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Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att förstå hur företrädare för idéburna organisationer med social inriktning 

inom äldreomsorg ser på sin egen, organisationens och civilsamhällets roll som serviceproducent av 

offentligt finansierad välfärd. För att uppnå syftet har semistrukturerade intervjuer genomförts med 

sex företrädare på ledande nivå inom idéburna organisationer med skiftande storlek och geografisk 

spridning. Lundquists förbindelseteori har delvis använts som en teoretisk utgångspunkt i analysen. De 

har i Lundquists termer gett uttryck för ett aktörskap som vi har försökt förstå genom att sätta det i 

relation till de strukturer företrädarna verkar inom och är beroende av.  

 Resultatet från intervjuerna visar generellt på att de två lagrum som styr villkoren för driften av 

äldreomsorg på entreprenad och i egen regi, lagen om valfrihetsysten respektive lagen om offentlig 

upphandling ger kommunerna stora friheter i tillämpningen. Det gör att förutsättningar att bedriva 

äldreomsorg varierar stort vilket skapar osäkerhet och kan hämma de idéburna att ta en större roll. 

Organisationerna anpassar sig på olika sätt till förutsättningarna. De större aktörerna använder sina 

resurser för att skapa sig ett handlingsutrymme. Det görs genom att eftersträva en större kontroll av 

hela vård- och omsorgskedjan tack vare en mer omfattande administration och fler servicefunktioner 

inom den egna verksamheten. Möjligheten att involvera frivilliga inom äldreomsorgen ger dock i det 

närmaste ett obefintligt tillskott, speciellt i termer av någon ekonomisk vinning. 

 Riksorganisationen för idéburen vård och omsorg, Famna, har en central roll och är en samlande 

kraft för de flesta av de intervjuade organisationerna när det gäller påverkan och opinionsbildning på 

nationell nivå, inte minst genom sina remissvar till olika departement. De har även en viktig uppgift i 

att ta fram utbildningar till medlemmarna och driva gemensamma nationella utvecklingsprojekt. 

 En sammanfattande slutsats är att villkoren för organisationerna är komplex och beror främst på de 

lokala förutsättningarna där de ekonomiska ramarna sätter tydliga gränser för möjligheten att ta en 

större roll som utförare av äldreomsorg. 

 

 

Nyckelord: civilsamhälle, idéburen organisation, frivillighet, serviceproducent, tredje sektorn, 

välfärd, äldre, äldreomsorg. 



Abstract 

The purpose of this study has been to understand how representatives of non-government 

organisations active in the care for the elderly view their own, the organisation’s and civil society’s 

role as service providers of publicly funded care. To achieve this objective, semi-structured interviews 

have been performed with six representatives in leading roles within non-government organisations of 

varying size and locations. Lundquist’s theory of stakeholders and structures have in part been used as 

a starting point for the analysis. This has, in Lundquist’s terms, given voice to a stakeholdership which 

we have tried to understand by relating it to the structures within which the representatives work and 

are dependent on.  

 The result of the interviews give a general picture of one of the two laws that control the conditions 

for the management of municipal as well as outsourced care for the elderly; the law of freedom of 

choice and the law of public procurement, which give the councils great scope for adaptation. This 

means the prerequisites for managing care for the elderly vary greatly which creates uncertainty and 

may hamper the non-government organisations to take on a bigger role. Organisations adapt in 

different ways to these prerequisites. The bigger stakeholders use their resources to create space to 

work. This is done by striving for a stronger control of the entire chain of care thanks to a more 

extensive administration and more service functions without their own management. The possibility of 

involving volunteers in the care for the elderly, however, gives a practically non-existent addition, 

especially in terms of financial gain.  

 The national organisation for non-government care, Famna, holds a central role and is a uniting 

force for most of the organisations interviewed when it comes to advocacy and opinion forming on the 

national level, not least through its comment letters to different departments. They also have an 

important role in creating training programmes for their members and run joint national development 

projects.  

 To summarise, our conclusion is that the conditions for the organisations are complex and depend 

primarily on the local prerequities where the financial framework sets clear boundaries to the 

possibility of taking on a more extensive role as providers of care for the elderly. 

 

Keyword: care, civil society, elderly, non-government organisation, older people, service provider, 

third sector, voluntarism, welfare.  

 
 



Förord 

Nu är vår uppsats klar. Det har varit ett idogt arbete men mest av allt roligt, intressant och lärorikt. 

Den har färdigställts av oss men hade aldrig blivit färdig utan betydande bidrag från alla runt omkring. 

Vi vill därför passa på att tacka alla som stöttat och delat med sig av sina kunskaper. Tack till vår 

handledare Magnus Karlson. Tack till kursens lärare och våra klasskamrater som läst och tyckt till om 

våra idéer. Tack till Bo Rothstein som guidat oss i sökandet efter en teoretisk referensram samt till 

Ludvig och Heide Sandberg på Forum och Lars Petterson på Famna som hjälpt oss i sökandet efter 

lämpliga respondenter.  

