lagstiftning, till exempel ”Den enskildes rätt att få en samordnad individuell plan”, nya 

föreskrifter till exempel ”Sjukvård och socialtjänst ska ha ett ledningssystem för systematiskt kvali-

tetsarbete SOSFS 2011:19” och nya nationella riktlinjer på flera områden till exempel ”Palliativ vård”.   

 

1.2 Reformarbetets påverkan på landsting och kommuner  

När en ny policy ska genomföras kan det råda intressekonflikter mellan huvudmän och även inom 

egen organisation då verkställarna inte är övertygade om egennyttan med en förändring, vilket riskerar 

att policyn inte genomförs. Det kan vidare råda brist på kompetens eller resurser som gör att man prio-

riterar andra saker. De lokala förhållandena varierar och förändras ständigt, vilket problematiserar 

möjligheten att anpassa sig till nya regler utan att ta hänsyn till de egna förutsättningarna. Det finns en 

risk att besluten kan komma att ändras ju längre ut i organisationen implementeringen kommer, ef-

tersom den ska passera många olika led. Hälso- och sjukvård och socialtjänst är komplexa system och 

viktiga kvalitetsaspekter kan gå förlorade om man bara skall mäta det enkla och det som är möjligt att 

operationalisera och sedan belöna de som når dessa resultat. (Myndigheten för Vårdanalys, 2013:8) 
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Under 1990-talet och framåt har många kommuner gått från att expandera sina verksamheter till 

åtstramning. Kraven på kommunernas service har dock inte minskat, vilket lett till en alltmer pressad  

ekonomisk situation. Många av kommunerna har kostnader som är svåra att påverka så som ökade lö-

ner, allt fler äldre medborgare med behov av insatser och en allt större pensionsskuld för medarbetare. 

Detta i kombination med mindre skatteintäkter på grund av utflyttning av den yngre arbetsföra befolk-

ningen har ställt krav på ökad styrning och uppföljning. (Svenska Kommunförbundet, 2000) 

 

Det finns en risk att de krav som ställs på standardiserade avrapporteringar leder till att reformen im-

plementeras lokalt bara för att optimera uppfyllandet av de utvärderingskriterier som staten valt. (Le-

ading Healthcare nr 8, 2012) 

 

Kommunernas hårt pressade ekonomi kan utgöra en risk för att man lämnar felaktiga uppgifter till de 

olika register som ingår i den nya reformen i syfte att få del av prestationsersättningen. Detta  

skulle i så fall innebära dels ett slöseri med gemensamma resurser men också en fara för kvalitén i  

de databaser som ska användas för forskning och utveckling. (Myndigheten för vårdanalys, 2013:8) 

 

Vi frågade socialdepartementets äldresamordnare om staten har några synpunkter på de risker 

som framförts från myndigheter och organisationer. Socialdepartementets äldresamordnare sva-

rar (intervju 2014-01-17; 2)  

 

”Jag tror att risken för till exempel fusk finns oavsett om man styr med pengar 

eller inte. Men den är förstås större om man sätter pengar på styrningen. I de 

fyra register som vi arbetar med finns inskrivet att man ska kvalitetssäkra resul-

taten. Det vill säga man skall följa upp genom att göra journalgranskningar ge-

nom stickprov. Det är ett sätt att verkligen kontrollera att det blir rätt. Men det 

går naturligtvis inte att göra det hundraprocentigt. Men man måste också lita 

på att man vill göra det bästa. Någonstans finns det också en spärr för fusket”   

1.3 Reformarbetets påverkan på de professionella 

Det finns en traditionsbunden bild av hur olika yrkesfunktioner ser på sig själva och på varandra. 

Oftast fungerar det dagliga arbetet alldeles utmärkt, men kraven på samverkan ökar i takt med en  

allt mer vårdkrävande och multisjuk befolkning. Det kan finnas en risk att skillnader i professionell 

skolning försvårar samarbetet mellan den personal som ska samverka runt enskilda brukare som  

behöver vård och omsorg (Axelsson & Axelsson, 2011). 
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Personalen inom den kommunala äldreomsorgen är uppdelade i olika professionella funktioner på 

grund av en allt mer utpräglad specialisering i samhället. Forskning om hälso- och sjukvårdens pro- 

fessioner har påtalat hur specialiseringen leder till större skillnader mellan personalen som utför de 

specialiserade uppgifterna och de som är ansvariga för den mer patientnära omsorgen (Socialstyrel- 

sen, 2009). I utvärderingen av Sveriges hälso- och sjukvård 2009, konstaterar Socialstyrelsen att den 

ökade specialiseringen visserligen bidrar till utveckling och kunskap inom specifika områden, men 

samtidigt ökar revirtänkandet och fragmentering av olika verksamheter. 

 

Kvalitet inom vård och omsorg är inte mätbart fullt ut och använder man ofullständiga kvalitetsindi-

katorer riskerar man att styra mot felaktigt beteende i verksamheten. Om man styr med prestationser-

sättning där de professionella inte anser att kraven är legitima utan uppfattar dem som felaktiga ham-

nar de professionella i ett dilemma, vilket försvåras ytterligare om man dessutom anser att den verk-

samhet man bedriver redan är bra och innebär god vård.  Det finns då en viss risk för att man frestas 

att manipulera rapporteringen bara för att få resurser. (Myndigheten för vårdanalys, 2013:8) 

 

I denna uppsats undersöker vi hur en ny nationell policy implementeras, där vi har störst fokus på de 

professioner som möter brukare och patienter i kommunernas äldreomsorg. Den statsvetenskapliga 

problembild vi vill fördjupa oss i är styrningsproblematiken av professioner. Vi utgår från styrmo-

dellen Bättre liv för sjuka äldre, som staten använder för att införa en ny policy och vilka specifika 

implementeringsproblem det kan vara förenat med när staten styr kommunernas verksamhet inom 

äldreomsorg. Kärnverksamheten utförs av olika professioner och vi är intresserade av vilka effekter 

som denna top-down styrning får på dem som ska genomföra reformen längst ut i verksamheterna. 
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2. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Staten införde 2010 ett prestations- och resultatbaserat sätt att styra vård- och omsorgsverksamheten 

för äldre personer där kraven successivt höjts och där belöningar för de följsamma delas ut i form av 

pengar. Genom att styra sjukvård och socialtjänst in i fasta centraliserade system där måluppfyllelsen 

mäts på samma sätt i hela landet blir styrningen stramare.  

 

Syfte med studien är att belysa hur styrsättet, med av staten förbestämda kvalitetskriterier och prestat-

ionsbaserad ersättning, påverkar personalen i de implementerande organisationerna och i vilken grad 

de arbetar efter riktlinjerna från staten.  

 

Övergripande forskningsfråga: Vilka effekter har denna prestationsbaserade top-down styrning på 

de aktörer som skall genomföra förändringen och hur kan dessa förklaras? 

Specificerade forskningsfrågor: 

 Vad kännetecknar den statliga styrningen av reformen på nationell, regional och lokal nivå? 

 Hur påverkar den statliga styrningen av reformen de undersökta aktörernas arbetssätt? 

 Implementerar de undersökta aktörerna i den kommunala äldreomsorgen nya rutiner?  
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3. DISPOSITION     

Vi har presenterat studien med en beskrivning av varför undersökningens ämne är aktuellt att granska. 

Uppsatsen börjar med en inledning följt av studiens syfte och valda frågeställningar. I nästkommande 

kapitel beskrivs det vetenskapliga förhållningssättet, urval, valet av metod, hur vi designat studien, 

tillvägagångssätt vid materialinsamling, genomförande och bearbetning av data, validitet och reliabili-

tet samt etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur vi avgränsat studien och en 

metoddiskussion. 

Under kapitel teori redogör vi för de valda implementeringsteorierna top down och bottom up, som ger 

olika perspektiv på hur policyskapande och implementering kan fortskrida samt ytterligare teorier för 

att söka förklaringar i traditionell och nyinstitutionell teori, new public management och aktörsteori. 

Enligt vår uppfattning är teorierna relevanta för att beskriva implementeringens problematik. En för-

tydligande diskussion kring på vilket sätt teorierna kan appliceras utifrån uppsatsens ämne förs också. 

I slutet av teoridelen presenteras angränsande forskning. 

I kapitlet empiri beskriver vi den nationella, regionala och lokala nivån av äldrevården samt det nat-

ionella kvalitetsregistret Senior alert. 

Under kapitel resultat och analys presenteras resultatet från den kvantitativa enkäten där vi återkopplar 

till teori och slutligen redovisar våra slutsatser och en sammanfattning i förhållande till de valda fråge-

ställningarna.  

I diskussionskapitlet diskuteras resultatet av undersökningen utifrån tidigare avsnitt och resonemang i 

studien samt våra egna reflektioner kring framkomna resultat. Avslutningsvis presenteras förslag till 

vidare forskning. 
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4. METOD 

I detta kapitel tar vi upp vetenskapligt förhållningssätt, metodval, urval, hur enkäten har designats, 

hur data har insamlats och bearbetats, genomförandeprocess, bearbetning av data, bortfallsanalys, 

reflektion kring validitet och reliabilitet samt redogörelse för hur vi har förhållit oss till de etiska 

kraven. Avslutningsvis redovisar vi hur studien har avgränsats samt en metoddiskussion. 

 

         4.1  Vetenskapligt förhållningssätt 

När man ska samla information och data om verkligheten måste man reflektera över vilket förhåll-

ningssätt man har till verklighet, sanning och kunskap (Jacobsen, 2007). Läran om hur verkligheten 

ser ut kallas ontologi och har varit föremål för filosofiska diskussioner i flera hundra år. Inledningen 

till den moderna vetenskapsfilosofin uppstod i början på 1920-talet, genom den så kallade Wien – 

kretsen som sade sig vara logiska positivister. Framträdande filosofer var Schlick & Wittgenstein 

(Gilje & Grimen, 2011). Den logiska positivismen var en uppgörelse med metafysiken och teologin 

och hävdade att verkligheten kan förstås utifrån vetenskapliga och logiska principer. Positivismens 

grundläggande antagande är att det finns en objektiv värld utanför oss själva och att den objektiva 

verkligheten kan studeras på ett objektivt sätt. Ett positivistiskt förhållningssätt inom samhällsveten-

skaperna innebär att man anser att det finns objektiva fakta även när man studerar människor och so-

ciala system och att man genom kumulativ kunskap kan få en allt bättre överblick över de lagbun-

denheter som styr samhället. Från 1960 – talet och framåt har det positivistiska förhållningssättet kri-

tiserats och inom samhällsvetenskapen är den inriktning som dominerar ett tolkningsbaserat – her-

meneutiskt förhållningssätt till kunskap om verkligheten. Kunskapsteoretiskt innebär ett tolkningsba-

serat förhållningssätt att man är överens om att det inte finns någon objektiv social verklighet utan 

det finns olika bilder av verkligheten. För att kartlägga den så kallade verkligheten eller snarare de så 

kallade verkligheterna måste man sätta sig in i hur människor tolkar och ger mening åt specifika so-

ciala fenomen. Inom organisationsforskning har genom ett förtolkande förhållningssätt fokus flyttats 

från det objektiva till det subjektiva. (Jacobsen, 2007) 

Vår utgångspunkt är att fenomen som policy implementering och dess förutsättningar måste förstås 

som ett komplext samspel mellan de individer som ingår i ett socialt sammanhang, en holistiskt an-

sats och att människors beteende formas av det sammanhang man ingår i. Vi stödjer uppfattningen 

att sociala system är underkastade vissa lagar men inte på samma sätt som inom naturvetenskaperna. 

Enligt detta synsätt inom samhällsvetenskaperna kan man inte tala om kausala samband utan istället 

om sannolikheten för att ett visst fenomen uppstår (Jacobsen, 2007).  

Hermeneutik, tolkningslära är centralt för samhällsvetenskapen. Samhällsvetenskaplig forskning hand-

lar om att tolka och förklara normer, regler, värderingar och sociala rollmönster. En stor del av den 

samhällsvetenskapliga forskningen kan beskrivas som en tolkningsprocess. Det som är speciellt  

för samhällsforskningen i jämförelse med den naturvetenskapliga forskningen är att man studerar  
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mänskliga beteenden och hur människor uppfattar och tolkar sin omgivning. Forskaren måste därför  

försöka att tolka och förstå något som redan är tolkat av de sociala aktörerna. Detta kallas enligt den  

engelska sociologen Anthony Giddens för dubbel hermeneutik. Vi möter aldrig världen förutsättnings-

löst utan vi har alltid en förförståelse eller bakgrundskunskaper när vi tolkar omvärlden. Förförståelsen 

handlar om språk och begrepp, föreställningar samt personliga erfarenheter. (Gilje & Grimen, 2011) 

I vår undersökning är vi som forskare påverkade av hur vi själva uppfattar och tolkar centrala företeel-

ser när vi undersöker till exempel kommunens uppbyggnad och statlig styrning. Vi har sökt kunskap 

genom att intervjua personer som vi har bedömt kan ge information om det vi vill undersöka. I detta 

ligger en tolkning som bygger på vår egen förförståelse. När vi analyserar personalens svar på frå-

gorna i enkäten kommer tolkningarna att påverkas av våra personliga erfarenheter och föreställningar 

om det vi undersöker. Detta är oundvikligt i samhällsvetenskaplig forskning och det är därför viktigt 

att kritiskt granska sin egen tolkning av de data man får fram och visa transparens i analysen.     

 

          4.2 Metodval  

          Enligt Jacobsen (2007, s.149) är en kvantitativ metod lämplig när man har ganska god förhands-                      

          kunskap om det ämne man undersöker och när problemställningen är relativt klar.  

          Vår frågeställning handlar om hur personalen längst ut i äldreomsorgen implementerar en ny  

policy. Det är en förutsättning att problemställningen är klar för att vi ska kunna kategorisera 

problematiken innan vi samlar in data. Detta är nödvändigt för att de frågor och svarsalternativ vi 

anger ska vara relevanta för de som ska svara. Genom att använda en kvantitativ metod blir det möjligt 

att fråga många personer. När vi ställer samma frågor till ett stort antal respondenter kan vi strukturera 

den information som kommer fram och på så vis få fram det typiska men också avvikelser från det 

som är mest förekommande. Kvantitativ metod har fördelen att den standardiserar informationen och 

gör den lätt att behandla med hjälp av dator. Fördelningen av svar på en fråga är möjlig att beskrivas i 

exakta procent eller antal och med en känd grad av osäkerhet kan vi generalisera resultaten. Vi kan 

också uttala oss om variationer och samband mellan olika förhållanden. En fara med kvantitativ metod 

är att den kan ge undersökningen en ytlig prägel.  Eftersom enkäten är ställd till personer på många 

enheter kan den inte vara alltför komplex. Det är svårt att gå på djupet varför vi nöjt oss med att mäta 

ganska enkla förhållanden. Det är heller inte möjligt att få fram alla individuella variationer inom en 

grupp människor. (Jacobsen 2007, s. 146) 

 

I den forskning vi tagit del av och som belyser styrning och implementering är en övervägande del 

kvalitativa undersökningar med djupintervjuer av representanter för olika delar av organisationer.  
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Vi har valt en kvantitativ metod för att göra det möjligt att nå de stora personalgrupper som i prakti- 

ken ska genomföra den aktuella förändringen. För att få tillräckligt stort undersökningsunderlag har  

vi valt att genomföra undersökningen i två kommuner. Fokus i vår studie har varit jämförelser mellan  

olika yrkesgrupper och nivåer i organisationen varför vi medvetet har valt att inte jämföra kommuner-

na.   

Ett standardiserat frågeformulär består av frågor och svarsalternativ som vi som undersökare anser re-

levanta och riktiga vilket betyder att det enda vi får svar på är det vi frågar om. Det är inte alls säkert 

att de svarande har samma uppfattning. Det finns inte utrymme för upplysningar om förhållanden som 

inte finns med i frågeformuläret, frågor som för respondenterna kan vara mer intressanta än det vi frå-

gar om. Enkäten besvaras anonymt vilket skapar en viss distans till respondenterna, något som kan 

vara en fördel då vi själva har en del kunskap om det fenomen vi undersöker. Det stora avståndet mel-

lan oss som undersökare och de vi undersöker kan även vara ett problem, då ett allt för stort avstånd 

kan leda till bristande förståelse av det fenomen som undersöks. Undersökare och undersökt träffar 

inte varandra och är främmande för varandra. Det gör det omöjligt för undersökaren att besvara en 

fråga typ ”vad tänkte respondenten på när han/hon angav just det svarsalternativet?” Distansen kan 

göra att man inte förstår den enskildes situation. Nackdelar med en enkätstudie kan även vara att det 

kan bli ett betydande bortfall samt att den som svarar inte har möjlighet att få förklaringar på eventu-

ella frågor. Däremot är det kostnadseffektivt att samla data via enkät istället för intervjuer därför att 

man kan fråga många uppgiftslämnare och få ett representativt urval av personer. (Jacobsen, 2007) 

 

Vi har kombinerat den kvantitativa undersökningsmetoden med en kvalitativ ansats genom att inter-

vjua nyckelfunktioner på nationell, regional och lokal nivå. Detta har ökat vår förståelse för de struk-

turer som styr och påverkar det fenomen vi vill undersöka - implementering av en ny policy. Då vi 

själva arbetar med hälso- och sjukvård och socialtjänst är vi medvetna om att vår förförståelse kan   

påverka vår tolkning av resultatet.  

 

4.3 Urval 

Det första steget i undersökningsprocessen handlar om att ta fram den population man vill undersöka. 

Den population som är aktuell för vår undersökning är personalen inom äldreomsorg i Arvika och 

Kristinehamns kommuner. Nästa steg i processen är att göra en avgränsning när det gäller vilka och 

hur många respondenter som ska ingå i undersökningen. Man kan välja att undersöka alla fall, göra ett 

slumpmässigt urval av ett större antal fall eller att göra ett strategiskt urval av ett litet antal fall. Som 

forskare vill man ofta generalisera sitt forskningsresultat till en större population och då är ett totalur-

val och slumpmässigt urval de överlägset bästa formerna. (Esaiasson, et al., 2012) 
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Vi har i vår undersökning valt ett totalurval och vår population inkluderar samtliga vårdanställda in-

klusive biståndshandläggare och enhets/gruppchefer för äldreomsorgen i Arvika och Kristinehamns 

kommuner. Vi har valt dessa två kommuner därför att de har samma befolkningsmängd, geografiska 

struktur och demografiska sammansättning  -  det vill säga ungefär lika stora behovsgrupper inom 

äldreomsorg och ungefär samma invånarantal.   

När vi har valt att genomföra en totalundersökning och räknat alla anställda som potentiella respon-

denter har vi inte tagit hänsyn till de anställda som varit sjuka eller frånvarande av andra orsaker vid 

undersökningstillfället. För vårdpersonalen har vi räknat in alla som går på ett fast schema. Detta sätt 

att räkna kan ha påverkat det externa bortfallet. Det är inte känt hur många personer som i praktiken 

haft möjlighet att svara på enkäten. Det totala antalet respondenter har beräknats utifrån respektive 

kommuns uppgifter från personalsystemet på antal personer som har månadslön. Timanställd personal 

inom vården är inte medräknat i totalurvalet.  

 

Totalt omfattar undersökningen 1005 personer, vilket vi bedömde var en hanterbar grupp utifrån en 

kvantitativ undersökningsmetod genom webbaserad enkätundersökning. 

 

De olika grupperna fördelar sig på följande sätt:  

- Antal gruppchefer/enhetschefer är 39 (20 i Arvika och 19 i Kristinehamn).  

- Antal sjuksköterskor/distriktsköterskor är totalt 78 (48 i Arvika och 30 i Kristinehamn).  

- Antal arbetsterapeuter/sjukgymnaster är 27 (11 i Arvika och 16 i Kristinehamn).  

- Antal biståndshandläggare/socionomer är totalt 18 (12 i Arvika och 6 i Kristinehamn).  

- Antal undersköterskor totalt är 843 (458 i Arvika och 385 i Kristinehamn). Undersköterskegruppen 

utgör den största gruppen av antalet respondenter. Av totalt 843 undersköterskor arbetar 382 på sär-

skilt boende och 461inom hemtjänst.  

 

         4.4 Studiedesign 

Vi har valt att göra en fallstudie av implementering av en offentlig policy med fokus på mål- och re-

sultatstyrning med hjälp av prestationsersättning inom äldreomsorg, där två kommuner exemplifierar 

fallet. Med hjälp av en enkät utför vi en kvantitativ undersökning i vilken vi ställer frågor till personal 

som arbetar inom kommunal äldreomsorg, för att få svar på om de genomför det som staten vill.  

 

När man ska genomföra en undersökning som bygger på frågor – antingen det sker genom intervjuer 

eller enkät är det viktigt att från början klargöra syfte med undersökningen för de personer som ska 

delta, eftersom varje individs bidrag är viktigt. Det är också viktigt att klargöra på vilket sätt indivi-

dens bidrag kommer att användas och att enkäten är anonym. (Patel & Davidsson 2009, s. 71) 
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När vi konstruerade enkäten valde vi en hög grad av strukturering och det är viktigt att systematiskt 

konstruera frågor kring varje delområde för sig så att man täcker alla aspekter av frågeställningen.  

(Patel, et al., 2009 s. 72)  

 

Man kan använda tre olika former av svarsalternativ, kategorisk, rangordnad och metrisk (Jacobsen 

2007, s. 287). Vi har använt kategoriska och rangordnade svarsalternativ i enkäten. Vi inleder med ka-

tegoriska frågor genom att ta reda på ett antal bakgrundsvariabler så som anställningskommun, yrke 

och antal år i yrket. Rangordnade svarsalternativ kan mäta värderingar om ett visst fenomen, i vilken 

grad man instämmer i ett påstående. På dessa frågor har vi valt en skala med sex olika alternativ där  

1innebär instämmer inte alls och 6 innebär instämmer helt. Frågorna i enkäten handlar förutom bak-

grundsvariablerna om  

- kunskap och utbildning 

- ansvar, nytta och motivation för kvalitetsarbetet 

- effekter av kvalitetsarbetet 

 

I syfte att minska eventuella bortfall har vi konstruerat en enkät som är snabb att besvara. Antalet 

frågor är begränsat och på flera av frågorna kan man bara ange ett svarsalternativ. För att fånga 

respondenternas övriga åsikter har vi på ett par frågor gett utrymme i enkäten för ”annat alternativ”. 

Vi har strävat efter att ordna frågorna så att nästkommande fråga ska kännas naturlig för respon-

denten, då den berör samma eller nästkommande tema.  

 

          4.5 Datainsamlingsmetod 

För att genomföra undersökningen har vi inhämtat kunskap genom olika dokument, litteratur, artiklar 

och intervjuer samt datainsamling via enkät. 

 

För att få kunskap om bakgrund till den reform vi vill undersöka har vi tagit del av offentliga 

dokument i form av utredningar, rapporter, PM och styrdokument från Socialdepartementet, Sveriges 

kommuner och landsting (SKL) samt Region Värmland. Vi har även tagit del av tidigare genomförda 

studier inom implementering. Det har gett oss en teoretisk grund och har varit till hjälp när vi 

konstruerat enkäten till de professionella. 

För att få kunskap om motiv och bakgrund till styrmodellen har vi intervjuat tre nyckelpersoner, 

äldresamordnare vid Socialdepartementet, äldresamordnare vid SKL och samordnare vid Region 

Värmland.  

För att få kunskap om hur beslut om införande av kvalitetsregistret Senior alert har gått till i 

kommunerna har vi intervjuat en förvaltningschef i Arvika kommun och en förvaltningschef i  

Kristinehamns kommun. 
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För att få kunskap om kommunernas beslut nått ut i verksamheterna har vi intervjuat en sjuksköterska 

och en undersköterska inom äldreomsorgen i Kristinehamns kommun.  

Samtliga intervjuer har spelats in och vi har kunnat gå tillbaka och kontrollera att vi som intervjuare  

har uppfattat vad respondenten har sagt på ett korrekt sätt. Vi har vid varje intervjutillfälle berättat om 

studien och tillfrågat respondenten om medgivande till inspelning. Vid samtliga intervjuer förde vi 

anteckningar som kompletterats med text från inspelningarna. Renskrivning av intervjuerna har skett 

genom att avlyssna inspelningarna. Vi har på så sätt säkerställt att vi inte missat någon viktig 

information samt att vi återger respondenten på ett korrekt sätt.  