 

Mest av allt vill vi tacka alla som tagit sig tid att låta oss intervjua dem. Utan er hade det absolut inte 

gått! Stort tack, det har varit både roligt och lärorikt att träffa er och ta del av era erfarenheter. 
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Inledning 

Den svenska välfärdsmodellen och dess samhällskontrakt är sedan ett par decennier i sakta 

omvandling. Våra grannländer i Norden och övriga Europa försöker själva finna nya lösningar för 

dagens och morgondagens välfärdssystem. En problematik som Sverige har gemensam med övriga 

Europa är att finna systemlösningar som klarar av att axla en åldrande befolkning och dess ökande 

behov av omsorg (Wetterberg, 2011). Den demografiska kurvan visar att de äldre som är över 80 år 

och i behov av äldreomsorg kommer att öka stadigt de kommande decennierna, relativt den arbetsföra 

befolkningen (Statistiska Centralbyrån, 2013, s. 1).  

Bakgrund 

Den demografiska utmaningen utgör fonden till vår studie, en uppsats om idéburna organisationer som 

arbetar med äldreomsorg. Det svenska civilsamhället är nämligen en av de påtänkta aktörerna i 

lösningen på de utmaningar som väntar. Där samhället dragit ned på sina insatser gentemot de äldre 

har man istället öppnat upp för privata initiativ att etablera sig. Det är en förändring som kommit till 

stånd med både ekonomiska och ideologiska argument. Ekonomiska genom att privata aktörer som 

konkurrerar om uppdragen utifrån pris antas vara innovativa och hitta effektiva och billiga lösningar 

som sänker kostnaderna. Ideologiska för att en mångfald av aktörer förväntas öka valfriheten för 

människor, bättre anses kunna svara mot olika individers behov och därigenom antas förbättra kvalitén 

(Hultén & Wijkström, 2006, s. 7-8). I den förhoppningen har civilsamhällets mångfald av ideella 

föreningar, stiftelser, kooperationer, trossamfund och olika typer av ideella nätverk setts som en 

outnyttjad resurs (SOU 2007:37, s. 122-124, 194-195). Att det svenska civilsamhället till sin 

omfattning är bland de största i världen, relativt folkmängden, har delvis närt denna idé (Svedberg, 

Essen & Jägermalm, 2010, s. 18). I den här uppsatsen ska äldreomsorgens villkor lyftas fram ur 

civilsamhällets synvinkel. Vad vet vi egentligen om vad aktören själv tycker? I vår uppsats tittar vi på 

äldreomsorgens organisering på en samhällelig nivå. Relevansen för socialt arbete är uppenbar. Äldre 

utgör en stor målgrupp för det sociala arbetet som kommer att öka i omfattning framöver. Dels är 

kännedom om äldreomsorgens villkor och äldreomsorgens aktörer viktigt för att skapa en förståelse 

för såväl äldre individer som alla deras anhöriga. Dels innebär äldreomsorgens utmaningar 

samhälleliga förändringar och där sådana sker måste det sociala arbetet bevaka villkoren för de 

grupper som vi är satta att hjälpa. 

Begreppsdefinitioner  

Den samhällssfär som denna studie är inriktad på benämns civilsamhället och innefattar begreppen 

ideell sektor, idéburen sektor, tredje sektorn, ideell organisation och idéburen organisation. Orden 

används ofta synonymt. I vissa fall kan de utgöra delmängder eller överlappa varandra beroende på 

hur de avgränsas (Nordfeldt, 2012, s. 14). De begreppsdefinitioner som följer visar vilken betydelse vi 
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ansluter oss till och väljer att använda i denna studie.  

 Civilsamhället används numera oftast för att empiriskt och teoretiskt avgränsa det samhällsområde 

som framförallt består av frivilliga, ideella- eller idéburna organisationer samt alla de aktiviteter som 

pågår där. Det är dock ett begrepp som kan beskrivas som både mångtydigt och diffust (Nordfeldt, 

2012, s. 14-15). Vi ansluter oss till denna definition och använder oss av oftast av detta begrepp i 

studien. 

 Begreppen idéburen sektor, ideell sektor och tredje sektorn används i princip som synonymer. De 

innefattar alla typer av idéburna organisationer, det vill säga folkrörelser, men också stiftelser, 

trossamfund och föreningar, till exempel sådana som driver friskolor. Tredje sektorn särskiljer sektorn 

från samhällets andra sektorer, det offentliga, den första sektorn, respektive de privata vinstdrivande 

företagen, den andra sektorn. Bortsett från när de två sistnämnda termerna dyker upp i tidigare 

forskningssammanhang väljer vi att inte använda oss av dem utan använder ordet idéburen sektor. 

 Även begreppet organisation specificeras på flera sätt. Både idéburen organisation och ideell 

organisation är vanliga och i stort sett synonyma benämningar. Den första är något bredare och passar 

bättre in på de verksamheter vi har intervjuat än den senare och ska därför definieras mera ingående. 