 

Data samlades in genom att ett mail med länk till enkäten skickades till enhetschefer/gruppchefer, bi-

ståndshandläggare, sjuksköterskor/distriktssköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster. Vi använde 

ett enkätprogram som heter Webropool. Undersköterskor och vårdbiträden fick tillgång till svarslän-

ken genom sina gruppchefer/enhetschefer.  Enkäten skulle besvaras digitalt. Deltagandet var frivilligt 

och enkäten besvarades anonymt. Enhetschefer/gruppchefer samlade in enkäterna som besvarades i 

pappersformat och skickade dessa till oss med post. Sedan matades svaren från dessa grupper in i da-

tabasen manuellt. Data från enkäten kunde sedan med hjälp av enkätprogrammet Webropool omvand-

las till statistik i form av diagram och tabeller.             

 

4.6 Genomförandeprocess  

I mitten av oktober 2013 kontaktade vi förvaltningscheferna i de två valda kommunerna per telefon. Vi 

berättade muntligt om vår masterutbildning och att vi skulle skriva en uppsats och hade planer om att 

genomföra en enkätundersökning som handlar om implementering. Den skulle omfatta enhets/ 

gruppchefer, sjuksköterskor, rehabiliteringspersonal, biståndshandläggare och undersköterskor/ 

vårdbiträden. Båda förvaltningscheferna ställde sig positiva till att deras personal skulle få möjlighet 

att delta i undersökningen.  Efter denna första kontakt skickade vi ett PM med mer bakgrunds-

information om studien (bilaga 1). Syftet var att ytterligare motivera förvaltningsledningen till att 

medverka och stödja genomförandet i respektive kommun. De båda förvaltningscheferna skulle 

informera sina under chefer och komma överens om en tid då vi fick träffa representanter i respektive 

kommun. Detta genomfördes i mitten på november 2013.  

I Arvika fick vi träffa förvaltningschef, avdelningschefer för undersköterskor inom hemtjänst och 

äldreboende samt enhetchefer för biståndshandläggare och sjuksköterskor.  

I Kristinehamn fick vi träffa avdelningschefer för äldreomsorg, enhetschefer för sjuksköterskor och 

gruppchefer för undersköterskor inom hemtjänst och äldreboende. Enhetschefer för rehabiliterings-

personal och biståndshandläggare var inte representerade på informationsmötet. Till samtliga 

enhetschefer/gruppchefer lämnades en kortare skriftlig information (bilaga 2), antingen personligen 

eller via mail. 
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Vid informationsträffarna beslutades att enkäten skulle skickas ut digitalt via ett mail med en länk till 

Webropool den andra december och att personalen skulle ha tre veckor på sig att besvara enkäten. När 

cirka en vecka av svarsperioden hade gått kontaktades vi av enhetschefer/gruppchefer för undersköt- 

erskorna i båda kommuner. Man bedömde att det inte skulle fungera att låta undersköterskorna svara 

digitalt då de visserligen har en personlig mailadress men inte har tillgång till dator i sitt dagliga arbete 

på samma sätt som till exempel sjuksköterskor och biståndshandläggare. Vi lämnade då ut vår 

ursprungliga version av enkäten i pappersformat så att denna grupp kunde svara manuellt. Cheferna 

lämnade sedan ut enkäten vid arbetsplatsträffar. Då processen tidsmässigt sammanföll med jul- och 

nyårshelgen beslutade vi i samråd med cheferna att förlänga svarsperioden till och med den 31 januari 

2014. Under januari 2014 skickade vi två gånger ut en påminnelse till enhetschefer/ gruppchefer om 

att det fortfarande var möjligt att svara på enkäten. I det ursprungliga missiv som hade gått ut via mail 

under december fanns en tidsfrist på tre veckor vilket ledde till att det till viss del uppstod oklarhet om 

det var möjligt att svara efter att den ursprungliga tidsfristen hade passerat. Totalt fick vi in 574 svar 

från de två kommunerna. Svarsfrekvensen varierar mellan de olika grupperna.  

 

4.7 Databearbetning 

En variabel är en egenskap som studeras hos en individ och kan vara både kvalitativ och kvantitativ 

(Ejlertsson 2005). I vår undersökning använder vi kvalitativa, icke numeriska mätvärden för klassifice-

ring av olika förhållanden till exempel var man är anställd och vilken profession man har.  

Variablerna kan befinna sig på olika skalnivåer. Fråga 1, 2, 4, 6, 7, 10 och 12 redovisas som nominal-

skalor. Nominalskala innebär en ren klassificering, där variabler delas in i grupper utan inbördes rang-

ordning.  Fråga 3, 8 och 9 redovisas som ordinalskala, vilket innebär en rangordning av variabler som 

består av olika påståenden inom samma ämnesområde med standardalternativ där respondenterna in-

stämmer i olika grad med hjälp av en sex-gradig skala (Ejlertsson 2005, s 95). 

  

I undersökningen betyder värde ett instämmer inte alls och värde sex betyder instämmer helt. Ofta 

finns intresse av att se hur två eller fler variabler samvarierar i någon bemärkelse. Ett sätt att visa detta 

är att i en tabell illustrera det är i form av en korstabell. Här redovisas en variabel horisontalt och en 

variabel vertikalt. Ibland kan även en tredje variabel läggas in i en sådan tabell (Ejlersson 2005, s 131).  

I det statistikprogram vi använt i vår undersökning, webropol, har det inte varit möjligt att kombinera 

tre variabler. Till exempel hade vi önskat undersöka år i yrket, profession och motivation. 

De centralmått vi använt i undersökningen är medelvärde. Medelvärdet mäts genom att samla alla svar 

respondenterna gett på en fråga delat med antalet svar (Esaisson, et al., 2012, s 353). Vi har valt att 

använda medelvärde på några frågor för att måttet gör det enklare att snabbt se skillnader mellan olika 

grupper. 

 



 

15 

 

 

 

4.8 Bortfall 

Det finns två olika former av bortfall, internt och externt. Ett externt bortfall betyder en person som i 

urvalet har vägrat att delta i undersökningen. Det kan även betyda att en person inte har haft möjlighet 

att delta. Bortfall på enstaka frågor i enkäten kallas för ett internt bortfall. Vid stort bortfall finns risk  

för osäkerhet när resultatet ska tolkas. Ju större bortfall desto svårare är det att göra generaliseringar 

till populationen. För att minska bortfallet kan man skriva ett följebrev till enkäten samt skicka påmin-

nelser. (Ejlertsson, 2005) För att minska bortfallet i vår enkätundersökning skickade vi ut påminnelser 

genom gruppchef/enhetschef två gånger under genomförandet.  

 

Vår undersökning genomfördes via en webbaserad enkät till de respondenter som hade tillgång till 

egen mailadress och som pappersenkät för övriga respondenter. De som fyllde i enkäten i pappersform 

fick den utlämnad vid arbetsplatsträffar. Det är inte känt om det var avsatt tid för att besvara enkäten. 

Om man inte hade avsatt tid kan det ha påverkat bortfallet negativt. 

Undersökningen fick en total svarsfrekvens på 57 procent av 100 procent där 574 av 1005 personer 

fullföljde enkäten. Enligt Andersson K, Hagsmo L, Hofer L, Rydin Å & Westlindh S (2004, s.19) bör 

svarsfrekvens vid en undersökning ligga på 50 procent eller högre, annars ses undersökningen och me-

toden som bristfällig. En annan riktlinje är att antalet inkomna enkäter bör vara 100 eller fler för att 

utgöra ett underlag som det går att dra mer generella slutsatser av.  

Vi kan utifrån dessa kriterier konstatera att vår undersökning har en godkänd svarsfrekvens med tanke 

på det externa bortfallet. Inget internt bortfall förekom. De första tre frågorna besvarades av samtliga 

574 svarande. De resterande frågorna var följdfrågor på om man svarat ja på fråga 3. 555 personer be-

svarade samtliga frågor i enkäten. 

 

Stapeldiagram 4.1 
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Stapeldiagram 4.1 redovisar de olika yrkesgruppernas svarsfrekvens. Det externa bortfallet var för un-

dersköterskor 365 personer av (N= 843), sjuksköterskor 58 personer (N=105) , biståndshandläggare 11 

personer (N=18)  och enhetschefer 16 personer (N=39). Enligt vår uppfattning är det med ovan resultat 

möjligt att uttala sig med relativt god säkerhet för kategorierna undersköterskor och chefer men med 

en lägre grad av säkerhet för kategorierna sjuksköterskor och biståndshandläggare. 

 

          4.9  Validitet och reliabilitet    

Validitet handlar om att man verkligen mäter det man vill mäta. Validiteten kan uttryckas som sam-

bandet mellan den teoretiska definitionen och den operationella definitionen (Jacobsen, 2010). Man 

skiljer mellan begreppsvaliditet och resultatvaliditet. Begreppsvaliditet inom samhällsvetenskapen är 

komplex då det handlar om att undersöka företeelser och problem som innebär en hög abstraktions- 

nivå till exempel institutioner och styrning (Esaiasson, et al., 2012, s 58). Det gäller att översätta eller 

operationalisera dessa begrepp till indikatorer som är möjliga att mäta. Ett sätt är att lära av andra 

forskare som tidigare har operationaliserat samma teoretiska begrepp. Vår undersökning är en fallstu-

die om implementering av en speciell policy. Vi har valt indikatorer som mäter de undersökta aktörer-

nas kunskaper och utbildning, upplevd motivation och om man har förändrat sitt beteende. Dessa indi-

katorer är enligt vår uppfattning relevanta för att mäta om en implementering har skett. Inom varje  

tema har vi ställt flera parallella frågor för att öka begreppsvaliditeten. Vi har vid formuleringen av 

frågorna utgått från undersökningens syfte för att koppla ihop frågorna i enkäten med våra forsknings-

frågor.  

 

För att uppnå god resultatsvaliditet krävs både god begreppsvaliditet och frånvaro av systematiska fel 

det vill säga hög reliabilitet. Brister i reliabiliteten handlar om fel som kan uppstå i datainsamlingspro-

cessen (Esaiasson, et al., 2012, s 63). I vår studie genomfördes enkäten digitalt eller som pappersenkät. 

Pappersenkäterna matade vi in i databasen i efterhand. Här kan slarvfel ha förekommit men vår be-

dömning är att det inte har påverkat reliabiliteten.  

 

Det är också viktigt att frågorna är ställda på ett sätt som inte kan missuppfattas eller tolkas olika  

(Jacobsen, 2010). För att öka reliabiliteten har vi testat frågeformuläret både på personer som känner  

till och som inte känner till studieområdet. Vi har även fått värdefulla synpunkter och korrigering ge-

nom kontakt med statistiker på SKL som arbetar med enkätkonstruktion och nationella enkätunder-

sökningar så som öppna jämförelser och kvalitetsuppföljning.  

 

Med generaliserbarhet menas möjligheten att kunna dra generella och gällande slutsatser utifrån de re-

sultat man finner i undersökningen (Svenning, 2003). Vår studie är en fallstudie där två kommuner får 

utgöra exempel på hur en reform implementeras i en organisation. Resultatet bygger på 574 svar.  



 

17 

 

 

 

De två kommunerna har ungefär samma befolkningsstorlek, geografisk struktur och demografisk 

sammansättning (Kolada 2013
1
).  Frågan är om man kan överföra resultaten från vår undersökning till 

andra kommuner med samma struktur. Ett argument för att resultatet är överförbart till andra kommu- 

ner är att undersökningen är omfattande och bygger på ett stort antal respondenters svar. Men det fak- 

tum att resultatet i de två kommunerna kan ha samband med regionala och lokala strukturer som inte 

är jämförbara med kommuner i andra delar av landet talar emot att det går att generalisera undersök-

ningens resultat. Däremot kan resultatet vara användbart för kommande studier i jämförande syfte då 

implementeringen av reformen Bättre liv för sjuka äldre sker i samtliga av landets kommuner. 

 

4.10  Etiska överväganden 

Vi har valt att utgå från de forskningsetiska principer som är framtagna av Vetenskapsrådet (2002) och 

som gäller för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Den grundläggande utgångs- 

punkten är att man ska visa medmänniskor hänsyn och respekt när man genomför vetenskapliga stu-

dier. Vetenskapsrådet har tagit fram fyra huvudkrav. 

 

Informationskrav som innebär att forskaren ska informera samtliga undersökningsdeltagare om vil-

ken roll och uppgift de har i undersökningen. Det ska vidare framgå om deltagandet är frivilligt (bilaga 

2). Det är önskvärt att även informera om hur resultaten kommer att redovisas. 

Vi informerade samtliga chefer muntligt och via ett brev om studiens syfte, frågeområden samt om 

enkäten, där det framgick att deltagandet var frivilligt och att man besvarade enkäten anonymt (bilaga 

1). Cheferna i sin tur informerade respondenterna vid arbetsplatsträffar.  

 

Konfidentialitetskrav som innebär att skydda deltagarnas identitet. Vi har valt en undersökning där  

respondenterna besvarar enkäten anonymt. Enkäten innehåller inga frågor som kan hänföras till per-

sonuppgifter, endast yrkestillhörighet och antal år i yrket. Dessa uppgifter går inte att spåra till någon 

enskild individ, vilket gör att alla uppgifter kan visas öppet. Undersökningsmaterialet skall förvaras  

på ett sätt så det inte kan vara åtkomligt för obehöriga. Respondenternas svar på enkäten skall hållas 

anonym och eventuella personuppgifter skall hållas hemliga.  

 

Samtyckeskrav betyder att man skall informera samtliga deltagare att det är frivilligt att delta i under-

sökningen. Vi har informerat samtliga chefer och deltagare att det är frivilligt att delta i undersökning-

en. 

 

Nyttjandekrav betyder att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för forsk-

ningsmål. Vi har i vår undersökning tagit hänsyn till att insamlat material genom enkätsvaren endast  

                                                 
1
 Kolada är kommunernas och landstingens gemensamma databas för statistik om all verksamhet  
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kommer att användas för forskningsändamål. Vårt material innehåller inga uppgifter om enskilda per-

soner. 

 

4.11 Avgränsning av problemområde 

Styrning med hjälp av prestationsersättning sker på många områden. Vi har valt att avgränsa oss till att 

undersöka om personalen inom den kommunala äldreomsorgen har implementerat en ny policy genom 

att införa nya rutiner och förändra sitt arbetssätt i syfte att arbeta förebyggande samt genomföra risk-

bedömningar och registrera dessa i kvalitetsregistret Senior alert, enligt de direktiv som staten och 

SKL har kommit överens om.  

 

4.12 Metoddiskussion  

I den forskning vi tagit del av och som belyser styrning och implementering är en övervägande del 

kvalitativa undersökningar med djupintervjuer av representanter för olika delar av organisationer.  

 

Vi har valt en kvantitativ metod för att göra det möjligt att nå de stora personalgrupper som i prakti- 

ken ska genomföra den aktuella förändringen. Samma frågor som ställs till ett stort antal respondenter 

gör det möjligt att strukturera den information som kommer fram och på så vis få fram det typiska men 

också avvikelser från det som är mest förekommande. Vi kan också uttala oss om variationer och 

samband mellan olika förhållanden och grupper. En fördel med enkät är att den blir kostnadseffektivt 

jämfört med intervjuer då man kan fråga många uppgiftslämnare. 

 

En nackdel med kvantitativ metod är att den kan ge undersökningen en ytlig prägel.  Det är svårt att gå 

på djupet i frågorna. Det finns inte utrymme för upplysningar om förhållanden som inte finns med i 

frågeformuläret. Enkätstudie innebär att det kan bli ett betydande bortfall samt att den som svarar inte 

har möjlighet att få förklaringar på eventuella frågor.  

 

Ett alternativ till metodval hade varit att genomföra intervjuer med ett representativt urval av 

respondenter från de två kommunerna och de olika yrkeskategorierna.  

 

Vår undersökning genomfördes genom en webbaserad enkät för de respondenter som hade tillgång till 

egen mailadress och som pappersenkät för övriga respondenter. De som fyllde i enkäten i pappersform 

fick den utlämnad vid arbetsplatsträffar. Det är inte känt om det var avsatt tid för att besvara enkäten. 

Svarsfrekvensen var inte lägre för de som besvarade enkäten i pappersform. 
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 5.  TEORI 

Följande teoretiska verktyg använder vi i vår uppsats:  

 Olika perspektiv inom implementeringsteori som synliggör både institutionens och  

        aktörernas betydelse 

 Institutionell teori och då främst nyinstitutionell teori, där styrmodellens mål och resultat- 

        styrning är inspirerad av New Public Management ideologi (NPM). Angränsande forskning  

        med begreppen mjuk och hård styrning samt samverkan mellan olika aktörer i offentlig  

        förvaltning 

 Aktörsteori med olika förklaringsmodeller för individers möjlighet att agera i organisa- 

        tioner och de professionellas handlingsfrihet. 

 

Vi vill belysa vilken påverkan styrsättet med prestationsbaserad ersättning får på personalen i de två 

implementerande kommunerna och i vilken grad man arbetar efter riktlinjerna som kommer från staten 

och söka förklaringar till detta. 

Vårt fokus är reformens implementering i kommuner där vi bland annat utforskar den modell som Sa-

batier (1981) har tagit fram och som speglar ett top-down perspektiv som betonar både formella in-

stitutioners men även implementerande aktörers betydelse. Vår undersökning har även inslag av en 

bottom-up ansats och då särskilt fokus på de professionella i välfärdstjänster som Lipsky (1980) be-

nämnde som gräsrotsbyråkrater (street-level bureaucrats). Lipsky menar att dessa i implementering av 

policies strävar efter att utöva sin professionalitet genom att använda sitt handlingsutrymme. Det tyder 

på en påverkan underifrån i konkret förverkligande av policy. Vi kommer därför även att ta upp olika 

perspektiv inom aktörsteori som beskriver de möjligheter medarbetarna längst ut i organisationen har 

till handlingsfrihet.  

Det är dock inte bara det formellt beslutade regelverket som kan ha betydelse som påverkan i imple-

menteringsprocessen. Institutionell teori uppmärksammar flera typer av inriktningar och i denna upp-

sats använder vi oss av två av dessa. Rational choice som fokuserar på skapandet av regler/ institution-

er för organisationers måluppfyllelse och Sociologisk institutionell teori som menar på att förvänt-

ningar, normer och kulturer kan ses som institutioner som påverkar implementerares handlande. Vi har 

valt att fokusera på den sociologiska institutionella inriktningen för att söka förklaringar till vårt un-

dersökta fall. 

Styrsättet med prestationsbaserad ersättning är inspirerat av New Public Management (NPM) där det i 

vårt fall handlar om politikernas önskan att visa handlingskraft när det gäller att styra äldreomsorg.  
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5.1 Top down och bottom up implementering 

Ett av statsvetenskapens huvudområden berör den så kallade implementeringsproblematiken. Det vill 

säga att politiska beslut inte genomförs på avsett sätt, att de inte åtföljs av handling i enlighet med 

besluten. Till att börja med kommer besluten att omsättas på lokal nivå och där anpassas till den lo- 

kala kontexten. Vid implementeringen är de lokala tjänstemännen tvungna att på ett eller annat sätt 

visa att man följer de nya besluten. Men de lokala förhållandena varierar och förändras ständigt i 

form av oförutsedda konsekvenser som tvingar fram rättelser och återanpassning av implementerare, 

vilket kan skapa problem med bland annat uppfyllelsen av förbestämda mål och återrapportering. 

Men å andra sidan skulle inte en organisation överleva om man bara anpassade sig efter de nya reg-

lerna utan att samtidigt ta hänsyn till egna mål (Hall & Löfgren, 2006). 

De hjälpmedel beslutsfattare har till sitt förfogande brukar benämnas styrinstrument. Dessa 

klassificeras på flera sätt där de delas in i hårda och mjuka styrinstrument. De hårda handlar om 

lagar, förordningar och tillsyn. De mjuka handlar om överenskommelser, information, kunskap och  

utvärdering.  

Det kan vara svårt att dra någon skarp gräns mellan beslut och åtgärd eftersom det hela tiden tillkom-

mer nya beslutsfattare som har egna uppfattningar om vilka åtgärder som är viktiga. Dessa beslutsfat-

tare har dessutom egna intressen att bevaka. Det finns då en risk att ingenting händer, trots att beslut är 

fattade. Det finns även en risk att beslut förändras under implementeringstiden särskilt i de fall då be-

sluten ska genomföras i flera led och där olika grupper ansvarar för olika led. Hur lång tid det tar innan 

beslut leder till åtgärder beror på hur många ytterligare beslut som krävs, hur många personer som är 

inblandade och vilken inställning personerna har till besluten (Brunsson, 2005). Det är inte alltid sä-

kert att de som ska genomföra ett beslut vill genomföra dem enligt beslutsfattarnas intentioner. Det 

krävs en egen övertygelse om att besluten stämmer överens med vad man tycker är bra för en själv och 

den egna verksamheten. De som ska genomföra beslut måste både kunna, förstå och vilja uppfylla be-

slutsfattarnas intentioner, särskilt besvärligt blir genomförandet om det är många personer inblandade 

(Lundqvist, 1987). En annan anledning till att genomförande av beslut försenas eller hindras är att de 

som ska genomföra besluten har för mycket att göra eller att de tycker att andra arbetsuppgifter måste 

ha en högre prioritet (Brunsson, 2005).  

Det är viktigt att beslutsfattare i god tid funderar över hur genomförandet av tagna beslut ska gå till 

och hur man ska få medarbetarna att engagera sig. Det räcker inte med att bara fatta ett beslut. Genom-

förandet måste sedan övervakas och kontrolleras under lång tid (Pressman & Wildavsky, 1973/1984) 

om man utgår från top-down perspektivet. Senare har man även med hjälp av olika studier inom go-

vernance, som återspeglar ett bottom-upp perspektiv till policy och implementering, kommit fram till 

att det är viktigt att nå koncensus mellan de aktörer som är involverade i den aktuella processen.  Det 

är även av stor vikt att det avsätts tillräckligt med resurser hos de som ska genomföra den nya policyn 

samt att beslutsfattarna kontrollerar att genomförarna har förstått uppdraget (Hall & Löfgren, 2006). 
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Den senare tidens styrningsfilosofi – målstyrning – återspeglar en top-down ansats till policy och im-

plementering. Politiken sätter upp mål för vad som ska göras och förvaltningen ska forma hur målen 

ska uppnås. Sedan ska förvaltningen återrapportera till politiken i vilken grad målen har uppnåtts. 

Denna top-down ansats till styrning har förstärkts genom att NPM ideologin har präglat offentlig verk-

samhet de senaste tjugo åren (Baldersheim & Rose, 2010).  

 

Sabatier (1981) har tagit fram en modell för att förklara implementeringen av top-down styrda mål. 

Modellen tar upp sex viktiga faktorer, som enligt Sabatier är förutsättningar för att beslutsfattare ska 

uppnå sina mål. Vi har valt att fokusera på fem av dessa förutsättningar: krav på att målen är tydliga 

och enhetliga, att reformens teoretiska grundval ska vara adekvat, det vill säga överensstämma med 

aktuell lagstiftning, att implementeringsstrukturen inklusive ansvarsfördelning är konkret och struktu-

rerad, att administratörerna måste vara skickliga och engagerade inför implementeringen av den nya  

policyn och dess mål samt att det finns stöd från intressegrupper och andra aktörer (till exempel myn-

digheter) i den lagstiftande och verkställande makten. Den sjätte faktorn anses vara: förändringar i so-

cioekonomiska förhållanden som inte undergräver stödet från intressegrupper eller andra aktörer samt 

inte omkullkastar den kausala teorin som ligger till grund för politiken (Mazmanian & Sabatier 1981; 

1983).  

 

Av top-down implementeringsmodellens ovan nämnda faktorer kan det vara särskilt viktigt att foku-

sera på de implementerande aktörernas, gräsrotsbyråkraternas, roll. Fokus på den lägsta implemente-

rande nivån i en offentlig byråkrati i Mazmainian och Sabatier´s modell (Sabatier 1986, s.23) är ett 

försök att inkorporera insikter från bottom-up perspektiv till implementering (ibid).  

 

Lipsky (1980) menar att gräsrotsbyråkrater förvisso har ett regelverk att ta hänsyn till men att regel-

verket kan vara så komplext eller motsägande att ett beslut endast kan fattas genom att tolka eller 

välja vilken del av regelverket som ska tillämpas. Ett handlingsutrymme är nödvändigt eftersom de 

situationer som tjänstemännen verkar i är så komplexa, att de inte kan lösas med ett regelverk som 

präglas av rigiditet. Enligt Hill (2007) menar Lipsky (1980) att om målen är tydliga och kontrollen 

av måluppfyllelse är hög minskar handlingsutrymmet, om målen däremot är otydliga och kontrollen 

svag ökar handlingsutrymmet.  