 Idéburen organisation avser en organisation inom den ideella sektorn och den kooperativa rörelsen. 

Organisationerna kan vara vinstutdelande och har generellt någon form av mer allmänmänskliga 

uppdrag, utan att vara statliga eller kommunala . De är självstyrande och har ofta inslag av idealitet 

samt bedrivs ofta med en ideologisk medvetenhet. I gruppen idéburna organisationer ingår bland annat 

ideella organisationer, non profit företag, ekonomiska föreningar, kooperativa företag och aktiebolag 

som drivs på idéburen grund (a.a. s. 14-15). En idéburen organisation kan alltså vara vinstutdelande 

men i det inräknat möjligheten att återinvestera eventuell vinst. De verksamheter vi har besökt bedrivs 

både i aktiebolags- och i stiftelseform. Ingen av dem är vinstutdelande men väl återinvesterande. Vi 

benämner dem därför idéburna organisationer.  

Problemformulering 

Civilsamhället uppmuntras av det offentliga att inom välfärdssektorn bedriva äldreomsorg i olika typer 

av bolagsformer. Som ett led i uppmuntran har Överenskommelsen skapats. Det är ett avtal som tagits 

fram tillsammans med regering, SKL och civilsamhällets representanter med social inriktning 

(Regeringskansliet, 2008) för att underlätta civilsamhällets deltagande i social sektor generellt och 

inom äldreomsorgen specifikt. Avtalet har åtminstone principiellt lyckats ge organisationerna ett större 

utrymme men flera utredningar visar på att det saknas övergripande studier med perspektiv på 

civilsamhällets åsikter och som indikerar vad organisationerna själva har förmåga till i rollen som 

utförare och i vilken omfattning de i praktiken vill och kan medverka (Johansson, Kassman & 

Scaramuzzino, 2011, s. 71, 85-86; Överenskommelsen, 2013, s. 4). Här finns alltså en kunskapslucka 

att fylla men i den strävan måste det finnas ett helhetsperspektiv som sätter in civilsamhällets åsikter i 

sin kontext. Inom offentligt finansierad välfärd, där civilsamhället efterfrågas, blir de olika 
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samhällsaktörerna bundna till varandra genom resurs- och tjänsteutbyten. Civilsamhället måste 

anpassa sig till offentliga regelverk, politiska system och rådande samhällsstruktur på lokal och 

nationell nivå för att få vara med i anbud, söka bidrag och få tillstånd att bedriva verksamhet. Med 

hjälp av Lundquists kontextuella modell, med tyngdpunkten på hans förbindelseteori (Lundquist, 1984, 

s 8-12) undersöks hur de idéburna organisationerna ser på samspelet med samhällets andra sektorer, 

vilka friheter och möjligheter det ger samt vilka hinder det sätter upp. Lundquist anser sin teori lämplig 

för analys av politiska fenomen i förändring (Lundquist, 1984, s. 1). Syftet blir då att använda teorin för 

att få större förståelse för civilsamhällets roll i den demografiska utveckling som samhället står inför. 

Syfte 

Att förstå hur företrädare för idéburna organisationer med social inriktning inom äldreomsorg ser på 

sin egen, organisationens och civilsamhällets roll som serviceproducent av offentligt finansierad 

välfärd. 

Frågeställningar 

1. Vad gör idéburna organisationer i dagsläget inom äldreomsorg och i vilken form? 

2. Hur går det att förstå de idéburna aktörerna som serviceproducenter av äldreomsorg i samspel 

med det offentliga utifrån Lundquists kontextuella modell med fokus på förbindelseteorin 

(Lundquist, 1984, s 8-12)?  
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Metod 

I det här kapitlet redogörs för hur vi har metodiskt gått till väga i arbetet med studien. Syftet är att ge 

en god transparens som möjliggör en kritisk granskning. Kapitlet inleds med en litteratursökning vars 

resultat presenteras närmare under tidigare forskning i teorikapitlet. Vårt metodval kommer därefter. 

Här diskuterar vi metodens förutsättningar, dess möjligheter och begränsningar med hänseende på 

reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Sedan följer avgränsningar. Därefter kommer 

forskningsetiska överväganden och en redovisning av vår förförståelse som författare. 

Undersökningsgruppen presenteras kortfattat och diskuteras innan vi går in på hur vi gått tillväga vid 

materialinsamlingen och hur empirin därefter bearbetats. Slutligen redogörs för vilka metodologiska 

överväganden processen har ställt oss inför samt hur vi har hanterat dessa. 

Litteratursökning 

Vi har först använt oss av sökmotorerna Academic Search Premier och ASSIA. Sökorden civil society, 

welfare, older people och elderly har använts i olika kombinationer och begränsats till publikationer 

som är peer reviewed. 

 I Academic Search Premier och ASSIA har databaserna Applied Social Sciences Index and 

Abstracts, Sociological Abstracts  och Social Services Abstracts använts. Det har gett 884 träffar. 