 

De som arbetar direkt mot människor i människonära tjänster har ganska stort utrymme att själva ut-

forma en beslutad policy i praktiken. Eftersom de behöver ta hänsyn till sina klienter måste de fatta 

egna beslut om vad som är rimligt. Gräsrotsbyråkraterna utvecklar dessutom individuella riktlinjer i 

syfte att kunna prioritera och utföra sitt arbete. Om man befinner sig långt ned i en offentlig hierarki,  
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innebär de informella normerna ofta en mindre handlingsfrihet med snävare ramar för handling jäm-

fört med handlingsutrymmet för chefer och ledare i organisationen. (Hall & Löfgren, 2006) 

 

En liknande förklaring till implementeringssvårigheter finns även inom en inriktning av institutio- 

nell teori, sociologisk institutionalism, som menar att det kan på lokal nivå kan finnas hinder för den 

formella organisationen i form av informella normer, värderingar och identiteter; detta brukar kallas 

organisationskulturen (Hill, 2013:71). Den kan bidra till att det är svårt att anpassa sig till nya krav. 

(Christensen, et al., 2010).  

 

Montin (2011) menar att målstyrning förutsätter att politikernas mål är så klara och precisa att verk-

samheterna vet vad de förväntas uppnå och att målen kan följas upp och utvärderas. Det finns en risk 

att det ställs orimliga krav på att professionella grupper på olika nivåer skall uppnå enighet kring må-

len. De offentliga verksamheterna består av flera motstridiga intressen till exempel olika yrkesgrupper 

vilka inte låter sig inordnas i enkla modeller. För att lyckas behöver man utveckla ett ömsesidigt sam-

arbete. Mycket hänger på den utförande personalen och dess lärande, vilja och förmåga. Verksamhet-

erna kommer att behöva genomföra förändringar i struktur, kontroll, rutiner och processer. Organisat-

ionskulturen kan bidra till att det är svårt att anpassa sig till nya krav. (Christensen, Lagreid, Roness & 

Rövik , 2010) 

 

5.1.1 Relevans för vår studie 

En kombination av top-down och bottom-up perspektiv på implementering, som förespråkas i 

Mazmanians och Sabatiers modell, har varit guidande i vår empiriska studie. För att få reda om perso-

nalen arbetar utifrån den nya policyn och hur de hanterar dess innehåll har vi i enkäten ställt frågor 

som är kopplade till top-down perspektivet; har man till exempel fått utbildning i det aktuella kvali-

tetsregistret, har man ändrat verksamhetens rutiner och vem ansvarar för olika delar i arbetet kopplat 

till kvalitetsregistret. Vi har även ställt frågor om motivation att arbeta med kvalitetsregistret, bedöm-

ning av nyttan med registret och om man tänker annorlunda i vårdarbete. Dessa frågor har också kopp-

lingar till en bottom-up ansats. 
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5.2  Institutionell teori       

Nyare institutionell teori har flera inriktningar. Hall och Taylor redogör i sin artikel Political Science 

and the Three New Institutionalisms (1996) för de teoretiska begreppen historisk institutionalism, rat-

ional choice institutionalism och sociologisk institutionalism. 

 

Enligt historisk institutionalism definieras institutioner som formella eller informella förfaranden, ru-

tiner, normer och konventioner inbäddade i framför allt organisationernas strukturer  

(Christensen, et al., 2010).  

 

Institutioner ansågs per automatik strukturera och avgöra individers handlingar exempelvis i genom-

förande av offentliga policies. Även om historisk institutionalism uppmärksammar de roller som in-

stitutioner i det politiska sammanhanget har som handlingsmallar, inser man att institutionerna inte 

är den enda kausala kraften i politiken. De kompletterar institutioners betydelse med andra faktorer, 

särskilt den socioekonomiska utvecklingen och spridningen av idéer (Hall, 1996, s.7). Enligt Hall 

(1996, s. 7) kombinerar den historiska institutionalismen två senare vidareutvecklade grenar inom in-

stitutionell teori -  rationella valets institutionalism eller kalkylerings logik och  kulturella normers 

betydelse av sociologisk institutionalism. 

 

Förändringar äger rum genom rationella val mellan olika alternativ. Själva genomförandet av föränd-

ringen ses som relativt oproblematiskt, eftersom det sker genom att ledningen fattar rationella, över-

vägda beslut om förändringen och de underställda genomför den. Mål, styrning, genomförande, le-

darskap, rationalitet, ordning och kontroll är givna och självklara fenomen. Om det nu är så enkelt, 

varför är det då så svårt att genomföra reformer efter beslutade mål? Varför är det svårt att besluta 

om reformer i sig? Varför är det svårt att uppnå reformers tänkta mål? Varför är det svårt att lära sig 

av tidigare reformer? När det ska genomföras förändringar i en organisation, verkar det som om det 

inte är möjligt att göra rationella och väl kalkylerade val. Reformbeslut leder inte alltid till föränd-

ringar i implementering ”reformer är lättare att initiera än att besluta och lättare att besluta än att ge-

nomföra” (Brunsson & Olsen, 1990:17).  

 

Andra forskare menar att för genomförande av en reform krävs att alla deltar aktivt, framför allt de 

som ska reformera. Eftersom förändringen dessutom innebär att både organisationsscheman, centrala 

symboler och människors invanda sätt att handla ska förändras, blir de svåra att genomföra. Men det 

handlar inte enbart om förändring. Ett närliggande problem är att skapa stabilitet i den tänkta föränd-

ringen. Förändringar är inte enbart reformer, utan det sker många kontinuerliga förändringar, som 

inte beror på genomtänkt reformarbete utan snarast på att institutionen anpassar sig till den omkring-

liggande omgivningen (Zetterquist, Kalling & Styhre, 2010). 
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Enligt rational choice institutionalism betraktas organisationer som ett rationellt instrument för att ut-

föra vissa uppgifter och uppnå vissa mål. Här ser man på en implementerande aktör som en rationell 

kalkylerande strategisk aktör, som väljer att följa institutionella normer eller uppfylla organisationens 

mål för att maximera även den individuella nyttan. Individer anses även styras av förväntningar på hur 

andra lika strategiskt kalkylerande individer beter sig och därför - om nyttan är ömsesidig - uppnås en 

kollektiv följsamhet mot vissa regelverk. Alla individers handlingar anses styras av den instrumentella 

nyttomaximerings logiken. (Hall & Taylor, 1996) 

 

Zetterquist et al (2010) menar att rational choice teori utgår från att människor tar beslut utifrån egen-

intresse, det vill säga att de maximerar sin egennytta och minimerar sina kostnader. Egennytta handlar 

dock inte enbart om individens egenintresse utan lika mycket om organisationens måluppfyllelse och 

nytta. 

 

Sociologisk institutionalism handlar om de system av symboler, gemensamma attityder och värden 

som skapar ett meningsfullt ramverk för aktörernas handlande, detta benämns organisationens kultur.  

Den sociologiska institutionalismen fokuserar på relationen mellan institutionen och individens hand-

lande som sker i samspel och styrs av kulturen. Centralt är att roller medför specifika normer för upp-

förande och att individerna tar till sig de normer som hör till den egna rollen.  

Enligt den sociologiska institutionalismen sker förändringar i första hand med syfte att öka den sociala 

legitimiteten för organisationen och dess medlemmar. Vad som är socialt passande och legitimt är 

olika i olika institutioner. (Hall & Taylor, 1996) 

 

Vi har i denna studie valt en sociologisk institutionell ansats som definierar institutioner på ett bredare 

sätt än endast formella regler, procedurer och normer som gäller för att nå måluppfyllelse.  

 

Brunsson (2003) förklarar skillnaden mellan den formella strukturen och det som görs i en organisat-

ion med skillnaden i prat, beslut och handling. Det som medlemmar i en organisation säger att de ska 

göra behöver inte leda till beslut och även om det leder till beslut så behöver inte besluten leda till 

handling, det vill säga det som medlemmarna gör i en organisation. 

 

Organisationskultur kan betecknas som limmet eller kittet som bidrar till att utveckla gemenskap. Det 

utvecklas en så kallad lämplighetslogik som innebär att man inte handlar primärt rationellt utifrån för- 

och nackdelar för organisationens måluppfyllelse eller utifrån egenintresse (rational choice);  

det utkristalliserar sig systematiska, kulturella förhållningssätt hos medlemmarna i organsationen. 
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Organisationsmedlemmarna socialiseras in i dessa informella värderingar och normer. De institution-

ella normerna och värderingarna växer gradvis fram genom att organisationen successivt anpassar sig  

till inre och yttre krav. De inre kraven kan skapas genom organisationsmedlemmarnas sociala bak-

grund och erfarenheter men också utbildning och profession. De yttre kraven uppstår i samspel med 

externa aktörer som organisationen är beroende av och agerar tillsammans med, till exempel andra 

kommuner. Centralt för diskussionen om organisationskultur är det som kallas spårberoende. Det in-

nebär att de kulturella normer och värderingar som präglar en organisation i en uppbyggnadsfas får 

stor betydelse för den framtida utvecklingen och förändringen av organisationen. Spårberoendet ger 

stabilitet för organisationen och gör det enklare för organisationsmedlemmarna att avgöra vad som är 

lämpligt beteende. Samtidigt leder spårberoende till bristande flexibilitet för organisationen. Detta kan 

bli problematiskt om omgivningen förändras snabbt och det blir ett glapp mellan externa problem och 

den interna kulturen. (Christensen, et al., 2010) 

 

Vid närmare titt på den formella organisationen kan man se, att strukturella element som planer och 

aktiviteter ofta är löst kopplade till varandra. Regler överskrids ofta och beslut som genomförs får 

konsekvenser, som man inte hade tänkt sig. Det visar sig också att de teknologier som används inte  

alltid är så effektiva. Metoder för utvärdering och kontroll av organisationen är kanske otillräckliga 

och bidrar inte till styrning. Orsaken är att normen om rationalitet betraktas som en allmänt existe-

rande värdering. Vi tror att den finns och fungerar och vi använder den som argument för att förstå och 

förklara vad vi gör. Det är en institutionaliserad myt, som ses som legitim. Myterna utgör delar av den 

formella strukturen och har stort inflytande på organisationer genom sitt krav på att man tar dem till 

sig. Fördelen med myterna är att de tillför organisationen legitimitet, stabilitet och resurser. (Zet-

terquist, et al., 2010) 

 

Genom att institutionalisera de praktiker och procedurer som finns i omgivningen ökar organisationen 

sin legitimitet och därmed sin överlevnadsförmåga. Men överlevnadsförmågan beror inte på hur effek-

tivt organisationen producerar något, utan på hur den använder de myter som bidrar till argument för 

att organisationen är effektiv. (Zetterquist, et al., 2010) 

 

5.2.1 Relevans för vår studie 

För att öka förståelsen av själva implementeringsprocessen i vår studie och särskilt möjligheten att 

styra de professionella har vi sökt stöd i institutionell teori. 

Staten försöker genom ökad styrning att generalisera och styra alla verksamheter lika. I de offentliga 

verksamheterna, i vårt fall kommuner, finns flera motstridiga intressen i form av olika professioner 

med olika status, vilka inte låter sig inordnas i enkla modeller. Det finns en risk att det ställs orimliga  

krav på att de professionella grupperna på olika nivåer skall uppnå enighet kring de uppställda målen.  
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Det har till exempel diskuterats kring vilken profession som ska utföra kvalitetsarbetet med Senior  

alert.  Gruppen undersköterskor är den största och samtidigt lägst utbildade gruppen, som i omvård- 

nadsarbetet befinner sig närmast brukarna. Om man får olika verktyg som till exempel kvalitetsregister  

som stöd i arbetet kan det bidra till en statushöjning av yrket.  

 

5.3  New Public Management   

New Public Management (NPM) är en trend som präglas av institutionell teori; den har i sig blivit en 

institution präglad av det övergripande värdet rationalitet (Hall, 2012). NPM betraktas inte som en 

sammanhängande teori utan som en samling idéer och strömningar vilka har lett till att en rad reformer 

har genomförts i offentlig sektor (Baldersheim & Rose, 2010). Grundläggande i NPM- trenden är att 

olika verksamheter, inklusive offentliga verksamheter, kan ses som organisationer och att det är möj-

ligt att använda verksamhetsoberoende modeller för hur organisationer beter sig (Hall, 2012, s.31); att 

man kan styra enligt samma mall oavsett om det handlar om biltillverkning eller sjukvård/sociala 

tjänster. Denna NPM- tes är företagsorienterad där det privata företaget har varit förebilden. Förvalt-

ningen ska organiseras som ett företag där professionellt ledarskap (styrning mot mål) och resultat be-

tonas. Styrning ska inte ske med resurser så kallad budgetstyrning utan med tydliga målformuleringar 

och noggrann uppföljning av måluppfyllelse och resultat. Ett kompletterande synsätt i reformen är att 

fokus ska flyttas från input till output.  

Under 1970- och 1980 talen var den dominerande tendensen i offentlig förvaltning decentralisering 

(Feltenius, 2011).  Det var ett resultat av att den statliga förvaltningen var överbelastad med olika de-

taljfrågor. Decentraliseringen hade också demokratiska och ekonomiska motiv; den skulle öka effekti-

viteten, den lokala handlingsfriheten och ge medborgarna mer inflytande över de offentliga tjänsterna. 

Det har inneburit ett paradigmskifte i offentlig förvaltning och förespråkare av NPM ser idéströmning- 

arna som anti-byråkratiska och anti-hierarkiska ideal (Almqvist, 2012). Decentraliseringen i offentlig  

förvaltning innebar att handlingsfriheten för de professionella ökade och gjorde det möjligt för de  

kommunala verksamheterna att utveckla och differentiera sina arbetsformer och sin organisering. Det 

skapade också större delaktighet för medarbetarna (Montin, 2011). 

Nästa steg i NPM – reformerna var att införa marknadsmodeller för offentliga tjänster. Att konkur-

rensutsätta offentliga tjänster och skapa en marknad där den enskilde medborgaren kan välja utförare  

bygger ideologiskt på ett liberalt ideal med fokus på individens rätt och förmåga att fatta egna beslut 

(Baldersheim & Rose, 2010).  Marknadsmodellen innebär att den offentliga sektorn ska minska sin 

egen produktion av tjänster och istället styra välfärdstjänsterna på distans genom kontrakt och kontroll.  
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5.3.1  Styrning och kontroll 

Enligt Lena Agevall (2005) (citeras i Almqvist, 2002) kan man konkretisera NPMs ingredienser till 

följande två teman eller områden.  

 

Styrning och kontroll: Här ryms mål och resultatstyrning, strängare ekonomisk kontroll för att säkra 

mer värde för varje skattekrona, kontraktsstyrning och prestationsersättningar samt jämförelser av re- 

sultat. Politikerna ska formulera mål och följa upp måluppfyllelse och resultat.       

 

Disaggregering och konkurrens: Innebär att offentlig sektor delas upp i olika beståndsdelar genom pri-

vatisering och konkurrensutsättning. Men också genom att offentlig sektor delas upp i beställare och 

utförare, där politikerna är beställare och medborgaren blir kunder. Genom att skapa en tydlig  

gräns mellan aktörer menar man att det skapas intern och extern konkurrens, något som förmodas leda 

till högre effektivitet.       

Ledningsroller tydliggör hur politikerna ska styra över tjänstemännen. Politiken ska sätta upp mål, vad 

som ska uppnås medan tjänstemännen ska forma hur målen ska uppnås. Sedan ska resultaten redovisas 

tillbaka till politikerna. Något som innebär centralisering, samordning och kontroll. Samtidigt ska för-

valtningen ha befogenheter och handlingsfrihet till att utforma hur målen ska uppnås, något som krä-

ver decentralisering och delegering. NPM receptet innebär därmed centralisering och kontroll samti-

digt som det förutsätter delegerat ansvar och viss handlingsfrihet (Christensen & Lagreid, 2010; Al-

mqvist, 2002). Äldreomsorgens organisering är i mycket hög grad präglad av NPM- trenden. Bi-

ståndshandläggare utreder ”kundernas” behov av insatser och stöd. Behovsbedömningen resulterar i 

ett gynnande myndighetsbeslut som omvandlas till en beställning i form av insatser, som är tidssatta 

och som skickas till en utförarenhet, intern eller extern, som utför insatsen och som sedan får betalt för 

utförd tid. Detta är det karakteristiska sättet att organisera hemtjänst i kommunernas äldreomsorg (Koll 

på hemtjänsttimmen?  SKL rapport 2013).  

 

5.3.2  Empowerment för medborgaren 

Utifrån ett demokrati- och medborgarperspektiv innebär NPM- trenden att medborgaren får större 

makt genom att olika forum till exempel brukarråd upprättas där medborgare har möjlighet till direk- 

tinflytande på politiken. Medborgaren blir också ”kund” som kan välja mellan olika utförare av of- 

fentliga tjänster och anses kunna rösta med fötterna, genom att välja olika alternativa utförare av  

exempelvis hemtjänst. NPM- vågen har inneburit att offentlig sektor har fått ett nytt språk med rötter i 

privat näringsliv. Kommunen benämns som en koncern, service och omsorg benämns produktion av 

tjänster, enheter blir resultatenheter och medborgaren blir kund.  
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Public choice- skolan, som förespråkar NPM uppkom som en reaktion på uppfattningen att alla offent-

liga tjänstemän har som mål att öka sin makt genom att få större och större budget och ansvars- 

område och att detta skulle leda till en ohämmad ökning av offentlig administration (Baldersheim & 

Rose, 2010). Genom att medborgarna får makt att välja mellan olika alternativ skapas enligt detta  

          synsätt konkurrens och därmed motverkas de offentliga tjänstemännens maktkoncentration. 

 

I sin artikel the Middle Aging of New Public Management: Into the Age of Paradox?  tar Hood & 

Peters (2004) upp att trots att det centrala i NPM- rörelsen är att lära den offentliga byråkratin hur  

den förbättras och blir mer effektiv genom att implementera styr- och produktionsmodeller från den 

privata sektorn och näringslivet, finns det inte någon evidensbaserad kunskap som pekar på att detta  

verkligen är möjligt. Det faktum att NPM- reformerna innebär att man mekaniskt överför modeller  

från privat sektor har en ideologisk förklaring som bygger på liberalismens idéer om individens rätt 

och förmåga att ta beslut och kunna välja och där strukturernas roll förminskas. Detta talar enligt Hood 

& Peters (2004) för att NPM- rörelsen är mer av ideologisk än pragmatisk karaktär.  

 

5.3.3  Managementbyråkrati      

Drivkrafterna och motiven för införandet av managementledning i betydelsen företagsledning i offent-

lig sektor var ursprungligen att minska byråkratin som betraktades som stel och ineffektiv. Men mana-

gementledning har istället inneburit att byråkratiseringen har gått in i ett nytt skede (Hall, 2012). Detta 

skedde i Sverige parallellt med att kraven på de offentliga tjänsterna ökade samtidigt som tilliten till 

dessa tjänster minskade.  

Den tekniska utvecklingen, framför allt informationsteknologin gör det möjligt att dokumentera, regi-

strera och kontrollera allt fler delar av verksamheten. Hall (2012) definierar begreppet managementby-

råkrati som en ny form av byråkrati som bygger på företagsledningsprinciper för de styrnings- och 

kontrollaktiviteter som tidigare kännetecknade byråkratin. NPM innebär kvalitetscertifiering av indu-

strivaror, men är det möjligt frågar sig Hall (2012, s. 15) att på samma sätt kvalitetssäkra offentliga 

tjänster till exempel sjukvård? 

 

Sverige har en decentraliserad förvaltningsmodell där det kommunala självstyret är en viktig hörnpe-

lare, - det är därför enligt vår uppfattning intressant att företagsledningsprinciper har fått så stort infly-

tande på statens styrningsproblem ute i kommunala välfärdstjänster.   

 

5.3.4 Relevans för vår studie 

Vår studie handlar om reformer och dess implementering. NPM är dominerande som styrningsfilosofi 

i genomförandet av reformen Bättre liv för sjuka äldre.  Vi vill genom att ställa frågor till vårdpersonal 

bland annat utforska om denna nya form för byråkrati har fått effekt på personalens arbete.     
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5.4  Aktörsteori     

Vår studie handlar om implementering och vad som händer i organisationen; vi har valt att ta stöd i in-

stitutionell teori. Men då vi främst studerar implementerarna, aktörerna längst ut i organisationen, som 

ska genomföra förändringen, väljer vi att även ta upp olika perspektiv inom aktörsteori.   

Fokus på gräsrotsbyråkraternas handlande handlar om att öka förståelsen för i vilken grad sociala  

aktörer kan styra sina handlingsalternativ och i vilken grad de är manade att följa en riktning eller 

kurs som de själva inte har valt (Lundqvist, 1987). Diskussionen om människors autonomi har en lång 

tradition. En teoretisk riktning anser att människan i avgörande grad är bunden av omständigheter,  

som man inte har kontroll över eller kan påverka; det är en deterministisk syn där människan inte kan  

styra över sina val eller sitt handlande (Lundqvist, 1987). En andra riktning ser människan, som en re-

lativt fri varelse som kan forma sitt eget öde utifrån egna val och beslut om handling inom vissa in-

stitutionella ramar. 

 

5.4.1  Förutsättningar för att genomföra förändring   

Det finns olika tillnärmningar när man ska förstå och analysera förutsättningar för enskilda aktörers 

möjlighet att genomföra förändringar i organisationer. Ett systemteoretiskt förhållningssätt fokuserar 

på samspelet mellan organisationens struktur och aktören, de människor som ska genomföra en för-

ändring i ett specifikt institutionellt sammanhang.   

I en given struktur kännetecknas mänskligt beteende av att det följer de mönster som förväntas och att 

aktörerna intar givna organisationsbestämda roller. Men aktörerna har alltid en viss grad av självstän-

dighet och handlingsfrihet. Det pågår hela tiden ett samspel mellan den givna strukturen och aktörerna 

som ingår och aktörerna är både subjekt och objekt i förhållande till strukturen. Det pågår ett ständigt 

flöde mellan aktörerna och strukturen som består av socialisation, information och begränsning och 

möjliggörande av handling. Socialisation och information gör aktören medveten om vilka möjligheter  

och begränsningar som finns. Information tolkas olika beroende på aktörens förståelse. (Lundqvist, 

1987) 

Enligt Lundqvist (1987) är det en viktig förutsättning för implementering av förändring att aktörerna 

som ska genomföra förändringen förstår förändringen och vad det innebär för organisationen. Att ak-

törerna kan genomföra förändringen i betydelsen ha resurser för att påverka sin omgivning och slutlig-

en att aktörerna vill genomföra förändringen. Något som hänger ihop med individers mer eller mindre 

medvetna preferenser till exempel känslomässiga, etiska eller moraliska. Enligt Lundqvist (1987) är 

det de tre faktorerna förståelse, förmåga och att vilja som är avgörande för en lyckad implementering 

av den förväntade förändringen.  
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5.4.2  Implementerarens makt och motivation 

En annan systemteoretisk tillnärmning till implementering är att de som implementerar kan utöva 

makt på olika sätt. Maktutövning delas upp i direkt och indirekt makt. Direktmakten kallas också  

positionsmakt men här tar vi upp individens möjlighet eller vilja att implementera förändring i bety-

delsen indirekt maktutövning.  

Busch, Johnsen, Valstad & Vanebo (2007) karakteriserar blockering av implementering som en form 

av indirekt maktutövning, som ett filter mellan beslut om en förändring och själva implementeringen 

för att analysera det som händer i organisationen. Principal-agentteorin fokuserar på relationen mellan 

en principal och en agent. Centralt är att principalen är beroende av agentens handlingar för att uppnå 

egna mål. Principalen önskar att säkra att agenten beter sig så att principalens intressen säkras. Här har 

principalen en överordnad maktposition som agenten måste acceptera, samtidigt är principalen  

beroende av det agenten utför och som ska realisera principalens mål. I en organisation finns en lång 

rad principal-agent relationer, som kan vara mycket komplexa. Agenten, som är den medarbetare som 

ska genomföra förändringen har inte möjlighet att formellt stoppa implementeringen men kan välja två 

strategier. Den ena är att etablera det som författarna kallar en lös koppling mellan beslut och imple-

mentering; förändringen genomförs i symbolisk mening utan att agenten egentligen ändrar sitt bete-

ende.  

Karakteristiskt för principal-agentrelationen är att informationen mellan agent och principal är asym-

metriskt fördelad och att principalen inte har förutsättningar att fullt ut ha inblick i hur agenten agerar. 