Utifrån dessa träffar har vi gjort ett första urval utifrån relevans och sållat fram ett 60-tal publikationer. 

Dessa 60 publikationer har på nytt gåtts igenom. Ett 10-tal bedömdes vara relevanta att ta med som 

bakgrundsmaterial till vår studie. De artiklar som föll utanför intresseområdet berörde till övervägande 

del förhållanden i andra länder eller hade ett annat fokus än just äldreomsorg. Många hade även ett 

historiskt perspektiv. Utifrån de relevanta publikationernas källhänvisningar har ytterligare sökningar 

gjorts i databaserna, även dessa avgränsade till peer reviewed. Det gav ytterligare ett par träffar. 

 Därefter har vi sökt via Google Scholar, men denna sökmotor har tyvärr inte sökalternativet peer 

reviewed. Sökorden civil society och welfare, gav därför hela 53 000 träffar enbart sedan 2010. En 

fördel med Google Scholar är att det går att använda svenska sökord. Vi prövade omsorg, äldre och 

civilsamhälle vilket gav mer hanterbara 418 träffar som av naturliga skäl berör svenska förhållanden. 

Sammanlagt har ett 30-tal publikationer varav flera SOU-utredningar bedömts ha relevans för denna 

studie. 

 Svenska uppsatser och avhandlingar har även sökts via DiVA som gav ytterligare en handfull 

publikationer.  

 Litteratur i form av böcker och antologier söktes med hjälp av Libris. Av tradition publiceras 

mycket samhällsvetenskaplig forskning i den formen varför det varit en viktig källa för oss. Bidragen 

är dock inte alltid möjliga att vaska fram via sökmotorer utan har krävt bläddrande i bibliotekets 

böcker och litteraturens referenslistor med varierat resultat. Vi har även varit i kontakt med två 

forskare, Bo Rothstein, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och Björn Johnson, 

filosofie doktor i statsvetenskap och docent i socialt arbete vid Malmö högskola, för att få råd om 
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aktuell forskning som berör den teori vi använder oss av i vår studie, vilket gett upphov till tre artiklar 

med ytterligare referenser. Även tips från vår handledare och litteratur som varit kurslitteratur under 

utbildningens gång har varit till nytta för oss. Resultatet av sökningarna presenteras och diskuteras 

under kapitlet teori, tidigare forskning. 

Val av metod och urval 

För insamlandet av empiri har vi valt att använda oss av Semistrukturerade intervjuer som ger 

intervjupersonen stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt enligt Bryman (2011). Detta passar väl 

för studiens kvalitativa och abduktiva ansats. En intervjuguide, innehållandes ett antal teman, har 

utformats och även i förväg bifogats i ett informationsbrev till respondenterna, se bilaga 1. 

Intervjuprocessen är flexibel och tillåter intervjupersonen att ta upp ytterligare teman som därefter kan 

utvecklas vidare. Målet har varit att få en sammanhängande berättelse av respondenterna för att få en 

god helhetsbild av sammanhanget. Följdfrågor har ställts för att fördjupa och exemplifiera 

intervjupersonens utsaga då metodens syfte är att få fram respondentens tolkning och upplevelse av 

frågorna och det sammanhang de tillhör (Bryman, 2011, s. 414-415, 423). Inför intervjun har i 

förberedande syfte en elektronisk enkät med några enkla kortsvarfrågor skickats till respondenterna, se 

bilaga 2. Svaren på enkäterna har dock följts upp under intervjuerna och innehållet bekräftats av 

respondenterna, varför vi väljer att inte ge dem något mer utrymme i metodkapitlet. 

 Totalt sex intervjuer har genomförts. Trots det låga antalet finns en möjlighet att empirin kan sägas 

ha uppnått en tillräckligt god mättnad, vilket innebär att svaren börjar återkomma efter ett par 

intervjuer. Bryman skriver att mättnad från en liten population beror på studiens omfattning. Ju 

bredare område som ska undersökas desto fler intervjuer krävs. Ett snävare område kräver således ett 

mindre antal intervjuer (Bryman, 2011, s. 436-437). Populationen av personer i ledningsfunktion inom 

civilsamhälleliga verksamheter som bedriver skattefinansierad äldreomsorg utgör troligen just ett 

sådant snävt område.  

 Att uppnå tillräcklig mättnad i ett kvalitativt, empiriskt material är även avgörande för studiens 

externa validitet vilket i sin tur möjliggör generaliserbarhet (Bryman, 2011, s. 352).   

 Det som kan tala emot en möjlig generalisering är materialets geografiska spridning som är 

begränsad till verksamheter vars säten ligger i de mellersta och södra regionerna av Sverige. Den 

sökning som gjordes efter intervjupersoner indikerade dock bland annat via sökportalen 

www.seniorval.se att populationen av målgruppen, förutom längs kustområden, var mycket liten i 

norrlandsregionerna. Äldreomsorgen bedrivs i denna region oftast i kommunal regi. Ur det 

perspektivet kan en generalisering trots allt sägas vara möjlig.  