Den andra strategin, som agenten kan välja för att påverka implementeringen är översättelse. Det in-

nebär att de som ansvarar för implementeringsprocessen kan påverka utformningen av förändringen. 

(Busch, Johnsen, Klausen & Vanebo, 2005) 

 

I vårt fall är det undersköterskor och sjuksköterskor som är agenter i förhållande till sina närmaste che-

fer. Enhets/gruppchefer har inte förutsättningar för att fullt ut kontrollera vad undersköterskor och  

sjuksköterskor gör. Även relationen staten och kommunerna kan betraktas som en principal-agent re-

lation.   

En mer socialpsykologisk tillnärmning till förändringsprocesser och implementering är teorier om 

människors motivation. Motivation i arbetslivet handlar om inre och yttre motivation. Inre motivation 

är att få möjlighet att utföra ett arbete som upplevs som meningsfullt; man har kontroll över sina egna 

resurser och handlingsutrymme för att använda och utveckla sina färdigheter i arbetet. Yttre motivat-

ion handlar om olika former för belöningar, bland annat lön och karriärmöjligheter. Inom motivations-

teorin är behoven centrala. Tidigare använde man Maslows behovstrappa som en illustration på vilka 

behov som människor behöver tillfredsställa, men i nyare forskning har man utvecklat en modell för 

behovshierarkier där man förstår behoven som mer parallella och likvärdiga. Modellen bygger på tre 

huvudelement: existens, relationer och växande. Existens handlar om materiella och fysiologiska be- 
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hov. Relationer handlar om sociala relationer som ger utbyte av tankar, känslor och möjlighet att 

känna förståelse, acceptans och inflytande. Växande handlar om att utöva kreativa handlingar och 

möjligheten att använda egen förmåga till att lösa uppgifter. (Busch, et al,. 2007) 

 

5.4.3 Relevans för vår studie 

Kommunerna har inte möjlighet att i särskilt omfattande grad belöna chefer eller övriga medarbetare 

ekonomiskt genom bonusar eller förmåner så som ofta sker i det privata näringslivet, lönebildningen  

är dessutom strikt reglerad genom centrala avtal. I den kommunala verksamheten handlar det mer om 

att belöna önskad handling genom att framhålla goda exempel och därmed ge enskilda medarbetare 

status i organisationen och gruppen. Det kan bli problematiskt att motivera implementerarna (chefer, 

undersköterskor och sjuksköterskor) om de till exempel upplever att prestationsersättningarna, statens 

belöning till kommunen, inte går direkt tillbaka till den egna verksamheten. Därför ställer vi frågor till 

personalen om man känner sig motiverad. 

 

5.5 Angränsande teori och forskning 

Den svenska stat- och kommunrelationen kännetecknades från sent 1970-tal till tidigt 1990-tal av de-

centralisering och avreglering (governance), där man fokuserade på målstyrning, snarare än detaljerad 

lagstiftning. Men från slutet av 1990-talet har den statliga styrningen successivt förändrats. Problemet  

för staten var att man ville öka sin styrning bland annat för att komma till rätta med problem inom den 

kommunala äldreomsorgen, men samtidigt respektera den decentraliserade ansvarsfördelningen mel-

lan stat och kommun. De nya statliga styrningsinitiativen handlar huvudsakligen om att styra genom 

”mjuka” typer av styrmedel. Till exempel antog man 1998 en nationell handlingsplan för äldrepoliti-

ken (Prop.1997/98:113) och vidare 2006 en utvecklingsplan för äldreomsorgen (Prop. 2005/ 06:115). 

Staten har med hjälp av innehållet i dessa tagit flera steg mot en ökad statlig styrning utan att behöva 

använda hårda styrmedel så som lagstiftning. Enligt förvaltningsforskningen beskriver man centrali- 

serad och decentraliserad styrning som government och governance. Båda begreppen används för 

styrning, men i olika former. Government handlar om en stark statlig styrning och kontroll där staten  

hänvisar till sin auktoritet, vad staten gör, vilket man kan kalla för hårda styrmedel. Här styr staten 

fram för allt genom lagar, förordningar, statsbidrag och tillsyn. Governance handlar om decentrali-

serad och förhandlad styrning, hur staten gör, vilket man kan kalla för ”mjuka styrmedel”. Det finns 

olika sätt att styra genom ”mjuk styrning”. Ett sätt är att styra genom information. Information kan då 

utgöra det primära styrmedlet, som kombineras med bidrag för att stimulera genomförandet av de åt-

gärder som framgår av informationen. Ett annat sätt att styra är att medel avsätts för ett visst projekt 

under en begränsad tid. Tanken är att projektet skall integreras i den ordinarie verksamheten innan det 

avslutas och där bidra till ett långsiktigt institutionellt lärande. Styrning genom kunskap handlar om att 

styrningen inom ett område utgår från relevant kunskap, antingen forskningsanknuten eller verksam- 
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hetsbaserad, som skall främja både kvalité och effektivitet. Styrmedlet, överenskommelser, möjliggör  

ett ökat deltagande. Att styra genom utvärdering, betyder att åtgärderna så viktiga, att de kommer att 

bli utvärderade, vilket ökar möjligheten att insatsen får en hög prioritet. (Feltenius, 2011) 

 

Samverkan kring vård och omsorg om äldre beskrivs av Axelsson & Axelsson (2007, s. 245) som 

problematisk med olika huvudmän, olika verksamheter och olika yrkesgrupper med ett splittrat an-

svar och en bristande samordning mellan de olika aktörerna genom skilda normsystem och hand- 

lingsmönster. Enligt Axelsson & Axelsson (2007, s. 250) har Carlström (2005) i sin studie av sjuk-

sköterskor och hemtjänstassistenters beskrivit samverkan i arbetet runt vårdtagaren. Parterna hade 

svårigheter att förstå varandras språk, metoder och professionella mål. Sjuksköterskorna har till ex-

empel arbetat hårt för att professionalisera sitt yrke genom att hävda omvårdnaden som ett eget kom-

petensområde.  

 

Axelsson & Axelsson (2007, s. 22) beskriver vidare att det enligt van Raak et al (1999, 2003) finns 

en rad olika former för organisering och ledning av samverkan, till exempel formella överenskom-

melser, vilka sträcker sig över organisatoriska gränser. Hinder för samverkan här kan vara att organi-

sationer eller det omgivande samhället har olika struktur. Kulturella skillnader mellan organisation-

erna och deras professioner är ett annat hinder för samverkan. Olika regelsystem, olika utformning  

av finansieringssystem med olika budgetar och ansvarsområden, existerande administrativa gräns-

dragningar inom och mellan olika organisationer och myndigheter samt förekomsten av olika in-

formationssystem och databaser är andra hinder.  

Enligt Axelsson & Axelsson (2007, s. 23) menar Bate (2000) att ett stort hinder för samverkan mel-

lan olika organisationer och myndigheter är revirbevakande beteende, som är vanligt i de flesta orga-

nisationer framför allt hos chefer, som är satta att ansvara för ett avgränsat verksamhetsområde.  

Till sist menar Axelsson & Axelsson (2007, s. 23) att enligt Hultberg (2005) tar samverkan tid och 

kan gå ut över arbetet med patienterna/klienterna/brukarna. Samverkan kan på så sätt bli något av  

ett självändamål. Utvärderingar visar dock att samverkan oftast har positiva effekter på personalens  

engagemang och kompetensutveckling, medan det har varit svårare att se några förbättringar för pa-

tienterna eller brukarna. 

 

5.5.1 Relevans för vår studie 

Staten anser att vård och omsorg om de mest sjuka äldre är ojämlik i landet och vill med hjälp av eko-

nomiska incitament generalisera och styra alla verksamheter lika. De offentliga verksamheterna består 

av flera olika professioner med skillnader i intressen, status, språk, metoder och mål. Detta bidrar till 

svårigheter att styra och implementera reformer. Det bidrar även till att det tar mycket lång tid att 

skapa samverkan och samsyn. Vi ställer i enkäten frågor om hur olika yrkesgrupper ser på reformen  
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och nyttan med ett visst kvalitetsregister för att få veta om de undersökta aktörerna (de professionella)  

implementerar nya rutiner och förändrar arbetssätt, vilket vi anser kräver samarbete och samsyn. 

 

 

5.6 Sammanfattning av teori  

För att söka förklaringar till den statliga styrningens effekter och problematik har vi gått igenom ett 

antal teorier och utifrån dessa tittat på de individer som är verksamma i organisationen och som påver-

kas av en rad faktorer.  

 Utbildning/profession 

 Yttre processer- top down styrning  

 Samhällsprocesser och styrningsfilosofi (NPM) 

 Motivation och diciplinering till ett visst handlingssätt 

 Socialisation och anpassning utifrån kulturella normer i organisationen 

          Vi har i vår studie försökt knyta an till de analyserade teoretiska ramarna för att förklara effekter av  

          styrningen.  

Vi kan förvänta att ju högre positioner och ju högre professionell status man har, i desto högre grad är 

man integrerad i organisationen och därmed också mer kunnig om det som sker och mer positiv till 

förändringen. 

 

En kombination av top-down och bottom-up perspektiv på implementering, som förespråkas i 

Mazmanians och Sabatiers modell, har varit guidande i vår empiriska studie. För att få reda om perso-

nalen arbetar utifrån den nya policyn och hur de hanterar dess innehåll har vi i enkäten ställt frågor om 

kunskap och utbildning i det aktuella kvalitetsregistret (fråga 4, 5 och 6), som är kopplade till top-

down perspektivet. 

 

Offentliga verksamheter, i vårt fall kommuner, är komplexa organisationer som består av delvis mot-

stridiga intressen i form av professioner med olika utbildning och status. För att belysa problematiken 

med olika professioner och motstridiga intressen har vi i enkäten ställt frågor om hur arbetet är organi-

serat och arbetsfördelning mellan olika professioner (fråga 7). 

 

För att undersöka om styrningen har påverkat de undersökta aktörernas arbetssätt har vi ställt frågor 

om motivation och upplevd nytta med förändringen. Vi har här använt oss av Lundqvist teoretiska 

modell, förstå, vill kan (fråga 8 och 9).  

 

För att få veta om de undersökta aktörerna tänker annorlunda i sitt arbete, implementerar nya rutiner 

och förändrar sitt arbetssätt har vi ställt frågor om detta (fråga 10 och 12). 
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6. KONTEXT 

I detta kapitel beskriver vi äldrevårdens förändring de senaste åren på nationell nivå och överenskom-

melsen mellan Socialdepartementet och SKL med syfte att höja kvaliteten i vården och omsorgen om 

äldre personer. Vidare beskriver vi den regionala nivån och uppdraget Bättre liv för sjuka äldre. Sist 

beskriver vi den lokala nivån samt kvalitetsregistret Senior alert. 

 

6.1 Nationell nivå 

Under åren 2007-2009 avsatte regeringen drygt 4 miljarder kronor i stimulansmedel till kommuner 

och landsting med avsikt att stödja huvudmännens arbete med att höja kvaliteten i vården och om-

sorgen om äldre personer. Socialstyrelsen fördelade bidraget efter ansökningar med 70 procent till 

kommunerna och 30 procent till landstingen, så kallade Ylva- och Maria-pengar. Beteckningen syf-

tade på tidigare socialministrarna Ylva Johansson (S) och barn- och äldreminister Maria Larsson 

(Kd).   

Trots omfattande statliga stimulansåtgärder konstaterade Socialdepartementet i sin promemoria från 

juni 2011, Mest sjuka äldre – en beskrivning av vilka brister som ska åtgärdas, att hälso- och sjuk-

vården och äldreomsorgen har tydliga brister när det gäller att på ett optimalt sätt ta hand om de mest 

sjuka äldre (Socialdepartementets PM juni 2011 s. 2). Man beskriver i sin kritik att det saknas konti-

nuitet, överblick och samverkan. Ur ett individperspektiv är bristerna tydliga trots att stora insatser 

ges från olika huvudmän. Socialdepartementet konstaterar att gruppen ”mest sjuka äldre” som enligt 

Socialstyrelsens definition utgör omkring 300 000 personer har ett särskilt stort behov av individan-

passad, samordnad och kontinuerlig vård och omsorg. Men man konstaterar samtidigt även att:         

” Vård och omsorg för äldre är organiserad med en så hög grad av fragmentisering att något så 

grundläggande som kontinuitet eller helhet är nära nog omöjligt att garantera” (Socialdepartemen-

tets PM, juni 2011, s. 4).  

 

Socialdepartementets äldresamordnare (intervju 2014-01-17; 2) pekade på att problemet med de stat-

liga stimulansmedlen (Ylva- och Mariapengarna) innebar att det startades en mängd projekt ute i 

landet. Några var bra och andra var mindre bra men de utvärderades inte. När stimulansmedlen tog 

slut avslutades projekten utan att implementeras i ordinarie verksamhet trots att de många gånger var 

bra. Socialdepartementet började då se över andra sätt att få förändringarna att nå hela vägen ut i 

verksamheten och bli bestående. Socialdepartementets äldresamordnare säger sig vara medveten om 

att det finns risker med att styra genom ekonomiska incitament men anser att som en följd av att So-

cialdepartementet enbart styr mot huvudmännen, är det kommunernas ansvar att bedöma vilka för-

ändringar man vill implementera. Genom att kommunerna får del av de ekonomiska incitamenten i  

efterhand måste förändringen genomföras inom befintliga ekonomiska ramar. Förutsättningen ökar  

då för att förändringen blir bestående. Detta antagande är centralt för styrmodellens logik.  
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6.1.1  Överenskommelser mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 

Överenskommelser mellan staten och SKL inom specifika satsningsområden började redan 2005. 

Den första överenskommelsen med inslag av prestationsbaserad ersättning var den så kallade sjuk-

skrivningsmiljarden. Den innebar att landstingen skulle få dela på en miljard kronor i statliga medel 

utifrån hur väl man lyckades med att sänka kostnaderna för sjukskrivningar. År 2008 tecknades 

överenskommelsen om den så kallade kömiljarden vilken innebar att man belönade de landsting som 

lyckades korta köerna till sjukvården.  

 

Enligt Myndigheten för vårdanalys rapport 2013 var det just de upplevda framgångarna med kömil-

jarden som blev avgörande för att omfattande överenskommelser mellan staten och SKL med pre-

stationsbaserade ersättningar inom äldreområdet tecknades. Den första av dessa överenskommelser 

tecknades 2010, där satsningen i nuvarande form avslutas vid årsskiftet 2014/2015.  

  

6.1.2  Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) dubbla roll 

SKL är kommunernas och landstingens intresseorganisation och ska representera medlemmarna i 

frågor som rör arbetsfördelning och ansvar mellan staten och kommun- och landstingssektorn. Över-

enskommelserna bygger på förhandlingar där staten ger uppdrag och SKL blir utförare. Vid intervju 

med tjänsteman på Region Värmland framkommer en farhåga gällande, det faktum att SKL har tagit 

på sig rollen som utförare kan uppfattas av lokala kommunföreträdare som att SKL istället för att 

stödja kommunerna och landstingen riskerar att bli statens förlängda arm (intervju med tjänsteman, 

Region Värmland, 2014-03-17; 4).  

Det kommunala självstyret är starkt i Sverige och inskrivet i grundlagen. Det har varit perioder då 

självstyret har varit starkare och perioder då det varit svagare. Genom att överenskommelserna före-

gås av förhandlingar om vilka områden man ska satsa på och SKL påtar sig rollen som administratör 

av uppdragen får uppdragen större legitimitet ute i kommun- och landstingssektorn. Detta är en ny 

konstruktion när det gäller maktutövning (Myndigheten för Vårdanalys, 2013).  

 

Enligt äldresamornare vid Socialdepartementet (intervju 2014-01-17; 2), hade staten ett behov av att 

på ett tydligare sätt följa upp och styra effekterna av statliga stimulansmedel och detta var ett viktigt 

motiv när modellen med överenskommelser och prestationsersättningar växte fram. Det bedömdes 

också som viktigt att skapa en gemensam syn på behovet av utveckling – att stat, kommuner och 

landsting på ett nationellt plan skulle åstadkomma gemensamma aktiviteter med gemensamma priori-

terade områden.  
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Citat från intervju med Socialdepartementets äldresamordnare 2014-01-17;2 

                         ”Själva andemeningen i satsningen är ju att vi ska fokusera på samma sak  

               tillsammans, över gränserna och samtidigt. Det har aldrig hänt förut.  

               Tidigare har det varit så att några håller på med det här i år och några 

andra det där och så passar det inte ihop” 

 

Det finns en bred enighet mellan Socialdepartementet och SKL om att de problemområden man har 

valt är centrala, men inom SKL finns det olika syn på metoden med prestationsersättningar. Kritiken 

går ut på att resultaten blir kortsiktiga, att måluppfyllelsen blir mekanisk och att det leder till mer 

administration ute i kärnverksamheterna. Mindre kommuner som har en pressad ekonomi och pro-

blem med att utföra de tjänster som medborgarna har behov av har svårt att avsätta resurser till att 

administrera kvalitetsregistren, utbilda personal och rapportera in resultat. Uppdragen kan på det lo-

kala planet uppfattas som extra pålagor som inte ryms inom befintliga ramar (intervju med tjänste-

man, Region Värmland, 2014-03-17; 4). 

      

6.1.3 Uppdraget Sammanhållen vård och omsorg 

Staten menar att hälso- och sjukvården har tydliga brister när det gäller att på ett optimalt sätt ta hand 

om de mest sjuka äldre. Det saknas ofta kontinuitet, överblick och samverkan. De äldres besök på 

sjukhus inom specialist- och slutenvården kan vara många men kontakterna och samarbetet med 

landstingens primärvård, som till största delen är kopplad till vårdcentral och kommunernas äldre-

vård, fungerar inte tillfredställande. De olika huvudmännens ansvar och uppdrag för de mest sjuka 

äldre måste enligt staten tydliggöras. Den sammanhållande medicinska funktionen för gruppen äldre 

är viktig för att tillgodose stora delar av behoven. Därför har staten sedan 2010 ingått årliga överens-

kommelser med SKL kring sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Överenskom-

melserna handlar om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i cent-

rum, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Statsbidrag har 

inriktats till att stödja ett gemensamt, långsiktigt och systematiskt förbättringsarbete. Medlen har an-

vänts till att stimulera ett ökat engagemang i kvalitetsarbete och till att förbättra möjligheterna till 

uppföljning och utveckling bland annat genom registrering i kvalitetsregister där resultaten lett till 

individuella riktade åtgärder. Som ett led i satsningen fick Socialstyrelsen ett uppdrag av staten att ta 

fram underlag för bestämning av lämpliga indikatorer på måluppfyllelse genom kartläggningar, för-

studier, utvärderingar, riktlinjer och nödvändiga kunskapssammanställningar. (Godkännande av 

överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, 2011-12-15) 

 

Till gruppen de mest sjuka äldre hör samtliga personer 65 år och äldre med behov av omfattande 

sjukvård och/eller omsorg. Med omfattande sjukvård avses att ett eller flera av följande kriterier  

uppfylls inom ett år: multisjuklighet (minst tre diagnoser under de senaste 12 månaderna), fler än  
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19 vårddagar inom sjukhusens slutenvård, fler än tre inskrivningar i slutenvård och fler än sju besök 

till specialistläkare i öppenvård (Vårdcentral). Med omfattande omsorg menas de äldre som bor  

permanent i ett särskilt boende, de som har beslut om 25 eller fler timmar hemtjänst per månad samt  

de som bor i korttidsboende eller har beslut om insatser med stöd enligt LSS (Lagen om stöd och 

service till vissa funktionshindrade). År 2011 utgjorde denna grupp 17 procent av befolkningen  

65 år och äldre vilket betyder 305 000 personer (Godkännande av överenskommelse om en sam- 

manhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2011-12-15).  

 

I Värmland finns det cirka 10 893 personer, 65 år och äldre som ryms inom kriterierna för statens 

satsning. För dagens äldre personer med flera samtidigt förekommande sjukdomstillstånd ställs stora 

krav att kunna hantera en skör livssituation i ett vård- och omsorgssystem som traditionellt är organi-

serat efter enskilda diagnoser och mindre anpassat till de mest sjuka äldres sammansatta behov. Sett 

ur den enskildes perspektiv innebär satsningen att, medborgaren ska kunna åldras i trygghet och 

självbestämmande med tillgång till en god vård och omsorg. 

  

De medel staten har avsatt från 2010 och framåt fördelas huvudsakligen enligt en prestations- och  

resultatbaserad modell där krav och mål successivt höjs. Hur stor summa som satsas på varje delom-

råde bestäms varje år i förhandlingar med SKL. Prestationsersättningen är ett erbjudande till kommu-

ner och landsting i deras förbättringsarbete. 

 

6.2 Regional nivå                 

Delar av prestationsersättningen är avsatt till att uppfylla strukturkrav, att bygga regionala lednings-

strukturer, till exempel genom att finansiera regionala utvecklingsledare som stöd i genomförandet av 

de nya kvalitetskraven. Landstinget i Värmland och länets kommuner har gett Region Värmland i 

uppdrag att hålla samman satsningen. 

Region Värmland är en organisation som länets 16 kommuner och Landstinget tillsammans bildade 

2001 för att ansvara för regional utveckling, tillväxtfrågor, kultur, folkbildning och kollektivtrafik i 

Värmland. Sedan 2007 är det ett samverkansorgan med flera statliga uppdrag. Samverkan sker på poli-

tisk-, tjänstemanna- och verksamhetsnivå. 

Finansieringen kommer från Landstinget i Värmland, Värmlands 16 kommuner, Staten, EU och ge-

nom avgifter. Omslutningen är drygt 1 miljarder kronor per år varav 700 miljoner kronor går till kol-

lektivtrafik. 
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Organisationen är politiskt styrd och det högst beslutande organet är regionfullmäktige, vars 64 le-

damöter väljs av de 16 värmländska kommunernas och landstingets respektive fullmäktige. Region-

styrelsen består av 13 ledamöter (Region Värmland
2
). 

Region Värmland har av landstinget och länets kommuner fått uppdraget att ansvara för att hålla 

samman statens satsning på ett regionalt plan och att stötta verksamheterna lokalt i förändringsarbetet, 

vilket gör organisationen och dess arbete intressant för vår studie.  

 

6.3 Prestationsersättningen 

De områden staten satsar på är: god vård i livets slutskede, god vård vid demenssjukdom, god läke-

medelsbehandling, sammanhållen vård och omsorg samt preventivt arbetssätt. Preventivt arbets- 

sätt, som är fokus i denna studie, innehåller bland annat registrering och uppföljning med åtgärder 

genom kvalitetsregistret Senior alert (Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, Reg-

ional handlingsplan Värmland, 2013). För att få del av ersättningarna har det ställs följande grund- 

krav; Varje län skall ha en struktur för ledning och styrning i samverkan mellan länets kommuner 

och landsting. Det ska finnas en gemensam handlingsplan för förbättringar i vård och omsorg om de 

mest sjuka äldre som skall vara politiskt förankrad. Den gemensamma handlingsplanen ska innehålla 

en beskrivning av förbättringsområden utifrån lokala förutsättningar. Dessa ska innehålla konkreta 

och mätbara mål, planerade aktiviteter och en beskrivning av hur uppföljning ska gå till samt hur re-

sultaten ska redovisas. Handlingsplanen ska även innehålla på vilket sätt man planerar att skapa 

långsiktighet i det systematiska förbättringsarbetet som gäller samtliga utförare. (Godkännande av en 

överenskommelse om en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, 2011) 

 

En strukturbeskrivning för ledning och styrning i samverkan för Värmland togs fram i december 

2011 och reviderades 2013 (Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, Regional hand-

lingsplan Värmland 2013). Ledande politiker och tjänstemän i Värmland har återkommande möten i 

syfte att gemensamt ta ansvar för utvecklingen av verksamheter och fastställande av mål samt upp-

följningar för värmlänningarnas bästa. Målen inom området äldres hälsa är kopplade till den region-

ala handlingsplanen med fokus på systematiskt förbättringsarbete.  

 

En beredningsgrupp med utsedda tjänstemän från landstinget och kommunerna träffas regelbundet 

för att diskutera strategiska frågor som gäller samverkan.  