 Möjligheten till generalisering stärks av våra intervjupersoners ledande befattningar. De kan 

överblicka ett större område och besitter rätt expertis. Det här passar bra in på Sohlbergs beskrivning 

av expertintervjuer där experter eller beslutsfattare intervjuas inom ett specialområde (Sohlberg, 2007, 

s. 196). Logiken vid en expertintervju är att en person förmår sammanfatta den kunskap som annars är 
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utspridd på ett stort antal personer med mer lokala kunskaper. Ett litet urval med experter förmår alltså 

säga lika mycket som ett stort antal utan samma kompetens. Då blir ett litet urval ett mindre 

metodologiskt problem.  

    Vi har använt oss av ett riktad representativt urval för att få en spridning i geografisk utbredning, 

värdegrund och särart, samt olika ledningsfunktioner. Till vår hjälp i sökandet har vi frågat 

paraplyorganisationen Famna samt använt oss av webbportalen seniorval, för en diskussion kring 

bortfallet se metodologiska överväganden. 

 En nackdel med metoden är att den är svår att replikera, det vill säga dess externa reliabilitet är låg 

(Bryman. 2011, s. 352). Dels för att mätningen är momentan, en nackdel som behäftar mycken 

samhällsvetenskaplig forskning, den är en färskvara. Dels för att intervjusituationen aldrig blir 

densamma för två olika forskare vid två olika tidpunkter.  

Metodologiska avgränsningar och överväganden  

I studien ingår endast idéburna organisationer inom äldreomsorgen där vinsten återinvesteras. Av 

metoden följer att vi bara valt ut intervjupersoner i ledningsposition för att de har en god överblick 

över hela organisationen och dess verksamheter, vilket gör att de effektivt kan ge oss svar på de 

frågeställningar som uppsatsen belyser. 

 Vi har i sökandet av respondenter efterfrågat organisationer som bedriver skattefinansierad 

äldreomsorg inom särskilt boende med sluten omsorg, hemtjänst, och/eller personlig assistans för 65 

år och äldre. Våra intervjupersoner representerar endast verksamheter inom de två första formerna av 

äldreomsorg vilka är de som också klart dominerar på området (Socialstyrelsen, 2012, s. 149). 

 Teman i informationsbrev är härledda utifrån vår teoretiska förförståelse och är ytterligare en 

avgränsning. Intervjuerna har huvudsakligen rört sig kring dessa teman, men respondenterna har 

uppmuntrats att även ta upp andra teman. 

 Intervjuerna har skett med respondenter på två ledningsnivåer, verksamhetschef och verkställande 

direktör, vilka delvis kan ha olika perspektiv som riskerar att ge empirin en ojämn kvalité. 

 Tankar kring kodningsprinciperna fanns från början i och med våra utvalda teman. De har 

förändrats och fördjupats under intervjuerna och därefter ytterligare mognat i det att vi gått igenom 

materialet både på egen hand och tillsammans. Vi är med andra ord inte samma forskare i början av 

arbetet som vi är i slutet. Det har blivit extra tydligt för oss vid insamlandet av empirin vilket givetvis 

har färgat materialet. 

 Frågor om urval föranleder även en diskussion om bortfall även om vår studie inte är en renodlad 

kvantitativ undersökning med enkäter, där begreppet vanligtvis är mer problematiskt (Bryman, 2011, 

s. 231-232). Vårt urval och vår population har gjorts utifrån en sökning som hade kunnat utföras 

noggrannare, se tillvägagångssätt för materialinsamling nedan. Det är inte fråga om en gedigen 

kartläggning och det är möjligt att potentiella respondenter inte har hittats och därför inte ens har 

kontaktats med en förfrågan. Bland de trettiotal organisationer som vi fann och kontaktade, valde det 
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stora flertalet att inte besvara vår förfrågan. Vi vet inte vad detta val beror på. Kanske ville de inte 

delta på våra premisser eller för att de såg att de inte passade in i vår målgrupp. Det kan också vara så 

att tid och intresse saknades. Vi kan inte säga något om anledningarna utan får se bortfallet som en 

möjlig felkälla då ett annat urval kunde ha gett oss ett annat material för analysen. Vår bedömning är 

dock att vi har täckt in ett par av de tyngre och mer inflytelserika organisationerna på fältet och 

samtidigt fått en inblick i de mindres förutsättningar. 

Forskningsetiska överväganden 

Vid all forskning åligger det forskaren att ta hänsyn till etiska aspekter och bedriva forskning med god 

etik. Etik kan kort beskrivas som vad vi finner vara gott och rätt respektive dåligt och fel, något som 

inte är helt lätt att avgöra. Vad god etik är utgör en outtömlig moralfilosofisk diskussion och synen på 

etik förändras med tiden och kontexten. Vad som utgör god etisk forskning tas upp i flera olika källor. 

Lag (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor skall skydda den enskilda 

människan och människovärdesprincipen i forskningssammanhang.  Enligt (SFS 2003:460), 2§, 

framgår att lagen inte tillämpbar på en uppsats på denna nivå men studien förhåller sig trots detta till 

flera allmängiltiga etiska aspekter som tas upp i laxtexten. Vi förhåller oss vidare till Vetenskapsrådets 

rapport God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) samt Forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Även Forskningsetik en introduktion (Forsman, 

1997) har utgjort en källa för resonemangen nedan.  

 Ett första etiskt ställningstagande är att överhuvudtaget bedriva forskning. Därefter att forska inom 

det valda problemområdet, med det valda syftet och de valda frågeställningarna. Är det etiskt 

försvarbart att söka nya kunskaper inom området? Kan resultatet komma till nytta för samhället och 

har denna nytta vägts mot riskerna eller ens tidsåtgången den avkräver deltagarna? Den generella 

frågan om forskningens vara i allmänhet låter vi bero. Vi har trots allt valt att gå en delvis 

forskningsinriktad högskoleutbildning och detta beslut får i sig ses som ett ställningstagande för 

forskningens existens. Studiens syfte och frågeställningar berättigas i bästa fall genom en tydlig och 

god argumentation i problemformuleringen. Då vår studie fokuserar på en tämligen outforskad del av 

området kan den heller inte påstås vara överflödig eller onödig. Huruvida resultaten kommer vara 

användbara beror givetvis på uppsatsens vetenskapliga kvalité vilket alltid kan diskuteras. Strävan är 

att vara så pass genomskinlig att detta med lätthet låter sig granskas. Kort sagt ansluter vi oss till det 

ideal om transparens som Sohlberg & Sohlberg (2001, s. 14) tar upp under Kunskapens former 

vetenskapsteori och forskningsmetod. 

 I metodavsnittet ovan beskrivs den valda metoden närmare och här tas dess etiska aspekter tas upp. 

Vi har valt att söka empiri med hjälp av semistrukturerade expertintervjuer. Vid inhämtande av empiri 

till forskning finns ett antal krav som ska uppfyllas för att säkerställa att respondenternas integritet 

respekteras, att de är införstådda i vad deras medverkan i studien innebär, hur informationen kommer 

användas och spridas och att deltagandet inte medför några risker. Dessa aspekter sammanfattas nedan 
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under rubrikerna Informations- och samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7-11), 

anonymitetskravet, konfidentialitetskravet (Vetenskapsådet, 2011, s. 68), samt nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). Begreppen kan i sig problematiseras på många olika sätt och innehåller 

långt fler tolkningar än vi kommer att spegla här. I den mån studien medför etiska dilemman som 

behöver diskuteras utförligare görs detta i ett avslutande avsnitt nedan.  

Informations- och samtyckeskravet 

Informationskravet innebär att samtliga deltagare informeras om vad studien innebär, vad den handlar 

om och vilka vi är som genomför den. Informationskravet innebär även att det informeras om 

premisserna för deltagande (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Våra respondenter har kontaktats via mail 

och telefon och delgets ett informationsbrev, se bilaga 1. Vid telefonsamtalet fick de en förfrågan om 

de hade läst informationsbrevet. De informerades även om att de skulle få en länk till en förberedande 

elektronisk enkät med kortsvarfrågor inför intervjun, se bilaga 2. Genom att de besvarade enkäten såg 

vi det som att de hade samtyckt till deltagande. Inget skriftligt samtycke begärdes därutöver. 

Samtyckeskravet som innebär att respondenten ger sitt godkännande till medverkan (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9) var därmed uppfyllt. 

Anonymitetskravet 

Kravet om anonymitet innebär att respondenten anonymiseras eller avidentifieras och att kopplingen 

mellan exempelvis svaren på en enkät och en bestämd individ har eliminerats så att varken obehöriga 

eller forskargruppen kan återupprätta den. (Vetenskapsrådet, 2011 s 68). Anonymiseringskravet är 

dock inte aktuellt vid insamlandet av empirin till denna studie.  

 De experter som vi har intervjuat har gjort det utifrån sin position och kompetens. De har inte 

anonymitet. Detta framgår i den information de fått. Att redogöra för deras identitet har relevans för 

studiens reliabilitet och validitet. Här uppstår alltså en konflikt mellan etiska ställningstaganden och 

vetenskapliga ställningstaganden. Som expert inom ett område är det dock inte ovanligt att uttala sig 

om detta. Det kan sägas ingå i expertrollen att vara en företrädare som deltar i debatt och 

opinionsbildning. I detta fall borde därmed inte anonymiteten vara lika viktig. Utifrån att 

informations- och samtyckeskravet uppfylls får det antas att experterna gör ett medvetet val då de 

medverkar trots att de inte kan vara anonyma. 