Till projektet Bättre liv för sjuka äldre i Värmland finns utsedda utvecklingsledare som stöd i för-

bättringsarbetet att skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom samt ett bättre liv för sjuka 

äldre. En arbetsgrupp, utsedd av beredningsgruppen, består av chefer från slutenvård (sjukhus), pri-

märvård (vårdcentral) och kommunal vård och omsorg. Arbetsgruppen har till uppgift att förmedla  

                                                 
2
 http://www.regionvarmland.se 
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äldresatsningens syfte, handlingsplanens vision, mål och innehåll till berörda parter i Värmland samt 

skapa förutsättningar för att handlingsplanen omsätts i praktisk handling och leder till varaktiga för-

bättringar.  

 

          6.3.1 Regionala aktiviteter för att klara uppdraget om en långsiktigt hållbar struktur för            

                    ledning i samverkan 

 Den regionala arbetsgruppen har deltagit i samtliga (en per termin) av SKL anordnade nat-

ionella träffar där man presenterat Värmlands förbättringsarbete för erfarenhetsutbyte och 

vidare spridning ut i landet 

 

 Den regionala arbetsgruppen har träffats regelbundet för planering av gemensamma aktivite-

ter samt uppföljning av satta mål. Utvecklingsledarna har här bland annat redovisat resultat 

från de olika kvalitetsregistren. Träffarna har letts av utvecklingsledarna för projektet, vilka 

även fört minnesanteckningar för spridning ut i organisationerna 

 

 Den regionala arbetsgruppen har genomfört ett flertal lokala spridningsmöten i syfte att för-

ankra mål och aktiviteter ute i verksamheter. Bland annat har det arrangerats träffar för av-

delningschefer på sjukhus och medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna. 

 

          6.3.2 Regionala aktiviteter för att klara uppdraget inom Preventivt arbetssätt – Senior alert 

 Till verksamheter har en speciellt framtagen informationsbroschyr för information till vård-

tagare spridits 

 

 Olika utbilningsinsatser har genomförts i samverkan med utvecklingsledarna till den vård-

nära personalen i hur man använder registret Senior alert 

 

 Olika möten har genomförts i samverkan med utvecklingsledarna, där deltagarna haft möj-

lighet att utbyta erfarenheter och visa upp samt berätta om sina förbättringsarbeten   

 

 Uppstart- och förbättringsarbete i de lokala verksamheterna har fått stöd framför allt med 

hjälp av utvecklingsledarna  

 

6.3.3 Mål för kommunerna gällande det preventiva arbetet – Senior alert 

För att få del av prestationsersättningen skall minst 90 procent av de boende på särskilt boende ha 

fått en riskbedömning genomförd och vid bedömd risk ska personen fått minst en planerad förebyg-

gande åtgärd under det senaste året. Minst 80 procent av de personer som har risk inom områdena  
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fall/trycksår och/eller undernäring ska ha fått minst en inplanerad åtgärd. Kommunerna anslöt sig 

successivt till kvalitetsregistret och under 2012 hade samtliga kommuner i Värmland anslutit sig.   

 

6.4 Lokal nivå   

Vi ger i detta avsnitt bakgrundsfakta om befolkningsunderlag, ålderssammansättning och äldre-

omsorgsinsatser i de två kommuner som ingår i undersökningen. Vi tar upp förvaltningsorganisation  

och en beskrivning av processen med biståndsbedömning och verkställighet. Här beskriver vi även hur 

beslut om införande av Senior alert har skett i de två kommunerna. Avslutningsvis ger vi en mera in-

gående beskrivning av kvalitetsregistret Senior alert. 

 

6.4.1 Arvika och Kristinehamns kommuner 

Vi har valt att studera implementeringen av delar av den statliga reformen Bättre liv för sjuka äldre 

genom en fallstudie där två kommuner exemplifierar fallet. Kommunerna Arvika och Kristinehamn  

ligger i Värmlands län, Arvika längst i väster mot gränsen till Norge och Kristinehamn längst i  

öster mot gränsen till Örebro län. År 2012 hade Arvika kommun 25 817 invånare och Kristinehamn 

något färre 23 949 (Kolada 2013).  

 

6.4.2 Kommunernas äldreomsorg 

Åldersstrukturen i de två kommunerna är likartad. Antal invånare över 65 år var 31 december 2012 i 

Arvika 6 275 och i Kristinehamn 5 971. Av dessa var antalet äldre än 80 år 1900 i Arvika medan anta-

let i Kristinehamn var 1 658 (Kolada 2013). 

 

År 2013 var kommunernas årskostnader för äldreomsorg per invånare över 65 år 58 883 kronor i Ar-

vika och 50 870 i Kristinehamn. Skillnaden i kostnader kan förklaras med att det i Arvika var 242 per-

soner fler över 80 år och att behovet av sociala samt hälso- och sjukvårdsinsatser ökar med högre ål-

der. Kommunernas kostnader för äldreomsorg fördelar sig relativt jämnt mellan särskilt boende, 52 

procent och hemtjänst, 48 procent. En allt större andel äldre bor hemma och får hemtjänst istället för 

att flytta till särskilt boende. Den största gruppen äldre personer över 80 år klarar sig helt utan insatser  

från Socialtjänsten och utgör för Arvika 65 procent och för Kristinehamn 70 procent (Kolada 2013). 
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Diagram 6.1 Antal invånare 80 år och äldre med och utan insatser från kommunen (Kolada 2013)  

 

 

6.4.3 Kommunernas organisation 

Kristinehamns kommun har en traditionell förvaltningsorganisation med fem förvaltningar; kommun-

ledningsförvaltning, skolförvaltning, miljö- och byggnadsförvaltning, kulturförvaltning och socialför-

valtning. Varje förvaltning styrs av en politisk nämnd som svarar inför kommunfullmäktige. 

 

Arvika kommun genomförde år 2007 en stor organisationsförändring där flertalet nämnder avskaffa 

des och där man istället inrättade fyra utskott och en gemensam kommunförvaltning under kommun- 

styrelsen. Inom kommunförvaltningen finns verksamheterna Lärande och stöd samt Vård och omsorg 

där äldreomsorgen ingår. (Axelsson & Olsson, 2014) 

 

De två kommunerna som exemplifierar vårt fall har valt att organisera den politiska ledningen och 

förvaltningen olika, men i det konkreta mötet mellan medborgaren/den äldre och socialtjänsten är pro-

cessen den samma i båda kommunerna. 

 

Vi har intervjuat en representant för förvaltningsledningen per kommun för att ta reda på hur beslut 

om införande och former för implementering av Senior alert skulle ske. 

Gemensamt för de två kommunerna är att beslut om införande av Senior alert har skett på förvalt-

ningsledningsnivå inkluderande mål och riktlinjer för arbetet. Man har även beslutat om vilken pro-

fession som ska ansvara för vilket moment i arbetet. Till exempel har undersköterskor ansvaret för att 

göra riskbedömningar. De ska även ta fram förslag till förebyggande åtgärder i samråd med legitime-

rad personal. Sjuksköterskor har ansvar för att registrera resultaten i registret. Båda kommunerna hade  
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Senior alert-ombud som inspiratörer i arbetet. Ombuden har finansierats med stimulansmedel.  

Skillnader mellan kommunerna är att man i Arvika har tagit beslut i den politiska ledningen om att 

förvaltningen skall arbeta med Senior alert. I Kristinehamn rapporterade förvaltningens tjänstemän till 

den politiska ledningen hur man planerade att arbeta med Senior alert, men politikerna fattade inget 

formellt beslut.  

 

6.4.4 Beslut och verkställighet 

Socialtjänstens verksamhet regleras av en rad speciallagar men mest relevant i vårt fall är socialtjänst-

lagen, hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen. Socialtjänstlagens fjärde kapitel första pa-

ragraf reglerar rätten till bistånd: 

 

Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på  

     annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (…) och för  

     sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig      

levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes möjlig- 

heter att leva ett självständigt liv (Nordström & Thunved, 2007). 

 

Socialtjänstlagens femte kapitel reglerar särskilda bestämmelser för olika grupper: 

 

          Socialnämnden skall verka för att äldre människor får goda bostäder och skall  

          ge dem som behöver det stöd och hjälp i hemmet och annan lättåtkomlig service. 

          Kommunen skall inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för  

äldre människor som behöver särskilt stöd (Nordström & Thunved, 2007). 

 

Alla biståndsbeslut som tas av socialförvaltningens myndighetsutövare är möjliga att överklaga till 

kammarrätten. Exempelvis kan kommunens biståndsbedömare ge avslag på en ansökan om  

särskilt boende och istället erbjuda hemtjänst. Om den enskilde inte är nöjd med den insats kommunen 

erbjuder kan personen överklaga avslagsbeslutet till kammarrätten. Om kammarrätten ger den över-

klagande rätt är socialnämnden i kommunen skyldig att ompröva beslutet. Socialnämnden har sedan 

max tre månader på sig att verkställa beslutet genom att erbjuda den enskilde en plats på särskilt bo-

ende. Enligt 16 kap. 6H § Socialtjänstlagen är socialförvaltningen skyldig att varje månad rapportera 

icke verkställda beslut till Inspektionen för Vård- och Omsorg (IVO). IVO har möjlighet att besluta 

om sanktionsavgifter för kommunen om gynnande beslut enligt socialtjänstlagen ej verkställs i tid.  

 

Insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) bygger inte på myndighetsbeslut på samma sätt som 

insatser enligt socialtjänstlagen. Hälso- och sjukvårdsinsatser ges alltid utifrån en medicinsk bedöm- 
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ning där legitimerad personal exempelvis läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast be-

dömer vilken vård och behandling som behövs. 

 

Kommunerna i Värmland tog över ansvaret för hemsjukvården i samband med Ädel-reformen 1992. 

Det innebär att en stor andel av den kommunala socialtjänstens verksamhet är hälso- och sjukvårdsin-

satser. Kommunernas sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter delegerar vissa hälso- och 

sjukvårdsuppgifter till icke- legitimerad personal, främst undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänst 

och på särskilt boende. Det innebär att undersköterskor får ansvara för till exempel att administrera lä-

kemedel, göra såromläggningar och viss provtagning. Ramarna för delegering av hälso- och sjukvårds-

insatser regleras i patientsäkerhetslagen. 

 

Modell 6.2 

Flödesschema över processen när en äldre person får hjälp från kommunens hälso- och sjuk-

vård samt socialtjänst 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Modell 6.1 beskriver hela processen från ansökan av brukaren till utförande av beslutade insatser. Det 

är längst ut i organisationen i mötet mellan undersköterskan, sjuksköterskan och den äldre personen 

som det praktiska omvårdnadsarbetet sker. Biståndshandläggaren som utreder och beslutar om insatser 

är inte delaktiga i detta.  

 

6.5 Nationella kvalitetsregister 

I överenskommelsen Sammanhållen vård- och omsorg om de mest sjuka äldre 2013
3
, som tecknades 

mellan staten och SKL i december 2012, är kvalitetsregister en viktig del. Kvalitetsegister ska enligt  

                                                 
3
 http://www.regeringen.se/sb/d/15975/a/206133 
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överenskommelsen främja ett systematiskt förbättringsarbete och syftet är, att de ska leda till ett för-

ändrat arbetssätt, som innebär kvalitetsvinster inom vården om de sjuka äldre. Registren ska också an-

vändas som underlag för öppna jämförelser inom vården. I överenskommelsen för 2013 ingår Svenska  

Palliativregistret, Senior alert, Svenska Demensregistret (SveDem) och Svenskt register för Bete-

endemässiga och Psykiska problem vid Demens (BPSD).  

 

Vår studie handlar enbart om kommunernas arbete med kvalitetsregistret Senior alert. Det är dock vik-

tigt att ha i åtanke att det parallellt pågår arbete med de andra nationella kvalitetsregistren och övriga 

prioriterade utvecklingsområden, som ingår i överenskommelsen med staten, till exempel förbättrad 

läkemedelshantering och förbättrade rutiner mellan sluten- och öppenvård för äldre. 

 

6.5.1 Senior alert 

Senior alert ingår sedan 2010 i överenskommelsen mellan Socialdepartementet och SKL. Samtliga 

personer över 65 år som har eller kommer i kontakt med kommunens socialtjänst erbjuds en riskbe-

dömning inom de tre områdena nutrition, fall och trycksår. För att göra registreringen krävs samtycke 

från den enskilde. Bedömningsinstrumenten som används kallas för evidensbaserade, eftersom de 

bygger på vetenskapliga undersökningar. För att bedöma risk för undernäring används instrumentet 

Mini Nutritional Assessment (MNA), för fallprevention Downton Fall Risk Index (DFRI) och för 

trycksår Modifierad Nortonscale (bilaga 4). 

  

All data som matas in på individnivå lagras centralt. Sedan kan data hämtas ut på enhetsnivå i olika 

rapporter av utsedda personer i den egna kommunen. Riskbedömningen genomförs av vårdpersonal, 

undersköterska eller sjuksköterska i samband med att den obligatoriska genomförandeplanen upprättas 

eller revideras. Bedömningen och handlingsplanen ska följas upp minst var tredje månad i hemtjänst 

och på särskilt boende eller vid behov om det sker förändringar i den äldre personens situation. 

 

Kvalitetsregistret Senior alert ska stödja processen med ett förebyggande arbetssätt. Det är vanligt att 

äldre personer har problem med undernäring, fall i hemmet eller på sjukhus och trycksår på grund av  

att man har försämrad förmåga till fysisk aktivitet och rörelse. Dessa tre områden har stark koppling 

till varandra. En undernärd person har lättare för att falla och utveckla sår. Ett sår innebär bland annat 

smärta som kan orsaka sänkt aptit. Att få en fraktur och bli sängliggande innebär en ökad risk att ut-

veckla trycksår och dessutom är infektionsrisken större för en person som är undernärd eller har tryck-

sår. Personal inom olika professioner arbetar dagligen förebyggande med områdena nutrition,  

fall och trycksår. Det är problemområden som berör olika medicinska specialiteter oavsett om det är 

landstinget eller kommunen som ansvarar för vården
4
. 

                                                 
4
 http://www.senior alert.se 

http://www.senior/
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Senior alerts IT bas finns på Uppsala Clinical Research Center som är ett av SKLs utsedda kompe-

tenscentrum för kvalitetsregister. Anslutning till Senior alert är kostnadsfritt, men för att få tillgång till  

registret krävs ett avtal mellan Senior alert och den aktuella huvudmannen. Landstinget i Jönköpings 

län ansvarar för förvaltning, drift och samordning av registret. Arbetet leds av en styrgrupp som består 

av representanter från olika län, kommuner, finansiärer samt forskare inom området äldres hälsa. 
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7. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel redovisas resultatet från enkätundersökningen i tabellform och som löpande text. 

Relevanta data återges för att besvara studiens forskningsfrågor. Med stöd av de teorier som 

redogjordes för under teorikapitlet analyseras resultatet av enkätundersökningen. Vi kommer att söka 

förklara den påverkan styrsättet med prestationsbaserad ersättning får på personalens arbetssätt och i 

vilken grad de arbetar efter riktlinjerna.  

I enkätstudien undersöktes om och i vilken utsträckning samt hur reformen som inkluderar arbete 

med kvalitetsregistret Senior alert implementeras i våra två undersökta kommuner. Även 

inställningen till reformen studerades utifrån respondenternas förståelse, förmåga och vilja – 

perspektiv.  

 

7.1 Inledning 

Genom att göra en kvantitativ studie via enkät där vi har fått in många svar har vi haft möjlighet att 

strukturera informationen och få fram vad som är typiskt och vad som avviker inom implemen-

teringen av Senior alert. Vi har också haft möjlighet att få fram variationer och samband till exempel 

mellan svaren från olika yrkesgrupper och nivåer i organisationen. Den undersökta gruppen består av 

undersköterskor, sjuksköterskor, biståndshandläggare och chefer. Undersökningen är en fallstudie av 

implementering av en ny policy genom prestationsbaserad mål-styrning inom äldrevården med 

exempel från två kommuner.  

Vi har valt att dela upp enkätens resultat kring fyra teman. 

Tema 1: Reformens genomslag 

Tema 2: Organisering av arbetet 

Tema 3: Attityd till förändring/motivation 

Tema 4: De professionellas inställning till Senior alert och implementering av nya rutiner 

Inom varje tema har vi ställt flera parallella frågor för att öka begrepps-validiteten. Vi kommer att 

presentera resultatet utifrån de frågor som vi anser mest relevanta för våra forskningsfrågor och i 

nästa steg jämföra olika grupper och genom våra teoretiska ramar analysera och söka förklaringar på 

de resultat vi har fått fram. Vi kommer även att relatera till vår förstudie. 

Den totala undersökningsgruppen bestod av 1005 personer, fördelat på 549 från Arvika och 456 från 

Kristinehamn. Av dessa svarade 574 personer på enkäten, varav 224 från Arvika och 350 från 

Kristinehamn. Den totala svarfrekvensen blev 57 procent och bortfallet är således 43 procent. 

Svarsfrekvenser per kommun var för Arvika 41 procent och Kristinehamn 76 procent. 
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Tabell 7.1  

Fråga 2. Jag arbetar som (%) N=574 

 

Undersköterska/vårdbiträde på särskilt boende 42 n  = 240 

Undersköterska/vårdbiträde i hemtjänst 45 n  = 256              

Sjuksköterska/distriktssköterska                                          6 n  =   35                

Arbetsterapeut/sjukgymnast                                                 2 n  =   13                

Biståndshandläggare   1 n  =     7                 

Enhetschef/gruppchef                                                           4 n  =    23                  

 

Kommentar: Legitimerad personal som består av sjuksköterskor/distriktssköterskor, arbetsterapeuter 

och sjukgymnaster står tillsammans för 48 svar. 

 

 

Tabell 7.2  

Fråga 3. Hur länge har du arbetat inom ditt yrke?  (%) N=574 

 

0 – 3 år                  5    n =   28 

4 – 7 år                  9        n =   53 

Mer än 7 år                86                              n = 493 

 

 

Tabell 7.1 visar antalet svarande inom varje yrkesgrupp och procent av totala antalet. Det är 

övervägande undersköterskor/vårdbiträden (87%) som svarat på enkäten.  

 

Tabell 7.2 beskriver hur länge man arbetat i sitt yrke. En majoritet av respondenterna (86%) har svarat 

att de har mer än sju års erfarenhet i sitt yrke.  
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7.2 Tema 1. Reformens genomslag 

Under tema 1 vill vi ta reda på de olika yrkesgruppernas kunskapsnivå om kvalitetsregistret Senior 

alert, för att kunna analysera kring reformens genomslag.  

 

Tabell 7.3  

Fråga 4. Jag vet vad Seniort alert är (%) N=574 

  

JA 

 

 NEJ 

 

Undersköterska/vårdbiträde på särskilt boende 98     2     n = 240 

Undersköterska/vårdbiträde i hemtjänst 94     6     n = 256 

Sjuksköterska/distriktssköterska                                         98     2     n =   48 

Biståndshandläggare              100      n =     7 

Enhetschef/gruppchef            100      n =   23 

                

 

Kommentar: Se tabell 7.1 

 

 

Tabell 7.4  

Fråga 6. Jag har fått utbildning i hur man arbetar med Senior alert (%) N=555 

  

JA 

 

NEJ 

 

VET EJ 

 

Undersköterska på särskilt boende                 72 22 4 n = 236 

Undersköterska i hemtjänst                            79 19 2 n = 242 

Sjuksköterska/distriktssköterska                                               85 15  n =   47 

Biståndshandläggare 71 29  n =     7 

Enhetschef/gruppchef   91  9  n =   23 

                  

 

 

Tabell 7.3 beskriver om man vet vad Senior alert är. Man kunde svara ja eller nej på frågan. Totalt 

98% av respondenterna har svarat ja, att man vet vad Senior alert är. De personer som svarat nej har 

inte svarat på fler frågor i enkäten, eftersom dessa är följdfrågor till om man svarat ja.  

 

Tabell 7.4 beskriver om man fått utbildning i hur man arbetar med Senior alert. Man kunde svara ja, 

nej eller vet ej på frågan. Totalt 78% har svarat att de fått utbildning i hur man arbetar med registret.  
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7.2.1 Analys tema 1 

Av de 574 personer som deltagit i vår enkätundersökning var det en klar majoritet (98%) som sva-

rade att de vet vad Senior alert är och av de 555 personerna var det 78% som svarade att de fått ut-

bildning. Vi tolkar den höga kunskapsnivån som att implementering av kunskap kring registret har 

haft genomslag i verksamheterna. Det förekommer mindre skillnader mellan de olika grupperna men 

det är uppenbart att reformen i denna del fått genomslag i organisationen.  

Det kan förklaras utifrån ett sociologiskt institutionellt perspektiv enligt Brunsson (2003) och att det 

råder en kultur som innebär att organisationen i alla fall på ledningsnivå är positiv till förändringar och 

nya metoder i den meningen att man genomfört utbildning för personalen. Vi har tidigare i uppsatsen 

nämnt de övergripande förändringar som kommuner har genomgått och där kvalitetsutveckling och 

krav på metodutveckling har varit centralt. Det är rimligt att anta att detta har skapat en förändringsbe-

nägen kultur och att det inte är legitimt att ställa sig negativ till nya metoder och krav på förändrat ar-

betssätt.  

 

Av de intervjuer vi genomfört på nationell och regional nivå i samband med studien kan vi tolka att 

det saknas en samsyn om styrmodellens konstruktion. Socialdepartementets äldresamordnare (Soci-

aldepartementet intervju 2014-01-17; 2) säger sig vara medveten om att det finns risker med att styra 

genom ekonomiska incitament men menar att eftersom kommunerna får del av de ekonomiska inci-

tamenten i efterhand måste förändringen genomföras inom befintliga ekonomiska ramar, vilket ökar 

förutsättningarna för att förändringen genomförs och blir bestående.  

Enligt SKLs äldresamordnare (SKL intervju 2014-01-17; 3) är det genom att använda prestationser-

sättning som styrmedel i överenskommelserna som staten lyckats få alla kommuner att använda Se-

nior alert som ett verktyg i kvalitetsutvecklingsarbetet.  

Den regionala samordnaren (Region Värmland, intervju 2014-03-17; 4) menar att Socialdepartemen-

tet och SKL är eniga om innehållet i reformen, men att det finns en risk att resultaten blir kortsiktiga, 

att måluppfyllelsen blir mekanisk och att det leder till mer administration ute i verksamheterna.  

Av de intervjuer vi genomfört på lokal förvaltningsnivå (Arvika kommun, intervju 2014- 10-29;6), 

(Kristinemans kommun, intervju 2014-11-02;7) kan vi konstatera att man anser att konstruktionen 

med prestationsersättningar har haft betydelse för att en implementering skulle ske. 

 

I överenskommelserna mellan staten och SKL har man satt upp konkreta mål och gett tydliga anvis-

ningar till implementeringsstrukturen (Godkännande av en överenskommelse om en sammanhållen 

vård och omsorg om de mest sjuka äldre (2011)). Landstinget och kommunerna använde de mätbara 

målen till att styra upp och konkretisera implementeringsprocessen lokalt. Krav som är framtagna ur 

ett top down perspektiv och som saknar individuell/lokal anpassning kan medföra risk för styrning  
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från fungerande arbetssätt till ett annat arbetssätt som inte behöver ge bättre vård (Myndigheten för 

Vårdanalys 2013:8).  

 

Sabatier (1981) säger att för att lyckas med policyreformer som styrs uppifrån måste bland annat de 

satta målen vara tydliga och enhetliga och implementeringsstrukturen, exempelvis ansvarsfördelning-

en vara konkret och strukturerad. De som ska implementera den nya policyn och dess mål måste vara 

skickliga och känna sig engagerade för uppgiften. Reformen behöver vidare stämma överens med ak-

tuell lagstiftning och det behövs ett stöd från bland annat intressegrupper och myndigheter.  

 

Vi kan konstatera att man i överenskommelserna mellan staten och SKL har satt upp konkreta mål och 

gett tydliga anvisningar till implementeringsstrukturen (Godkännande av en överenskommelse om en 

sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre (2011)). Landstinget och kommunerna an-

vände de mätbara målen till att styra upp och konkretisera implementeringsprocessen lokalt. Vi kan 

vidare konstatera att reformen har stöd i aktuell lagstiftning, föreskrifter och riktlinjer, exempelvis fö-

reskriften om att sjukvård och socialtjänst skall ha ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 

(SOSFS 2011:19). 

 

Det har från myndighetshåll riktats kritik mot reformen och enligt Myndigheten för vårdanalys (2013) 

finns det tre typer av risker med prestationsbaserad ersättning som styrmedel. Målen nås inte på ett ef-

fektivt sätt, oönskade sidoeffekter och avsaknad av lokal anpassning, något som kan leda till ökad 

ojämlikhet över landet. Liknande kritik kommer även från forskare (Hall, 2012) som kritiserar NPM 

inspirerad mål och resultatstyrning, där man mäter det som är möjligt att mäta och därmed riskerar att 

förlora viktiga kvalitetsaspekter som vård och omsorg utgör. 
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  7.3 Tema 2. Organisering av arbetet.     