Konfidentialitetskravet 

Kravet på konfidentialitet innebär att de uppgifter som samlas in skyddas mot insyn från obehöriga 

(Vetenskapsrådet, 2011, s. 68). Detta gäller för såväl insamlade uppgifter som vid presentation eller 

samtal kring studien. Detta innebär att vi som författare ska hantera all information på ett sådant sätt 

att andra inte kommer åt den. Detta gäller särskilt för känslig information rörande personuppgifter och 

de uttalanden som respondenterna gjort. I vår studie krypteras lagrade ljudfiler med lösenord. I och 
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med att uppsatsen godkänts har uppgifterna förstörts eller raderats, transkriberingar har slängts och 

ljudfiler har raderats. 

Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet, slutligen, innebär att den empiri som samlas in enbart får användas i forskningssyfte 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). I detta fall innebär det att vi inte kommer använda informationen till 

något annat än att författa den här uppsatsen. Det är svårt att utifrån uppsatsens begränsade omfång 

och utifrån dess ämnesval förutse hur resultaten skulle kunna komma respondenterna till skada. Då 

intervjupersonerna är kända för läsaren av uppsatsen och då uppsatsen kommer finnas publicerad i 

DiVA är sannolikheten större att de kan konfronteras med sina utsagor och eventuellt lida skada. Detta 

har givetvis beaktats under forskningsprocessen.  

Områden aktuella för etisk problematisering 

Utifrån det som skrivits ovan om etiska ställningstaganden ska några aspekter lyftas och 

problematiseras ytterligare, till följd av just den här studiens utformning.  

Aspekter på anonymitets- och konfidentialitetskravet 

Anonymitets- och konfidentialitetskraven i relation till de semistrukturerade expertintervjuerna 

stämmer till viss eftertanke. Att de personer som väljer att delta gör det fullt medvetna om att de inte 

kommer att anonymiseras innebär att ett stort förtroende ges till oss som författare. Detta ska förvaltas 

med respekt och integritet gentemot deltagarna. Härigenom blir ansvaret för hur vi hanterar utsagorna, 

citerar dem och i vilken kontext vi skriver fram dem ännu större. En felaktig uppgift eller ett 

missuppfattat uttalande kan få stora konsekvenser som blir svåra att rätta till då uppsatsen väl blir 

tillgänglig för allmänheten. För att undvika misstag krävs noggrannhet och avstämning. 

Intervjupersonen har därför fått läsa och kommentera vår första grova tolkning av intervjun och 

godkänna denna. I den fortsatta tolkningen har vi enbart hållit oss till den godkända empirin. 

Tillbakadragande av samtycke 

Den andra aspekten som ska nämnas är hur vi ställer oss till eventuellt tillbakadragna samtycken efter 

det att enkäten skickats in eller intervjun hållits. Innan eller under empiriinsamlingen är ett 

tillbakadragande av samtycke lätt att hantera men efter att empirin inhämtats och kanske bidrar på ett 

fruktbart sätt till studiens resultat är det svårare. Hur ska vi ställa oss till att inte kunna använda 

insikter som vi redan har fått? Svaret måste vara ”det beror på”. Om en intervjuperson skulle ha dragit 

tillbaka sitt samtycke och vi hade varit av en annan uppfattning så hade vi varit tvungna att göra en 

avvägning i det enskilda fallet. Som utgångspunkt kan det sägas att vi sätter respondentens och 

vetenskapssamhällets nytta framför våra egna resultat. Respondenten kan ta skada, om inte av 

publicering, så av att inte bli respekterad. Vetenskapen i stort vinner inget på att människor som 

tillhandahåller empiri får en negativ inställning till kunskapsproduktionen. Ett respektfullt bemötande 
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är heller inte bara en del i forskningsprocessen utan även en del i den yrkesroll vi kommer att ha som 

färdiga socionomer varför det kan ses som oprofessionellt att agera annorlunda. 

Population och undersökningsgrupp 

Respondenterna är nyckelpersoner på två nivåer, verkställande direktör respektive verksamhets- och 

områdeschef. Därutöver och vid sidan av den empiri vi utgår från i studien, har vi mött en utredare 

som genom sin unika kunskap på området har gett oss en extern insyn på ytterligare en organisation. 

Nedan presenteras respondenterna med namn, yrke och vilken organisation de jobbar inom samt 

organisationens geografiska placering. För en utförligare beskrivning se resultatkapitlet, inre 

organisationsstruktur. 

Respondenter 

Kjell Jönsson är VD på senior- och äldreboendet Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, SVPH. 

SVPH är en ideell förening och ligger i Stockholm. 

 Maude Kardell Wahlbäck är VD på äldreboendet Vingslaget AB i Stockholm som ägs av stiftelsen 

Bräcke Diakoni. Hon är också områdeschef på Bräcke Diakoni inom området äldreomsorg. Bräcke 

Diakoni finns i Lerum, Göteborg, Uddevalla, Alingsås, Linköping. 