Under tema 2 redovisar och analyserar vi hur de olika yrkesgrupperna ser på sitt och andras ansvar och 

arbetsfördelning när det gäller arbetet med Senior alert. 

      

          Tabell 7.5  

Fråga 7:1. Vem ansvarar för att riskbedömningar genomförs?  (%) N = 555 

 

Svarande  

kategori 

Under-

sköterska  

Sjukskö-

terska 

Bistånds-

handläg-

gare 

Enhets-

chef 

 Vet ej Totalt Antal sva-

rande (n) 

 

Undersköterska 

särskilt boende 

 

78 

 

20 

 

     0 

 

1 

 

1 

 

100 

 

236 

Undersköterska 

hemtjänst 

72 17      0 6 5 100 242 

Sjuksköterska 
 

40 

 

40 

 

     0 

 

    13 

 

7 

 

100 

 

 47 

Biståndshand- 

läggare 

29 71      0  0 0 100    7 

Enhetschef 83   4      0     13  0 100   23 

 

Kommentar: Lodrätt anges svarandekategori och vågrätt vilken yrkesgrupp som man anser ansvarar 

för olika moment. 
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Tabell 7.6  

Fråga 7:2. Vem ansvarar för att registrera riskbedömningar?  (%) N = 555 

 

Svarande  

kategori 

Under-

sköterska  

Sjukskö-

terska 
Bistånds-

handläg-

gare 

Enhets-

chef 

Vet ej  Totalt Antal sva-

rande (n) 

 

Undersköterska 

särskilt boende 

 

52 

 

35 

 

      0  

 

10 

 

3 

 

100 

 

236 

Undersköterska 

hemtjänst 

  53 33       1        5 8 100 242 

Sjuksköterska 
  

21 

 

68 

 

       0 

  

 9 

  

2 

 

100 

 

 47 

Biståndshand- 

läggare 

14 86        0   0 0 100   7 

Enhetschef 52 26        0 22       0 100  23 

 

Kommentar: Se tabell 7.5 

 

 

Tabell 7.7  

Fråga 7:3. Vem ansvarar för att ta fram förebyggande åtgärder?  (%)  N = 555 

 

Svarande  

kategori  

Under-

sköterska  

Sjukskö-

terska 
Bistånds-

handläg-

gare 

Enhets-

chef 

Vet ej  Totalt Antal sva-

rande (n) 

 

Undersköterska 

särskilt boende 

 

70 

 

25 

 

0 

 

1 

 

 4 

 

100 

 

236 

Undersköterska 

hemtjänst 

63 25 0 2 10 100 242 

Sjuksköterska 
 

28 

 

53 

 

2 

 

9 

 

 8 

 

100 

 

 47 

Biståndshand- 

läggare 

14 72 0     14   0 100   7 

Enhetschef 70 30 0 0   0 100  23 

 

Kommentar: Se tabell 7.5 
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Tabell 7.8  

Fråga 7:4. Vem ansvarar för att genomförandeplan är aktuell?  (%) N = 555 

 

Svarande  

kategori  

Under-

sköterska  

Sjukskö-

terska 
Bistånds-

handläg-

gare 

Enhets-

chef 

Vet ej  Totalt Antal sva-

rande (n) 

 

Undersköterska 

särskilt boende 

 

92 

 

      5 

 

      0 

 

     1 

 

 2 

 

100 

 

236 

Undersköterska 

hemtjänst 

95       0       1      0  4 100 242 

Sjuksköterska 
 

66 

 

      2 

 

      2 

 

   19 

 

11 

 

100 

 

 47 

Biståndshand- 

läggare 

57       0       0    29 14 100    7 

Enhetschef     100       0       0      0  0 100   23 

 

 

Kommentar: Se tabell 7.5 

 

I tabellerna redovisar vi de olika yrkesgruppernas syn på vem som ansvarar för att riksbedömningar 

genomförs (7.5), för att registrera riskbedömningar (7.6), för att ta fram förebyggande åtgärder (7.7) 

och för att genomförandeplan är aktuell (7.8). 

Det framgår av tabell 7.5 att en stor majoritet av både undersköterskor och chefer anser att det är un-

dersköterskornas ansvar, att lika många sjuksköterskor lägger ansvaret på sig själva som på underskö-

terskorna medan en stor majoritet av biståndshandläggarna svarar att ansvaret ligger på sjuksköters-

korna. 

Av tabell 7.6 kan man utläsa att majoriteten av undersköterskor och chefer även när det gäller registre-

ring av riskbedömningar anser att ansvaret ligger hos undersköterskor; en tredjedel respektive en fjär-

dedel i dessa två grupper lägger i stället ansvaret på sjuksköterskorna. Två tredjedelar av sjuksköters-

korna anser liksom en stor majoritet av biståndshandläggarna att ansvaret är sjuksköterskornas. 

Tabell 7.7 visar precis som de andra tabellerna hur de olika yrkesgrupperna ser på ansvaret för att ta 

fram förebyggande åtgärder. Även här anser en majoritet, ungefär två tredjedelar, av undersköters-

korna och cheferna att det är undersköterskans ansvar, medan sjuksköterskorna och biståndshandläg-

garna lägger ansvaret på sjuksköterskorna. 

Synen på ansvaret för att genomförandeplan är aktuell, som framgår av tabell 7.8 visar större sam-

stämmighet. Precis som i de andra ansvarsfrågorna är en stor majoritet av chefer och undersköterskor  
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överens om att ansvaret är undersköterskans. Detta tycker också de flesta sjuksköterskorna och bi-

ståndshandläggarna men ett antal av dessa vill lägga ansvaret på enhetscheferna.  

 

Sammantaget för delfrågorna 7:1, 7:2, 7:3 och 7:4 finns det anledning att fundera på om resultaten 

betyder att ansvaret främst/oftast ligger hos undersköterskorna och till viss del hos sjuksköterskorna.  

Enligt de intervjuade personerna på lokal förvaltningsnivå har man i Arvika kommun beslutat att 

sjuksköterskorna har ansvaret att registrera riskbedömningar i särskilt boende och undersköterskorna 

i hemtjänst. I Kristinehamns kommun har man beslutat att undersköterskorna ansvarar för att genom-

föra riskbedömningar både på särskilt boende och i hemtjänst. I båda kommunerna skulle förebyg-

gande åtgärder tas fram av undersköterskan i samråd med legitimerad personal, till exempel sjukskö-

terska.  

Vi har valt att inte studera de två kommunerna var för sig eller att göra jämförelser, men svaren 

skulle eventuellt se mera likartade ut i yrkesgrupperna om man delade upp dem kommunvis. 

 

7.3.1 Analys tema 2 

Enligt Christensen, et al (2010) består offentliga verksamheter av flera motstridiga intressen varför det 

alltid finns en viss risk att krav på att de olika yrkesgrupperna ska uppnå enighet kring beslutade krav 

och mål är orimliga. För att lyckas behöver man utveckla en kultur med ett ömsesidigt samarbete, där  

alla är överens om att samarbetet ger var och en fördelar. Mycket hänger alltså på den utförande per-

sonalen – deras lärande, vilja och förmåga. På den lokala nivån finns hinder för den formella organi-

sationen i form av informella normer, värderingar och de olika professionernas identiteter som kan bi-

dra till att det är svårt att anpassa sig till nya krav.  

Det skulle kunna vara en förklaring till varför personalen inte är samstämmig i sina svar. Till ex-

empel har sjuksköterskan och undersköterskan olika yrkesidentitet och det är skillnad mellan deras  

befogenheter och arbetsuppgifter. Det kan även vara olika hur man organiserar sig i de två under-

sökta kommunerna. 

 

I vår undersökning menar både undersköterskorna och sjuksköterskorna att det är den egna yrkesgrup-

pen som ansvarar för att riskbedömningar genomförs, har ansvaret att registrera i registret Senior alert 

och att ta fram förebyggande åtgärder. 

 

Axelsson & Axelsson, (2011) menar att det finns en traditionsbunden bild av hur olika yrkesfunktioner 

ser på sig själva och på varandra och det finns även en risk att skillnader i professionell skolning för 

svårar samarbetet mellan den personal som ska samverka runt enskilda brukare som behöver vård och 

omsorg. Revirbevakande beteende förekommer bland professionella grupper, som oftast försvarar sina  
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yrkesroller, kunskaper och synsätt gentemot varandra. Sjuksköterskorna har till exempel arbetat hårt 

för att professionalisera sitt yrke, genom att hävda omvårdnaden som ett eget kompetensområde.  

 

Sabatiers (1981) fjärde punkt, engagerade och skickliga administratörer av implementeringen, som 

använder sitt omdöme (diskretion) för att realisera målen med policyn berör framför allt implemente- 

ringsfasen. Hur skickliga kan administratörerna i vårt fall vara från början när man ska implementera 

en ny policy där målen kontinuerligt har förändrats? Det är kanske så att skickligheten får förvärvas 

under implementeringstiden, genom kontinuerlig utvärdering och lärande. 

 

Vid intervjuer med representanter på lokal förvaltningsnivå i de två kommunerna framkom att man be-

slutat om införande av Senior alert samt mål och riktlinjer för arbetet på förvaltningsledningsnivå. 

Man hade även beslutat vilken yrkesgrupp som skulle ansvara för vilket moment i arbetet. Skillnad  

mellan de två kommunerna var att man i Arvika hade tagit beslut i den politiska ledningen medan man 

i Kristinehamn rapporterade från förvaltningens tjänstemän till den politiska ledningen hur man plane-

rade att arbeta med Senior alert, utan att politikerna fattade ett formellt beslut. Vi kan i vår undersök-

ning inte finna att detta haft någon betydelse för resultatet av implementeringen. 
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7.4 Tema 3. Attityd till förändring/motivation  

Under tema 3 mäter vi de olika personalgruppernas motivation till att införa reformen. 

 

Tabell 7.9 

Fråga 8:1. Riskbedömningarna innebär en förbättring för brukaren jämfört med hur jag  

                   arbetade innan Senior alert infördes (%) N = 555 

       
 1 – 2 3 – 4 5 – 6 Total Medelvärde Antal 

(n) 

 

Undersköterska på   

särskilt boende 

 

 

21 

 

54 

 

25 

 

100 

 

3,53 

 

236 

Undersköterska i  

hemtjänst 

 

17 48 35 100 3,87 242 

Sjuksköterska 11 63 26 100 3,11   47 

Biståndshandläggare 42 29 29 100 3,00    7 

Enhetschef   9 26 65 100 4,74   23 

 

 

Kommentar: De svarande har fått ta ställning till olika påståenden på en sex-gradig skala, där 1 – 2 in-

nebar instämmer inte, 3 – 4 innebar instämmer i någon grad och 5 – 6 innebar instämmer helt. När vi 

tolkat personerna som svarat 3 - 4 på skalan var vi medvetna om att deras inställning antingen kunde  

vara neutral, ett uttryck för att man var osäker på vad man tycker eller uttryck för en positiv inställning 

till påståendet.  Vi har även valt att redovisa resultaten i medelvärde då det är lättare att jämföra resul- 

tat för de olika grupperna. För att beräkna medelvärdet för respektive yrkeskategori har vi summerat  

de angivna svarspoängen från 1 – 6 och sedan dividerat dessa summor med antalet respondenter. 
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           Tabell 7.10 

Fråga 8:2. Senior alert är ett bättre verktyg i det förebyggande arbetet jämfört med tidigare  

                   arbetssätt (%) N = 555 

 

 1 – 2 3 – 4 5 – 6 Total Medel-

värde 

Antal 

(n) 

 

Undersköterska på    

särskilt boende 

 

 

23 

 

50 

 

27 

 

100 

 

3,57 

 

  236 

Undersköterska i  

hemtjänst 

 

14 46 40 100 4,06   242 

Sjuksköterska 11 63 26 100 4,21     47 

Biståndshandläggare 42 29 29 100 3,00       7 

Enhetschef   9 22 69 100 3,47 23 

    

 

          Kommentar: Förklaring till skalindelning och medelvärdesuträkning se kommentar tabell 7.9. 

 

 

 Tabell 7.11 

Fråga 8:3. Riskbedömningar och åtgärder bidrar till att brukaren bevarar hälsan bättre än  

                   tidigare (%) N = 555 

       1 – 2 3 – 4 5 – 6 Total Medelvärde  Antal                              

(n) 

 

Undersköterska på    

särskilt boende 

 

 

       23 

 

44 

 

33 

 

100 

 

3,71 

 

   236 

Undersköterska i  

hemtjänst 

 

14 40 46 100 4,22    242 

Sjuksköterska         6 63 31 100 3,91      47 

Biståndshandläggare       42 29 29 100 3,30   7 

Enhetschef         9 29 62 100 4,65  23 

 

 

Kommentar: Förklaring till skalindelning och medelvärdesuträkning se kommentar tabell 7.9. 
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Tabell 7.12 

Fråga 8:4. Jag känner mig trygg i att göra riskbedömningar och föreslå åtgärder (%) N = 555 

 

 1 – 2 3 – 4 5 – 6 Total Medelvärde  Antal      

 (n) 

 

Undersköterska på      

särskilt boende 

 

 

14 

 

45 

 

41 

 

100 

 

4,10 

 

   236 

Undersköterska i    

hemtjänst 

 

17 42 41 100 3,99    242 

Sjuksköterska   0  45 55 100 4,36 47 

Biståndshandläggare 86 14  0 100 1,30   7 

Enhetschef 17 13 70 100 4,74  23 

 

 

Kommentar: Förklaring till skalindelning och medelvärdesuträkning se kommentar tabell 7.9. 

 

 

 

 

           Tabell 7.13 

Fråga 9:6. Jag känner mig motiverad att arbeta med Senior alert (%) N = 555 

 

 1 – 2 3 – 4 5 – 6 Total Medelvärde   Antal      

  (n) 

 

Undersköterska på    

särskilt boende 

 

29 

 

46 

 

25 

 

100 

 

3,36 

 

236 

Undersköterska i   

hemtjänst 

26 41 33 100 3,59 242 

Sjuksköterska 14 40 46 100 4,02  47 

Biståndshandläggare 71 29   0 100 1,40   7 

Enhetschef   9 18 73 100 4,91  23 

 

 

Kommentar: Förklaring till skalindelning och medelvärdesuträkning se kommentar tabell 7.9. 
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I tabellerna redovisar vi i vilken grad de olika yrkesgrupperna instämmer med att riskbedömningar in-

nebär en förbättring för brukaren jämfört med hur man arbetade innan Senior alert infördes (7.9), att 

Senior alert är ett bättre verktyg i det förebyggande arbetet jämfört med tidigare arbetssätt (7.10), att 

riskbedömningar och åtgärder bidrar till att brukaren bevarar hälsan bättre än tidigare (7.11), att de 

känner sig trygga i att göra riskbedömningar och föreslå åtgärder (7.12) och att de känner sig motive-

rade att arbeta med Senior alert (7.13). 

Ur alla fem tabellerna kan man utläsa att cheferna i alla avseenden är mycket positiva till Senior alert 

medan en stor del av biståndshandläggarna är negativa eller tveksamma. Att man i samtliga yrkes-

grupperna är överlag positiv till Senior alert i samtliga avseenden kan utläsas ur tabellerna 7.9 – 7.13 

med ett undantag; när det gäller motivationen att arbeta med Senior alert instämmer inte mer än en 

tredjedel av biståndshandläggarna. Noterbart är också skillnaden mellan undersköterskor i hemtjänst 

och undersköterskor på särskilt boende när det gäller hur man ser på Senior alert som ett bättre verktyg 

i förebyggande arbete (7.10), där undersköterskorna inom hemtjänsten visar sig mer positiva genom 

ett högre medelvärde. På samma sätt skiljer sig dessa två grupper, när det gäller påståendet att riskbe-

dömningar och åtgärder bidrar till bättre hälsa för brukaren (7.11).  

 

7.4.1 Analys av tema 3 

Vår studies övergripande fråga är: Vilka effekter har top-down styrning på de aktörer som ska genom-

föra förändringen? Vi har tidigare beskrivit de strukturer som byggts upp på regional nivå för att ge-

nomföra uppdragen i reformen Bättre liv för sjuka äldre. Implementeringen sker uppifrån och cheferna  

har fått uppdraget att införa det nya arbetssättet nedåt i organisationen. Sabatier (1981) pekar på vikten 

av att administratörerna är skickliga och engagerade. Tre fjärdedelar av cheferna instämmer i hög grad 

till att de känner sig motiverade att arbeta med Senior alert. Vårt resultat visar att cheferna är engage-

rade i frågan och ser som sin uppgift att förmedla sitt engagemang och sin övertygelse till vårdperso-

nalen. Om det beror på att de förstår att verksamheten behöver ändra arbetssätt och att förändringen är 

nödvändig för organisationen är mer osäkert. Deras motivation kan också tolkas som att de ser sig som 

ansvariga för att följa fattade beslut. Chefernas genomgående höga medelvärden på alla frågor under 

tema 3 tyder på att de både har förmågan och viljan att genomföra förändringen. 

 

Vår undersökning har även en bottom-up ansats med fokus på implementerarna längst ut i organisat-

ionen. Här befinner sig undersköterskegruppen som även har lägst utbildningsnivå. Det är intressant 

att en relativt stor andel av undersköterskorna instämmer i att det nya arbetssättet är bättre än tidigare 

arbetssätt. En förklaring till att de instämmer i så pass hög grad kan vara att det nya arbetssättet syn- 

liggör deras arbetsuppgifter och att man upplever att det innebär en statushöjning för yrket jämfört 

med sjuksköterskegruppen som har en tydligare och starkare professionell identitet.  
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Ur ett annat perspektiv kan man förklara att delar av gruppen undersköterskor instämmer till att för-

ändringen är bra utifrån det som Christensen, et al (2010) betecknar som lämplighetslogik. Det förvän- 

tas att man anammar nya metoder, att hänga med och lära sig nytt ingår i uppdraget. Det upplevs inte 

som meningsfullt att protestera mot nya arbetsuppgifter som arbetsledningen har beslutat ska genom- 

föras. Förhållningssättet att acceptera det som kommer uppifrån måste i så fall ses som ett rationellt 

handlande. Man kan även tolka detta som tecken på en tydlig och stark ledning. Brunsson (2005) pe-

kar på att de formella besluten inte behöver leda till handling. Även om man har beslutat att arbeta 

med Senior alert och uppger att man instämmer så är det inte säkert att det leder till handling. Vi 

kommer att utforska detta närmare under tema 4. 

 

Sjuksköterskegruppen är i lägre grad än cheferna övertygade om att Senior alert har stor betydelse. 

Man ser att riskbedömningar innebär en förbättring för brukaren och att brukaren bättre kan bevara 

hälsan genom förebyggande åtgärder, men instämmer inte i lika hög grad som cheferna. Vi vill dock 

vara försiktiga med att dra några slutsatser gällande sjuksköterskorna då de har en låg svarsfrekvens. 

Detta kan förklaras med det Axelsson & Axelsson (2007) pekar på, att sjuksköterskor har drivit pro-

fessionalisering av sitt yrke men mycket långt och att man anser att man redan har bra verktyg för att 

bevara hälsan hos de äldre.   

 

Biståndshandläggarna har genomgående de lägsta medelvärdena, vilket kan tolkas som att de inte är 

motiverade överhuvudtaget, eller kan det vara så att de inte är involverade i arbetet med den nya poli-

cyn. 
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7.5  Tema 4. De professionellas inställning till Senior alert och implementering av nya    

       rutiner 

Under tema 4 har vi sökt svar på de olika yrkesgruppernas inställning till Senior alert och i vilken om-

fattning de implementerar nya rutiner.  

 

Tabell 7.14 

Fråga 9:1. Frågeformuläret är lätt att förstå (%) N = 555 

 

 1 – 2 3 – 4 5 – 6 Total Medelvärde Antal 

(n) 

 

Undersköterska på 

särskilt boende 

 

 

30 

 

47 

 

23 

 

100 

 

3,36 

 

  236 

Undersköterska i 

hemtjänst 

 

20 53 27 100 3,61   242 

Sjuksköterska   3 43 54 100 4,38     47 

Biståndshandläggare  71 29   0 100 1,60 7 

Enhetschef   9 43 48 100 4,30 23 

 

 

Kommentar: Förklaring till skalindelning och medelvärdesuträkning se kommentar tabell 7.9. 
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Tabell 7.15 

Fråga 9:2. Det är enkelt att ta fram åtgärder som hjälper till att bevara hälsan (%) N = 555 

 

 1 – 2 3 – 4 5 – 6 Total Medelvärde Antal    

(n) 

 

Undersköterska på 

särskilt boende 

 

 

14 

 

56 

 

30 

 

100 

 

3,78 

 

  236 

Undersköterska i 

hemtjänst 

 

12 62 26 100 3,79   242 

Sjuksköterska   6 53 41 100 4,06     47 

Biståndshandläggare  71 29  0 100 1,60  7 

Enhetschef   4 42 54 100 4,52     23 

 

 

Kommentar: Förklaring till skalindelning och medelvärdesuträkning se kommentar tabell 7.9. 

 

 

 

           Tabell 7.16 

Fråga 9:3. Det är lätt att få tid till att göra bedömning och uppföljning (%) N = 555 

 

 1 – 2 3 – 4 5 – 6 Total Medelvärde   Antal   

  (n) 

 

Undersköterska på 

särskilt boende 

 

 

54 

 

38 

 

  8 

 

100 

 

2,50 

 

 236 

Undersköterska i 

hemtjänst 

 

24 42 34 100 3,70 242 

Sjuksköterska 37 45 18 100 3,02    47 

Biståndshandläggare       100   0   0 100 1,30     7 

Enhetschef 

 

 13  43  44 100 4,22    23 

 

Kommentar: Förklaring till skalindelning och medelvärdesuträkning se kommentar tabell 7.9. 
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Tabell 7.17 

Fråga 9:4. Det är lätt att registrera i systemet (%) N = 555 

 

 1 – 2 3 – 4 5 – 6 Antal Medelvärde   Antal  

  (n) 

 

Undersköterska på 

särskilt boende 

 

 

39 

 

46 

 

15 

 

100 

 

2,81 

 

 236 

Undersköterska i 

hemtjänst 

 

31 50 19 100 3,20  242 

Sjuksköterska 17 31 52 100 4,04    47 

Biståndshandläggare 86 14  0 100 1,40     7  

Enhetschef   4 51 45 100 4,96    23 

 

 

Kommentar: Förklaring till skalindelning och medelvärdesuträkning se kommentar tabell 7.9. 

 

 

      

           Tabell 7.18 

Fråga 9:5. Instruktionerna är lätta att förstå (%) N = 555 

 

 1 – 2 3 – 4 5 – 6 Antal Medelvärde   Antal  

  (n) 

 

Undersköterska på 

särskilt boende 

 

 

31 

 

50 

 

19 

 

100 

 

3,23 

 

236 

Undersköterska i 

hemtjänst 

 

23 56 21 100 3,42 242 

Sjuksköterska 12 40 48 100 4,21   47 

Biståndshandläggare  71 29  0 100 1,60    7 

Enhetschef   8 48 44 100 4,22   23 

 

 

Kommentar: Förklaring till skalindelning och medelvärdesuträkning se kommentar tabell 7.9. 
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I tabellerna redovisar vi i vilken grad de olika yrkesgrupperna instämmer med att frågeformuläret är 

lätt att förstå (7.14), att det är enkelt att ta fram åtgärder som bevarar hälsan (7.15), att det är lätt att få 

tid till att göra bedömningar och uppföljningar (7.16), att det är lätt att registrera i systemet (7.17) och 

att instruktionerna är lätta att förstå (7.18). 

På frågorna om frågeformuläret (7.14), om åtgärder (7.15) och instruktioner (7.16) instämmer flertalet 

av alla yrkeskategorier i någon grad; enda undantaget är biståndshandläggarna, som visar sig klart ne-

gativa i samtliga avseenden. Cheferna och sjuksköterskorna instämmer i högst grad till frågeformulä-

ret (7.14), åtgärdsframtagande (7.15), registrering (7.17) och instruktioner (7.18).  När det gäller tid till 

att göra bedömning och uppföljning (7.16) är efter cheferna undersköterskorna i hemtjänst mest posi-

tiva, medan deras kolleger på särskilt boende är mycket mer negativa. Samma skillnad mellan under-

sköterskegrupperna kan man se, när det gäller svaren på frågan om registrering (7.17) och frågan om 

instruktionen (7.18). 

 

 

Tabell 7.19 

Fråga 10. Jag tänker annorlunda i vårdarbetet efter att ha börjat arbeta med  

                  riskbedömningar genom Senior alert (%) N = 555 

 

 

 

JA 

 

NEJ 

 

VET EJ 

 

Antal (n) 

 

Undersköterska på särskilt 

boende 

 

 

36 

 

50 

 

14 

 

n = 236 

Undersköterska i hemtjänst 

 

 39 35 26 n = 242 

Sjuksköterska         

                               

 32 51 17 n =   47 

Biståndshandläggare 

 

   0 14 86 n =     7 

Enhetschef  61  22 17 n =   23 
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Tabell 7.20 

Fråga 12. Har ni ändrat era rutiner genom arbetet med Senior alert? (%) N = 555 

  

JA 

 

NEJ 

 

VET EJ 

 

Antal (n) 

 

Undersköterska på särskilt 

boende 

 

 

39 

 

44 

 

17 

 

n = 236 

Undersköterska i hemtjänst 

 

 38 29  33 n = 242 

Sjuksköterska   

                                     

 47 32  21 n =   47 

Biståndshandläggare 

 

  0  29  71 n =     7 

Enhetschef 

 

 82   9   9 n =   23 

 

 

Tabell 7.19 svarar på frågan om yrkesgrupperna tänker annorlunda i vårdarbetet efter att de börjat ar-

beta med riskbedömningar genom Senior alert. Det är betydligt fler undersköterskor som arbetar på 

särskilt boende som svarar att de inte tänker annorlunda än de som arbetar i hemtjänst. Även inom 

gruppen sjuksköterskor är det ett stort antal som inte tycker de tänker annorlunda. Av biståndshand-

läggarna har ingen svarat att de tänker annorlunda.  

 

Tabell 7.20 svarar på frågan om de olika yrkesgrupperna ändrat sina rutiner genom arbetet med Senior 

alert. Det är många fler i gruppen undersköterskor som arbetar på särskilt boende som svarat att de inte 

ändrat sina rutiner än de som arbetar i hemtjänst.  Sjuksköterskegruppen har en stor spridning i sina 

svar även om de flesta svarat att de ändrat sina rutiner. Av biståndshandläggarna har ingen svarat att 

de ändrat sina rutiner. Det kan enligt vår tolkning bero på att de inte deltar i det nära vårdarbetet. 

Bland cheferna har de flesta svarat att de ändrat sina rutiner. 

 

Syfte med frågorna 10 och12 var att få svar på vår frågeställning om personerna i den kommunala 

äldreomsorgen implementerar nya rutiner. Vi har medvetet ställt frågan om man tänker på ett an-

norlunda sätt, då vi bedömer att förändringen måste integreras hos de som ska genomföra den.  

Svaren kan sammanfattas på följande sätt: Mer än hälften av cheferna anger att de tänker på ett an-

norlunda sätt genom arbetet med Senior alert och anger att de har ändrat sina rutiner. För sjuksköters- 

korna ser det annorlunda ut, endast en tredjedel anger att de tänker på ett annorlunda sätt och knappt  

hälften har svarar att de har ändrat rutinerna.  
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Av undersköterskor som arbetar på särskilt boende har en tredjedel svarat att de tänker på ett an-

norlunda sätt och har svarar att de har ändrat rutinerna. Av undersköterskor som arbetar i hemtjänst 

har drygt en tredjedel svarat att de tänker på ett annorlunda sätt lika stor andel har svarar att de har 

ändrat rutinerna. Ingen biståndshandläggare anger att de tänker annorlunda genom arbetet med Senior 

alert. 

 

7.5.1 Analys tema 4 

När man vill analysera professionernas inställning kan man anta olika perspektiv. Ett perspektiv är 

systemteoretiskt vilket fokuserar på samspelet mellan strukturen och aktören. Lundqvist (1987) lyfter 

fram tre centrala faktorer som förutsättningar för implementering. Aktörerna behöver förstå föränd-

ringen och vad den innebär, ha förmåga att genomföra förändringen och en vilja att genomföra föränd-

ringen. Något som hänger ihop med individers mer eller mindre medvetna preferenser till exempel 

känslomässiga, etiska eller moraliska.  

 

Vår övergripande fråga om vilka effekter top-down styrning har på de aktörer som skall genomföra 

förändringen har konkretiserats till följande underfråga: Implementerar de undersökta aktörerna i den 

kommunala äldreomsorgen nya rutiner? För att undersöka detta har vi ställt frågor för att belysa de 

olika yrkesgruppernas inställning till Senior alert, till exempel om frågeformuläret är lätt att förstå, om 

det är enkelt att ta fram åtgärder som bevarar hälsan och om man har tid för arbetsuppgifterna. För att  

på ett bredare sätt fånga om en förändring har skett har vi även ställt frågor både om aktörernas sätt att 

tänka och handla i form av ändrade rutiner. Vi tar inte ställning till om det finns ett kausalt samband  

mellan tanke och handling det vill säga om ett förändrat tänkande är en förutsättning för ett förändrat 

handlande.  

 

Vi väljer att söka flera teoretiska förklaringar på de olika professionernas inställning och beteende i 

förhållande till reformen. Undersköterskorna och till viss del sjuksköterskorna anger att de är moti- 

verade att arbeta med Senior alert men samtidigt anger en majoritet att man inte tänker på något an- 

nat sätt eller har ändrat rutiner på grund av det nya arbetssättet.  

Undersköterskorna är den största gruppen i undersökningen, totalt har 478 undersköterskor svarat på 

alla frågor i enkäten, fördelat på 236 personer som arbetar på särskilt boende och 242 som arbetar i 

hemtjänsten. På flera områden är det skillnader på svaren från de som arbetar på särskilt boende och 

de som arbetar i hemtjänst där hemtjänstpersonalen instämmer i högre grad till att Senior alert är  

ett bättre verktyg i det förebyggande arbetet. Om vi analyserar det utifrån Lundqvist (1987) krav på 

förståelse hos aktörerna kan vi konstatera att den personal som arbetar i hemtjänst möter brukaren i sitt 

eget hem där brukaren i regel är relativt friska i förhållande till personer som bor på särskilt boende.  
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Därför skulle det kunna vara enklare att hitta åtgärder som bidrar till att brukare bevarar hälsan och 

klarar sig längre i det egna hemmet. Brukare på särskilt boende har oftare ett dåligt hälsostatus och är  

inte möjliga att rehabilitera i lika hög grad. Därför är det rimligt att anta att personalen på särskilt bo-

ende har lägre förståelse för nyttan med Senior alert.  

 

I de undersökta två kommunerna har personalen, framförallt sjuksköterskor och undersköterskor lång 

erfarenhet inom sitt yrke. 86 procent har uppgett att de har mer än sju års erfarenhet i yrket. Det är ett 

känt faktum att kommuner står inför stora pensionsavgångar, så mycket tyder på att en stor del av per-

sonalen kan ha uppåt 30 års yrkeserfarenhet. Det är rimligt att anta att det är svårare att genomföra 

förändringar när en majoritet av personalen har lång erfarenhet med inarbetade rutiner och uppfatt-

ningar om hur arbetet ska utföras. Men trots att vårdpersonalen har lång yrkeserfarenhet och då trolig-

en även stor erfarenheter av att arbeta med andra metoder är det en betydande andel som instämmer 

till påståendet att riskbedömningar innebär en förbättring för brukaren jämfört med hur man arbetade 

innan Senior alert infördes. Vår tolkning är, att det faktum att många har en positiv inställning till ett 

fenomen inte är det samma som att man förändrar sitt arbetssätt eller beteende i praktiken.  

 

Chefernas inställning till förändringen kan enligt vår uppfattning förklaras utifrån rational-choice teori.  

De instämmer i hög grad till att förändringen är bra på flera frågor. Chefer väljer i hög grad att vara  

följsamma till regler och krav då det uppfattas som rationellt både för organisationen och ur individens 

perspektiv.  

 

Montin (2011) pekar på att tolkning har betydelse för implementeringsprocessen och att beslut måste 

tolkas för att realiseras. Detta kan vara en förklaring till att det är svårt att få följsamhet för en reform 

längst ut i organisationen. Speciellt om det är en komplex verksamhet och många personer som är in-

blandade när besluten ska genomföras. Kommunernas äldreomsorg är en komplex verksamhet, vi har  

tidigare redogjort för de moment som ingår i processen när en äldre person ska få insatser från kom- 

munens äldreomsorg (Figur 6.2). Även om processen är reglerad av rutiner och regler så finns det all 

tid utrymme för olika tolkningar av vad som beslutats och ska göras. I vårt fall har kommunen på ett 

övergripande plan beslutat att vårdpersonalen ska genomföra riskbedömningar enligt en fastställd 

mall, men i det konkreta genomförandet finns ett tolkningsutrymme som innebär att det är svårt att 

veta om följsamhet till reformens intensioner har skett. 

 

Förutom tolkningsproblematiken vid implementering vill vi lyfta fram betydelsen av olika profession-

er (Christensen, et al., 2010). Äldreomsorgens personal består av olika professioner med olika status. 

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen har en stark ställning med ansvar för att göra  

medicinska bedömningar och med möjliget att delegera vissa arbetsuppgifter till undersköterskorna.  
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Arbetsfördelningen och beslutshierarkin mellan olika grupper av vårdpersonal är starkt förankrat både 

genom formella regleringar och traditioner och utgör en viktig del av kulturen. Denna kultur skapar 

stabilitet i organisationen och motverkar förändring. Synen på det konkreta arbetet med Senior alert  

skiljer sig mellan de olika yrkesgrupperna. En fjärdedel av undersköterskorna tycker att frågeformulä-

ret är svårt att förstå medan sjuksköterskorna inte alls tycker så. Samma förhållande gäller för frågan 

om instruktionerna är lätta att förstå, där chefer och sjuksköterskor instämmer medan undersköters-

korna är mer tveksamma. Instruktionerna ska vara ett stöd vid ifyllandet av frågeformuläret men inne-

bär att man ska ta in en stor textmängd. Hur kan detta förklaras? Skillnader i utbildningsnivå för un-

dersköterskor och sjuksköterskor och övrig legitimerad personal kan vara en förklaring. Undersköters-

keyrket är till sin karaktär praktiskt och operativt och ställer traditionellt inte så stora krav på att kunna 

ta del av skriftliga instruktioner och dokumentation. Samtidigt ökar kraven på detta inom alla yrken i 

vård och omsorg. Om vi knyter an till Lundqvists (1987) förklaringsmodell kan vi anta att underskö-

terskorna förstår att förändringen är positiv för organisationen men att man inte har förmåga att ge-

nomföra den. 

På fråga 9:3 om det är lätt att få tid för att göra bedömningar instämmer cheferna i hög grad medan 

nästan hälften av den operativa personalen har en annan uppfattning. Cheferna som ansvarar för att 

implementera arbetssättet anser att det finns resurser i form av tid medan en relativt stor andel av de  

som ska utföra arbetet i praktiken upplever att det inte finns resurs. Förklaringar till detta kan vara att 

sjuksköterskorna och undersköterskorna måste prioritera omvårdnadsarbetet och därmed får mer ad-

ministrativa arbetsuppgifter stå tillbaka. Det kan betyda att man anser att Senior alert inkräktar på 

kärnuppdraget istället för att underlätta arbetet. Om vi använder Lundqvists (1987) förklaringsmodell  

– att implementerarna måste förstå - förmåga – vilja för att genomföra förändringen skulle vi kunna 

anta att vårdpersonalen anser att bedömning och registrering av äldres hälsotillstånd i en databas inne-

bär ett mekaniskt och instrumentellt sätt att förhålla sig till brukaren. Att det skulle strida mot etiska 

och moraliska värden och att man därför saknar vilja att utföra arbetsuppgiften.       

 

För att försöka fånga styrningens effekter har vi ställt frågor om personalen – de implementerande ak-

törerna anser att de tänker på ett annorlunda sätt i vårdarbetet efter att de har börjat arbeta med  

riskbedömningar genom Senior alert och om de har ändrat sina rutiner. Cheferna har genom hela 

undersökningen instämt till att det nya arbetssättet är bra och detta bekräftas även på denna fråga. En  

majoritet anger att de tänker på ett annorlunda sätt i vårdarbetet genom arbetet med Senior alert. Ännu 

tydligare blir detta, när hela 80 procent av cheferna svarar ja på frågan om man har ändrat rutiner ge-

nom arbetet med Senior alert. Vi tolkar detta resultat som att implementeringen av Senior alert som ett 

verktyg i det förebyggande arbetet har fått stort genomslag bland cheferna. 
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Syftet med vår studie är att belysa vilken påverkan styrsättet med prestationsersättning får på persona-

len i organisationen och vårt resultat tyder på att det för gruppen chefer har inneburit att man ändrat 

sitt handlande och sina rutiner i arbetet. Har vetskapen om att det utgår prestationsersättning till för-

valtningen haft betydelse för chefernas positiva inställning till förändringen? Vi väljer att tolka vårt re-

sultat som en möjlig bekräftelse på att detta har haft betydelse. De intervjuer vi genomfört på lokal  

förvaltningsnivå (Arvika kommun, intervju 2014- 10-29;6 och Kristinehamns kommun, intervju 2014-

11-02;7) gör att vi kan konstatera att även förvaltningsledningen anser att konstruktionen med prestat-

ionsersättningar har haft betydelse för implementering.  

 

Resultatet på frågorna 11 och 13 är annorlunda för vårdpersonalen än för cheferna. Mer än hälften av 

sjuksköterskorna svarar nej på frågan om de tänker på ett annorlunda sätt genom arbetet med Senior 

alert.  

 

En tolkning kan vara att sjuksköterskorna anser att de redan inom ramen för sin yrkesroll arbetar före-

byggande och har bra metoder för det. Senior alert innebär inget nytt utan uppfattas som en extra ad- 

ministrativ uppgift. Denna tolkning bekräftas av resultatet på fråga 9:3 om det är lätt att få tid till att 

registrera i Senior alert, där nästan 40 procent av sjuksköterskorna svarar att det råder tidsbrist.  

Vi vill vara försiktiga med våra slutsatser gällande sjuksköterskor då de har en låg svarsfrekvens. 

 

Undersköterskegruppen är mer osäker i sina svar på om man tänker annorlunda eller om man har änd-

rat rutiner, drygt en fjärdedel svarar vet ej på dessa frågor. Det är ändå en relativt stor andel som har  

påverkats av det nya arbetssättet. Vi väljer att tolka undersköterskornas nej på dessa frågor på samma 

sätt som för sjuksköterkorna, att de i grunden anser att de redan innan har bra rutiner för att arbeta fö- 

rebyggande. Att en fjärdedel av undersköterskorna inte vet kan bero på att man inte i så hög grad re-

flekterar över vad man gör i arbetet eller vilka rutiner man har. Det kan också vara uttryck för att man 

inte har förstått frågorna.  

Vi kan här använda principal-agent teori för att analysera relationen mellan chefer och vårdpersonal. 

Cheferna har ansvar för att implementera det nya arbetssättet – vårdpersonalen ska utföra arbetet i  

praktiken. Vårdpersonalen har inte formell möjlighet att stoppa implementeringen; att genomföra  

riskbedömningar och registrera i databasen är inte fritt valt arbete utan ska genomföras som en obliga-

torisk uppgift. Enligt Busch, et al (2007) kan agenten då välja två strategier. Antingen kan agenten 

etablera det som kallas en löskoppling mellan beslut och implementering och genomföra förändringen 

i symbolisk mening. Eller så kan agenten översätta beslutet och anpassa utformningen av genomföran-

det till de egna förhållandena.  
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Busch, et al (2007) tar upp betydelsen av motivation. Motivation i arbetslivet handlar både om inre 

och yttre motivation. Inre motivation handlar om att få göra ett arbete som känns meningsfullt, att  

man har kontroll över sina resurser och sitt handlingsutrymme. Att i det konkreta mötet med brukaren 

få möjlighet att synliggöra omvårdnadsarbetet höjer undersköterskornas status i förhållande till sjuk-

sköterskegruppen.  

 

Det finns alltid en grupp som inte känner sig motiverad till att genomföra en förändring, till exempel 

är det tio procent av cheferna som vet vad Senior alert är och har fått utbildning i Senior alert men som  

inte instämmer i nyttan med det nya arbetssättet. Parallellt finns det en grupp bland vårdpersonalen 

som inte instämmer till nyttan. Även denna grupp är skyldig att arbeta utifrån de direktiv som gäller 

för organisationen. Busch, et al (2007) tar upp blockering av implementering som en form av indirekt 

maktutövning, som ett filter mellan beslut om förändring och själva förändringen. Personal i organi- 

sationen, både chefer och vårdpersonal som inte ser någon nytta med Senior alert som metod och inte 

känner motivation för uppgiften måste hitta egna strategier för genomförandet. Det kan innebära  

att man gör riskbedömningarna på ett ytligt och mekaniskt sätt, att man konsekvent prioriterar andra 

arbetsuppgifter eller att man helt enkelt låter bli att utföra uppgiften. 

 

Avslutningsvis vill vi relatera till teorin om gräsrotsbyråkrater. Enligt Lipsky (1980) skaffar sig gräs-

rotsbyråkrater handlingsutrymme genom att tolka eller välja vilka delar av regelverket som ska tilläm-

pas. Om målen är tydliga och kontrollen av måluppfyllelse är hög minskar handlingsutrymmet. Vår  

tolkning är att vårdpersonalen, både sjuksköterskor och undersköterskor, har litet handlingsutrymme 

när det gäller att implementera reformen. Kontrollen av måluppfyllelsen är hög genom att all  

information om vad som utförs lagras i databaser, som är tillgängliga för uppdragsgivaren. Detta gäller  

såväl för chefer på olika nivåer i förvaltningen som för uppdragsgivaren i form av Socialdepartemen- 

tet. Detta är möjligt genom modern teknik och innebär att staten kan utöva kraftfull kontroll genom  

denna form för styrning.   
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8. SAMMANFATTNING AV RESULTAT OCH ANALYS 

Under kapitel 8 sammanfattar vi vårt resultat och redogör för vad vi kommit fram till med utgångs-

punkt från våra forskningsfrågor. 

 

Syftet med vår studie har varit att belysa vilken påverkan styrsättet med prestationsbaserad ersättning 

fått på personalen och i vilken grad de arbetar efter de riktlinjer staten ger.  

Den övergripande forskningsfrågan var: Vilka effekter har den prestationsbaserade top-down styrning-

en på de aktörer som skall genomföra förändringen och hur de kan förklaras? 

Följande specificerade forskningsfrågor har använts i studien:  

1. Vad har kännetecknat den statliga styrningen av reformen på nationell, regional och lokal nivå? 

2. Hur har den statliga styrningen av reformen påverkat de undersökta aktörernas arbetssätt? 

3. Har de undersökta aktörerna i den kommunala äldreomsorgen implementerat nya rutiner?  

Nedan redovisar vi de viktigaste slutsatser vi har kommit fram till utifrån syftet och forskningsfrå-

gorna.  

 

1. Vad har kännetecknat den statliga styrningen av reformen på nationell, regional och lokal 

nivå? 

Styrningen av reformen Bättre liv för sjuka äldre och implementeringen av Senior alert har känne-

tecknats av 

- Top-down implementering 

- Mycket detaljerad styrning 

- Minimalt handlingsutrymme för aktörerna på lokal nivå 

Top-down implementering därför att Socialdepartementet och SKL i sin överenskommelse mycket 

tydligt har satt upp grundkrav och prestationskrav och bara de följsamma har fått del av prestationser-

sättningarna. 

Styrning har inneburit detalj-styrning genom att prestatonsmålen har varit möjliga att mäta i siffror. 

Detta gäller till exempel andel riskbedömningar som är utförda och andel förebyggande åtgärder per 

individ. Det har funnits exakta tidsramar för när arbetet ska vara utfört. 

Aktörerna i vårt fall sjuksköterskor och undersköterskor har haft minimalt handlingsutrymme då end-

ast de data som är registrerade räknas som uppfyllda mål. Det har inte funnits utrymme för att genom-

föra det förebyggande arbetet på annat sätt än det som är föreskrivet i instruktionerna för Senior alerts 

regelverk. 

 

Av de intervjuer vi genomfört i samband med studien tolkar vi att det i viss grad saknas samsyn på 

den nationella och regionala nivån när det gäller styrmodellens konstruktion. Genom att överens-

kommelserna förhandlats direkt med SKL uppfattar man på regional nivå att SKL möjligen tar på sig  



 

72 

 

 

 

rollen som statens förlängda arm i implementeringsprocessen. På nationell nivå anser man att styr 

modellen har varit framgångsrik, eftersom kommuner och landsting varit tvungna att genomföra för-

ändringar innan man fått del av prestationsersättningarna. 

 

2. Hur har den statliga styrningen av reformen påverkat de undersökta aktörernas arbetssätt? 

När vi sökte svar på denna fråga har vi undersökt hur man organiserar det konkreta arbetet och perso-

nalens motivation till att genomföra förändringen. Vi kan konstatera att förvaltningsledningen har be-

slutat om rutiner och riktlinjer för hur vårdpersonalen ska genomföra det operativa arbetet och detta 

har i praktiken förändrat personalens arbetssätt. 

 

Av de 574 personer som deltagit i vår enkätundersökning var det 555 stycken som svarade att de vet 

vad Senior alert är. Vi tolkar det som att det är hög kunskapsnivå inom samtliga yrkesgrupper. Dock  

leder inte vetskap om reformen per automatik till implementering. Det är betydligt fler som känner till 

vad Senior alert är än som fått utbildning om hur man arbetar med registret.  

 
Av cheferna instämmer hela tre fjärdedelar i hög grad till att de känner sig motiverade att införa det 

nya arbetssättet. Om det beror på att de förstår att verksamheten behöver ändra arbetssätt och att för-

ändringen är nödvändig för organisationen är mer osäkert. Vi tolkar vårt resultat som att cheferna är 

engagerade i frågan och att de ser som sin uppgift att förmedla sitt engagemang och sin övertygelse till 

en den operativa personalen.  

 

Sjuksköterskor och undersköterskor är mer reserverade. De anger i lägre grad än cheferna att de är 

motiverade för att arbeta med Senior alert och har mindre tro på att denna arbetsmodell är bättre än ti-

digare arbetssätt. Framför allt sjuksköterskornas svar kan tolkas som att de anser att de redan arbetar 

med bra metoder. Enkätens resultat visar att arbetet med Senior alert har fått genomslag i äldreomsor-

gen i de två undersökta kommunerna. Vi tolkar det som ett uttryck för en förändringsbenägen organi-

sationskultur vilket innebär att det inte är legitimt att ställa sig negativ till nya metoder och krav på 

förändrat arbetssätt. 

 

Undersköterskorna som arbetar i hemtjänst instämmer i högre grad till att arbete med Senior alert är 

bra för brukarna jämfört med undersköterskor som arbetar på särskilt boende. Om vi analyserar utifrån 

Lundqvist (1987) krav på förståelse hos aktörerna, kan vi konstatera att den personal som arbetar i 

hemtjänst möter brukare i sitt eget hem, där man i regel är friskare än de brukare som bor på särskilt 

boende. Det kan betyda att denna personalgrupp känner sig mera motiverad och förstår vikten av att 

finna åtgärder som kan bidra till att brukaren bevarar hälsan längre. 
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3. Har de undersökta aktörerna i den kommunala äldreomsorgen implementerat nya rutiner?  

Mer än hälften av cheferna anger att de tänker på ett annorlunda sätt genom arbetet med Senior alert 

och mer än åttio procent anger att de har ändrat sina rutiner. Vår tolkning är att chefernas i hög grad 

väljer att vara följsamma till regler och krav då det uppfattas som rationellt både för organisationen 

och ur individens perspektiv. 

Gruppen sjuksköterskor har i stor utsträckning svarat att de inte tänker annorlunda samtidigt som de 

svarar att de ändrat sina rutiner. Sjuksköterskor är genom att de är högskoleutbildade och legitimerade 

en stark profession. En tolkning kan därför vara att sjuksköterskorna anser att de redan inom ramen för 

sin yrkesroll har bra metoder att arbeta förebyggande. 

Undersköterskegruppen är mer osäker på om man tänker annorlunda och om man har ändrat rutiner, 

drygt en fjärdedel svarar vet ej på dessa frågor. Att en fjärdedel inte vet kan bero på att det finns en 

lång tradition kring vad en undersköterska gör. Det kan också vara uttryck för att man inte har förstått 

frågorna. En relativt stor andel svarar ändå att de tänker på ett annorlunda sätt i vårdarbetet och att de 

har ändrat rutiner.  

 

Ungefär tio procent av samtliga svarande instämmer inte till nyttan med det nya arbetssättet. De indi-

vider i organisationen, både chefer och vårdpersonal som inte ser nyttan med Senior alert som metod 

och inte känner motivation för uppgiften kommer att hitta egna strategier för genomförandet. Det kan 

innebära att man gör riskbedömningar på ett ytligt och mekaniskt sätt, att man konsekvent prioriterar 

andra arbetsuppgifter eller att man helt enkelt låter bli att utföra uppgiften. 

 

Vår hypotes var att ju högre positioner och ju högre professionell status man har, i desto högre grad är 

man integrerad i organisationen och därmed också mer kunnig om det som sker och mer positiv till 

förändringar. Vi tolkar vårt resultat som att detta stämmer vad gäller chefer och legitimerad personal 

som överlag är positiva till förändringen. Men även undersköterskor, framför allt de som arbetar i 

hemtjänst visar på en positiv inställning. 

 

Avslutningsvis besvarar vi vår övergripande forskningsfråga: vilka effekter har den prestationsba-

serade top-down styrningen på de aktörer som ska genomföra förändringen? 

Styrningen har enligt vår uppfattning haft följande effekter: 

- Ökad kunskap hos äldreomsorgens personal om det förebyggande arbetets betydelse 

- Motivation hos cheferna att ta till sig ett annat arbetssätt 

- Man har till viss del ändrade rutiner i det dagliga vård- och omsorgsarbetet 

- Vissa förskjutningar i ansvar mellan sjuksköterskor och undersköterskor 
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Förvaltningsledningen i de undersökta kommunerna (intervju, 2014-10-29; 6 och 2014-11-02; 7) har 

bekräftat att det varit känt bland både chefer och vårdpersonal att det utgår ekonomisk ersättning om 

organisationen uppnår prestationsmålen. Man anser också att detta faktum haft betydelse för imple-

menteringen. Dock har det från förvaltningsledningens håll poängterats att det viktigaste med Senior 

alert är att det ska bli bättre för den enskilde brukaren. Syftet med arbetssättet är att uppnå kvalitets-

förbättringar i vårdarbetet och inte att få del av de statliga medlen. 
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9. DISKUSSION  

De senaste årens styrningsfilosofi genom målstyrning återspeglar en top-down ansats till policy och 

implementering där syftet är att få lokala verksamheter att införa centralt fattade beslut om att förändra 

verksamheternas struktur, processer och styrande normer. Utgångspunkten har varit att de reformer 

som beslutats centralt både kan och bör genomföras i de lokala verksamheterna och att det är de cen-

trala aktörerna som ska vara drivande i implementeringsarbetet. 

Målet med reformen Bättre liv för sjuka äldre är att skapa en jämlik vård i ett nationellt perspektiv. 

En vård som är individanpassad, samordnad och innebär kontinuitet för gruppen de mest sjuka äldre.  

Flera utredningar till exempel Socialdepartementets PM Mest sjuka äldre (2011) – en beskrivning av 

vilka brister och problem som behöver åtgärdas, visar att den befolkningsgrupp som är minst till-

fredställd med den vård och omsorg som ges, är de mest sjuka äldre. Därför hade staten ett behov av 

att på ett tydligare sätt följa upp och styra äldrevården. Det bedömdes också som viktigt att skapa en 

gemensam syn på behovet av utveckling. Staten, kommuner och landsting skulle på ett nationellt 

plan åstadkomma gemensamma aktiviteter inom gemensamma prioriterade områden. Detta var vik-

tiga motiv när modellen med prestationsersättning växte fram. 

 

Trots att styrmodellen med prestationsersättning definieras som en mjuk styrning har den visat sig vara 

ett mycket starkt styrmedel. Vi tror att det beror på att många kommuner har en pressad ekonomi och 

problem med att utföra de tjänster som medborgarna har behov av. Oavsett vad kommunerna tycker 

om styrmodellen tvingas de in i systemet, då de är i behov av de statliga medlen.  

 

Prestationsersättning betalas bara ut till de som uppfyller kraven. Genom att premiera de ”duktigaste” 

istället för att stödja de län och kommuner som har stora utmaningar inom de prioriterade områdena 

finns det risk att styrmodellen på sikt leder till en ökad ojämlikhet när det gäller vårdkvalitet mellan 

olika kommuner. Detta trots att det övergripande syftet med satsningarna är att uppnå nationell jäm-

likhet inom vård- och omsorg. Dessa synpunkter har framförts från Myndigheten för vårdanalys 

(2013:8) och vi instämmer i detta. 

Kraven i överenskommelsen har varit många och spridda samt i liten grad diskuterats med kommuner 

och landsting. Det finns därmed en risk att de inte överensstämmer med de lokala förutsättningarna 

och behoven. Det innebär att andra områden som av en enskild kommun anses viktigare kan komma 

att prioriteras lägre. Felaktigt ställda krav kan då få negativa konsekvenser även för andra målgrupper.  

Av de intervjuer vi genomfört i samband med studien kan vi tolka att det till viss grad saknas samsyn 

på den nationella och regionala nivån när det gäller styrmodellens konstruktion. Genom att överens-

kommelserna förhandlats direkt med SKL uppfattar man på regional nivå att SKL till viss del tar på 

sig rollen som statens förlängda arm i implementeringsprocessen. Medan man på nationell nivå anser 

att styrmodellen har varit framgångsrik. Trots att vi kan konstatera att reformen har starkt stöd  
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nationellt, regionalt och lokalt saknar de olika huvudmännen en samsyn. 

 

Kommunens äldreomsorg är en komplex verksamhet med flera olika professioner med olika status, 

vilka inte låter sig inordnas i enkla modeller. Det bidrar till svårigheter att styra och implementera re-

former och att det tar lång tid att skapa samverkan och samsyn, vilket kan medföra en viss risk att det 

ställs orimliga krav på att de professionella grupperna på olika nivåer skall uppnå enighet kring de 

uppställda målen. Gruppen undersköterskor är den största och samtidigt lägst utbildade gruppen. En 

betydande andel av undersköterskorna är positiva till reformen och arbetet med Senior alert. Vi tror att 

det kan bero på att deras arbete nära brukarna synliggörs och blir tydligare genom ansvaret för regist-

ret och att det i sin tur kan det bidra till en statushöjning av yrket.  

 

En majoritet av cheferna var mycket positiva och engagerade i det nya arbetssättet. Utifrån våra egna 

erfarenheter som chefer i offentlig sektor vet vi att det ingår i chefsrollen att vara positivt inställd till 

förändring och vara följsam till regler och krav. Svaren i denna undersökning är inget undantag.  

 

Det ska i den regionala handlingsplanen skrivas in hur man skapar långsiktighet i det systematiska 

förbättringsarbetet. Men eftersom nuvarande satsning avslutas vid årsskiftet 2014/2015 finns det risk, 

att man på lokal nivå kommer välja bort hela eller delar av de prioriterade områden som gäller idag, 

eftersom nya satsningar förmodligen kommer från staten med nya ersättningar. Vi ställer oss frågan 

om den pågående reformivern är det egentliga svaret på de problem som finns. 

 

Som avslutning vill vi återknyta till och instämma i SKLs äldresamordnare`s yttrande vid intervju 

2014-01-17;3, som väckte vår nyfikenhet för att undersöka vad som händer långt ut i organisationen 

avseende önskade effekter.   

”Prestationsbaserad ersättning är som en kraftfull medicin, den ger stark  

effekt men också risk för många biverkningar” 

 

9.1 Förslag till vidare forskning 

På fråga 4 i enkäten, jag vet vad Senior alert är kunde man svara ja eller nej. De som svarade nej på 

denna fråga svarade inte på flera frågor i enkäten. Det kan i en annan studie vara intressant att under-

söka hur de som inte känner till Senior alert arbetar förebyggande inom äldrevård och omsorg. 

 

Vårt sätt att undersöka implementeringsprocessen har inte haft ett tydligt fokus på bottom-up ef-

tersom vi då skulle behövt utgå från vad sjuksköterskorna och undersköterskorna faktiskt gör för de 

äldre. Detta skulle vara intressant för en ny studie. 
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Det skulle även vara intressant att i en ny studie undersöka hur sjuksköterskor och undersköterskor ser 

på sina respektive roller i vård- och omsorgsarbetet.  
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    Bilaga 1 

 

PM med bakgrunds- information om studien 
 
Master of Public Administration 120hp. Karlstad Universitet                                                           
Uppsats 30 hp  

 

Bakgrund 

Statens styrning av kommunernas socialtjänst och landstingen har under de senaste åren 

stärkts. Den politiska visionen att skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom  

(Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, 2013) har resulterat 

i en rad initiativ från regeringens sida. Genom ny lagstiftning, nya förordningar och nationella 

riktlinjer på en rad områden är målet att förbättra verksamhetsinnehåll och arbetssätt samt 

att förbättra samarbetet mellan olika huvudmän. En stor utmaning för välfärdssystemet är att 

förebygga behovet av sociala insatser och vård och behandling hos den växande andel av be-

folkningen som är över 65 år. De satsningar staten gör handlar dels om att ge stöd till ett lång-

siktigt förbättringsarbete genom att bygga ledningsstrukturer samt att genom förebyggande 

insatser minska behovet av vård och omsorg. Statens styrning är inspirerad av New Public 

Management där användandet av kontrakt som politiskt styrinstrument är centralt.  

 

Vård- och omsorgsstrukturen har förändrats sedan Ädel - reformen genomfördes 1992 både 

vad avser socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser och verksamheter. 

Långt fler äldre bor idag i eget boende. Boende- och vårdtiderna har minskat både i särskilda 

boendeformer och i sluten hälso- och sjukvård, fler har hemtjänst och hemsjukvård och nya 

vård- och omsorgsformer som bl.a. korttidsverksamheter har byggts ut. Viktiga faktorer för 

denna utveckling har varit nya möjligheter att diagnostisera och behandla sjukdomar, bättre 

kompensation för funktionsnedsättning och förbättrad livskvalitet med adekvat läkemedels-

behandling och andra hjälpmedel.  

 

Nya styrmodeller 

Sedan 2010 har regeringen ingått årliga överenskommelser med Sveriges Kommuner och 

Landsting kring vården och omsorgen om de mest sjuka äldre. Visionen – att skapa förutsätt-

ningar för en trygg och frisk ålderdom ska förverkligas genom en rad mål som formulerats i 

överenskommelsen ”Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre, 2013.”  Den 

handlar om att med de mest sjuka äldres behov i centrum, uppmuntra, stärka och intensifiera 

samverkan mellan kommuner och landsting med hjälp av ekonomiska incitament.  

 

Överenskommelsen mellan regeringen och SKL ” Sammanhållen vård och omsorg om de mest 

sjuka äldre” är inspirerad av NPM receptet Mål- och resultatstyrning. Politiskt definierade mål 

ska verkställas i en administrativ implementeringsprocess. Mål och resultatstyrning är kontro-

versiellt på flera sätt. Kritiker hävdar att det är svårt att utveckla och utvärdera mål i en verk-

samhet som ska leverera tjänster som är komplexa och sammansatta. Mål- och resultatstyr-

ning ger en ökad betoning på konkretisering och operationalisering. Enligt kritiker innebär det  

 



 

 

 

 

risk för att man styrs att mäta det som är möjligt att mäta medan aspekter i verksamheten av 

mer kvalitativ karaktär riskerar att bli förbisedda eller nedprioriterade. 

 

Problemformulering 

Värmlands sexton kommuner och Värmlands läns Landsting har genom projektet Lednings-

kraft och utveklingsprojektet Nya Perspektiv skapat en politiskt förankrad regional lednings-

struktur för att gemensamt arbeta för att uppnå de prestationsmål som finns i överenskom-

melsen Sammanhållen vård för de mest sjuka äldre. Syftet med vår studie är att belysa hur 

styrsättet, med av staten förbestämda kvalitetskriterier och prestationsbaserad ersättning, 

påverkar personalen i de två kommunerna och i vilken grad de arbetar efter riktlinjerna från 

staten.  

 

Forskningsfrågor: 

Implementerarar kommunerna nya riktlinjer när staten inför en ny styrmodell i form av pre-

stationsbaserade ersättningar? 

 

Senior Alert är benämningen på ett kvalitetsregister som vänder sig till vårdgivare som vill ar-

beta preventivt med fall, undernäring, trycksår och munhälsa på ett systematiskt sätt. Det 

övergripande målet är att förebygga skador och främja hälsa hos de vårdtagare som söker  

vård och omsorg (Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Regional hand-

lingsplan, maj 2013). 

 

Genom att undersöka två kommuners arbete med Senior Alert vill vi analysera hur organisat-

ionen med dess olika yrkesgrupper inom äldreomsorgen påverkas i sitt dagliga arbete med 

brukaren i socialtjänsten. Intressanta frågeställningar är: 

- Hur påverkar den statliga styrningen av reformen den undersökta personalens ar-

betssätt? 

- Implementerar den undersökta personalen nya rutiner?  

Studien avgränsas till att fokusera på personalens uppfattning och inte på den enskilde bruka-

rens/patientens uppfattning om vården.      

 

Samhällsvetenskaplig relevans 

Kärnan i vår undersökning kommer att vara: Styrning och implementering av förändring. Vilka 

faktorer har betydelse när man inför ett nytt sätt att styra organisationers arbete?  

New Public Management (NPM) är idag det dominerande organisationsreceptet i offentlig 

sektor och olika NPM - modeller för organisering och styrning av kommunala och landstings-

kommunala verksamheter har införts. I kommunerna är det vanligt med beställar- utförarmo-

deller där en del av myndighetsavdelningen utreder och beslutar om insatser som formuleras i 

beställningar, t ex hemtjänst och där en annan del av förvaltningen är utförare – verkställare. 

Denna organisering lämpar sig väl för konkurrensutsättning där delar eller hela verkställighet-

en utförs av privata/externa aktörer.  

 



 

 

 

 

Under ett antal år har staten styrt socialtjänsten med generella stimulansmedel, (Ylva och Ma-

ria pengar) där kommunerna i någon mån har haft möjlighet att anpassa insatserna till lokala 

förhållanden. Detta är inte möjligt med nuvarande modell där alla ska arbeta enligt samma 

mall.   

 

Teoretisk förankring 

I vår undersökning kommer vi att ha en nyinstitutionell inriktning. Traditionell Institutionell 

teori fokuserar på organisationens inre liv medan nyinstitutionell teori fokuserar både på de 

inre och yttre faktorer som påverkar institutionen. Offentlig sektor generellt och i vårt fall 

sjukvård och socialtjänst, ingår i ett organisationsfält där stora delar är likartade och som ge-

nom en hårdare styrning från staten tenderar att bli än mer likartade. Vi kommer att fokusera 

på samspelet/interaktionen mellan institutionen och individerna i organisationen. Enligt det 

nyinstitutionella perspektivet beter sig människan så som det är passande i den situation man 

befinner sig i, kontexten är avgörande. Detta är ett sociologiskt sätt att analysera där man an-

ser att människan formas av det man befinner sig i - ett socialt sammanhang. Individen gör 

organisationens värden till sina egna (Eriksson/Zetterqvist).  

 

Metod 

Vi har valt att undersöka äldreomsorgen i Arvika och Kristinehamn, två kommuner som har 

mycket gemensamt. De tillhör samma kommungrupp; dvs. medelstora städer, med samma 

storlek och liknande struktur när det gäller tätortsgrad och glesbygd. Båda kommunerna för-

håller sig till samma landsting; Landstinget i Värmland, och har tagit över ansvaret för hälso- 

och sjukvården i samband med Ädelreformen 1992.  

   

Vi planerar göra en kvantitativ undersökning där olika yrkesgrupper i organisationen får svara 

på liknande frågor. Genom denna metod kan vi få fram kvalitativa värden. De två kommuner-

nas organisationer kan se lite olika ut men vi förmodar att det finns två chefsnivåer (enhets-

chef och avdelningschef/verksamhetschef, legitimerad personal (sjuksköterskor, arbetstera-

peuter och sjukgymnaster) och omvårdnadspersonal (undersköterskor/vårdbiträden).  

 

Som metod har vi valt att genomföra en enkät med ett antal frågor med olika svarsalternativ 

där personalen skattar om man instämmer eller inte instämmer i ett antal påståenden. I en 

enkätundersökning ställs samma frågor till samtliga svarspersoner, något som gör det är en-

klare att kategorisera olika teman.  

 

     Tidsplan 

2013 juni-aug: Avgränsning av studieobjekt, skiss till empirisk studie 

aug- september: Litteraturstudier, angränsande forskning, studier av förarbeten till de nation-

ella överenskommelser som har gjorts mellan staten och SKL.    

 

 

 



 

 

 

 

oktober - november: Formulering av frågeformulär, val och rekrytering av informanter på 

olika nivåer. Beslutsfattare inom ”Ledningskraft”, ansvariga tjänstemän på Socialdepartemen-

tet och SKL. 

Kontakt med enhetschefer och verksamhetschefer i socialförvaltningen Arvika och Kristine-

hamns kommuner. 

2013 december – 2014 januari: Genomförande av enkät till informanter i kommunerna. (En-

hetschefer, socialsekreterare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och undersköterskor inom 

äldreomsorgen)  

Intervju med ansvarig tjänsteman på socialstyrelsen och SKL.  

2014 januari-mars: Arbete med kompletteringar i empirisk studie, och analys av resultat. 

Mars-april: Arbete med slutmanus. 

 

 

 

Anne Hölmebakk                                                Birgitta Evensson 

Anne.holmebakk@kristinehamn.se                birgitta.evensson@liv.se 
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Information till personalen 
Projektbeskrivning Masteruppsats offentligt ledarskap               2013-11-26 

 

Statens styrning av kommunernas socialtjänst och landstingens verksamhet har under de senaste åren 

stärkts. Ny lagstiftning, nya förordningar och nationella riktlinjer på en rad områden syftar till att för-

bättra verksamhetsinnehåll och arbetssätt samt att förbättra samarbetet mellan olika huvudmän. Må-

let är att öka kvalitén för den enskilde. 

 

Staten har länge styrt kvalitetsutveckling i kommunerna genom att ge generella stimulansmedel där 

kommunerna har varit fria att forma och anpassa sitt utvecklingsarbete utifrån lokala förutsättningar. 

Genom att tydligt styra sjukvård och socialtjänst in i fasta centraliserade system där måluppfyllelsen 

mäts på samma sätt i hela landet blir styrningen stramare och får organisationerna att arbeta på 

samma sätt för att uppnå målen. 

 

Visionen – Att skapa förutsättningar för en trygg och frisk ålderdom, ska förverkligas genom en rad mål 

som formulerats i en överenskommelse mellan staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting).  

Den inkluderar: 

 

 God vård i livets slutskede 

 Preventivt arbetssätt genom registrering i kvalitetsregister 

 God vård vid demenssjukdom 

 God läkemedelsbehandling för äldre  

 Sammanhållen vård och omsorg 

 

Vår undersökning handlar om Senior Alert som är benämningen på ett kvalitetsregister som vänder sig 

till vårdgivare som vill arbeta preventivt med fall, undernäring, trycksår och munhälsa på systematiskt 

sätt. 

Kärnan i vår undersökning kommer att vara: Styrning och implementering av förändring. 

 

Vi har valt att undersöka hur Senior Alert fungerar i äldrevården, genom att genomföra en enkätun-

dersökning riktad till personal inom äldreomsorgen i Arvika och Kristinehamns kommuner. 

De olika yrkesgrupperna är: 

 Undersköterska/vårdbiträde på särskilt boende 

 Undersköterska/vårdbiträde i hemtjänst 

 Sjuksköterska/distriktssköterska  

 Arbetsterapeut, sjukgymnast 

 Biståndshandläggare 

 Enhetschef, gruppchef 

 
Vi önskar skicka ut enkäten så fort ni har informerat personalen, gärna under första delen av december 

månad 2013. Enkäten tar max 5-10 minuter att svara på och genomförs digitalt genom att personalen får 

en länk via sin e-post adress. Enkäten sker således anonymt.  

 

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Tack för din medverkan! 

Birgitta Evensson birgitta.evensson@liv.se tel 054-615929 

Anne Hölmebakk anne.holmebakk@kristinehamn.se tel 0550-88451 

mailto:birgitta.evensson@liv.se
mailto:anne.holmebakk@kristinehamn.se
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             Enkät om Senior alert 
 
 1           Jag arbetar i  

     Kristinehamn kommun 
             Arvika kommun  
 
 

 2 Jag arbetar som  
 Undersköterska/vårdbiträde på särskilt boende   
 Undersköterska/vårdbiträde i hemtjänst 
 Sjuksköterska/distriktssköterska 
 Arbetsterapeut, Sjukgymnast 
 Biståndshandläggare 
 Enhetschef, Gruppchef 
 
 

 3              Hur länge har du arbetat inom ditt yrke 
      0 – 3 år 
   3 – 7 år 
   Mer än 7 år 
 
 

 4         Jag vet vad Senior alert är                                                              JA         NEJ 
   

  
 
                Nedan frågor är för dig som svarat JA i frågan ovanför 
 
                För dig som svarat nej, tackar vi för din medverkan! 
 
 
 5         Hur vill du beskriva Senior alert (här kan du kryssa flera alternativ) 

            Kvalitetssäkringssystem 
            Nationell databas 

             Frågeformulär som ska främja äldres hälsa 
                            Ingen uppfattning 
 

 
 

 6         Jag har fått utbildning i hur man arbetar med                              JA          NEJ               VET EJ 
            Senior alert                                                                                        
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 7         Ansvar i arbetet med Senior alert 
              Vem ansvarar för att 
                                                   Enhetschef,     Sjuksköterska,    Undersköterska,   Bistånds-            Vet 
                                                   Gruppchef       Distriktssköt        Kontaktperson      handläggare        ej 
Riskbedömningar  genomförs       

 
Registrera  
riskbedömningar  
         
Ta fram förebyggandet 
åtgärder  
 
Genomförandeplan  
är aktuell  

   
 
 
 
8             Bedömning av nyttan med Senior alert jämfört med tidigare arbetssätt 

 
1  Instämmer inte alls            6 Instämmer helt  
 
Riskbedömningarna innebär en förbättring för                             1       2      3      4       5   6 

                brukaren jämfört med hur jag arbetade  
innan Senior alert infördes    
            
Senior alert är ett bättre verktyg i det förebyggande                  1       2      3      4       5     6 

                arbetet jämfört med tidigare arbetssätt                                    
   

Riskbedömningar och åtgärder bidrar till att                                 1       2      3      4       5     6 
brukaren bevarar hälsan bättre än tidigare             
 
Jag känner mig trygg i att göra riskbedömningar                          1       2      3      4       5     6 
och föreslå åtgärder             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
9            Motivation att arbetet med Senior Alert  

 
              1 instämmer inte alls      6  instämmer helt  

 
Frågeformuläret är lätt att förstå                                               1       2      3      4       5     6 
 
 
Det är enkelt att ta fram åtgärder som hjälper                               1       2      3      4       5     6 
till att bevara hälsan    
 
Det är lätt att få tid till att göra bedömning och                             1       2      3      4       5     6 
uppföljning    
 
Det är lätt att registrera i systemet  1       2      3      4       5     6 
 
 
Instruktionerna är lätta att förstå  1       2      3      4       5      6 
 
 
Jag känner mig motiverad att arbeta med                                       1       2      3      4       5      6 
Senior alert   
  
  

10         Jag tänker annorlunda i vårdarbetet efter att ha börjat                JA        NEJ      VET EJ 
               arbeta med riskbedömningar genom Senior alert  
  
             
11           Om JA, på vilket sätt (här kan du kryssa flera alternativ) 

Om NEJ eller VET EJ hoppa till fråga 12 
 Tänker mer på kost och nutrition Tänker mer på munhälsa 
 Tänker mer på fallrisker Annat: _____________________ 
 Tänker mer på risk för trycksår 
 
 

12           Har ni ändrat era rutiner genom arbetet med                                   JA         NEJ      VET EJ 
Senior alert    
 
 

13           Om JA, på vilket sätt (här kan du kryssa flera alternativ) 
Om NEJ eller VET EJ, tack för din medverkan!  
 Informationsrutiner 
 Mer kontakt med närstående 
 Dokumentation 
 Genomförandeplaner 
 Annat: ____________________________ 
 
 
Tack för din medverkan !    Anne Hölmebakk och Birgitta Evensson 
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