 Anna Bergmark är verksamhetschef för äldreboendet Hyllie Park och Göran Ekman är VD på 

Hyllie Park. Verksamheten är ett aktiebolag vars ägare är en ideell förening i form av en 

baptistförsamling. Både församlingen och Hyllie Park ligger i Malmö. 

  Sylvia Kivi är verksamhetschef på äldreboendet Löjtnantsgården. Löjtnantsgården ägs av 

Immanuelkyrkans vård AB som i sin tur ingår i moderbolaget Probitas – Immanuelkyrkans 

förvaltnings AB där den enda ägaren är Immanuelkyrkans församling. Verksamheten ligger i 

Stockholm. 

 Karin Thalén är VD och regionschef på HSB Omsorg Nord AB som driver äldreboende och 

hemtjänst samt säljer hushållsnära tjänster. Aktiebolaget är helägt av den kooperativa föreningen HSB 

Stockholm som i sin tur ägs av sina medlemmar. HSB Omsorg finns i Stockholm, Gävle och 

Sundsvall.  

 Lena Åberg är områdeschef för äldreomsorgen och demensvården på Fogdaröd som ägs och drivs 

av den ekonomiska föreningen Fogdaröd omsorg, vård och utbildning. Äldreomsorgen och 

demensvården finns i Hörby kommun. 

Tillvägagångssätt vid materialinsamling 

Vi sökte efter intervjupersoner med hjälp av paraplyorganisationen Famna och webbportalen 

www.seniorval.se. Via Famna fick vi kontaktadresser till ett 30-tal organisationer som kunde vara 

intressanta. Vi fick tag i våra respondenter genom mailkontakt med informationsbrev, se bilaga 1, och 

vanligen två påminnelser och i vissa fall även efter telefonsamtal. Seniorval.se gav liknande träffar 

men visade med sin nationella sökfunktion även på svårigheten att finna intervjupersoner i norra delen 
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av landet, speciellt inlandet. Karin Thalén på HSB Omsorg representerade bland flera andra en 

verksamhet i Sundsvall, men därutöver fann vi inga fler.  

 Vi bestämde möte med de sju som ville ta emot oss och skickade dem innan intervjun en enkät som 

svarade på en del bakgrundsfrågor om verksamheten, se bilaga 2. Denna har utgjort en förberedelse 

för oss och har, utöver organisationens hemsida, varit den verksamhetsspecifika förförståelse vi gått in 

i intervjusituationen med. 

 Intervjun har genomförts på samma sätt i samtliga fall. Vi har båda deltagit och samtalet ha spelats 

in. En av oss har tagit större ansvar för att samtalet leds in på de teman vi hade valt och en har varit 

noga med att ställa förtydligande och fördjupande följdfrågor. Denna uppgiftsfördelning har givetvis 

varit flytande. Transkriberingen av intervjuerna har delats upp på oss och gjorts var för sig. Det arbetet 

har präglats av vår individuella uppfattning om hur det bör utföras, vilket har medfört att det gjorts på 

delvis olika sätt. En längre utläggning om problematiken återfinns i kapitlet Metodologiska 

avgränsningar och överväganden. Då tolkning och analys, som beskrivs mer ingående nedan, gjorts 

gemensamt har transkriberingen ändå grundligt granskats av oss båda. Den transkriberade versionen 

har även skickats till respektive respondent för påseende och eventuell korrigering. I något fall har 

detta lett till en mer omfattande översyn, se metodologiska avgränsningar och överväganden ovan. 

Respondenterna har uppgett sig vara behjälpliga i så fall att följdfrågor dykt upp senare i processen. 

Den behjälpligheten har i något enstaka fall utnyttjats.  

Bearbetning av data 

Under det att vi transkriberat har vi samtidigt förkategoriserat intervjumaterialet i en första indelning. 

Det är den transkriberade intervjun inordnad i dessa kategorier som våra respondenter fått godkänna. 

Gränsen mellan tillvägagångssätt med materialinsamling och bearbetning av data, samt kategorisering 

har på så sätt varit flytande.  

Kategorisering 

Att koda är att klassificera och betyder i praktiken att man delar upp ett material i mindre delar efter 

bestämda kodningsprinciper. Dessa kan antingen växa fram utifrån empirin, induktivt, eller så kan ett 

teoretiskt perspektiv få avgöra vilka koder som växer fram, deduktivt (Watt Boolsen, 2007. s. 89), där 

vi har valt en blandning av båda, vilket kallas en abduktiv ansats. I vårt fall har Lundquists teori om 

aktör-strukturansatsen varit en inspiration för oss vid skapandet av våra teman. Lundquists teori 

presenteras närmare i avsnittet teoretisk ansats. Teorin är dock alltför övergripande och abstrakt för att 

kunna appliceras direkt på vårt material. Snarare har huvuddragen i teorin varit något som vi har 

förhållit oss till både under insamlandet av empirin och under kodningsarbetet genom 

transkriberingen. Watt Boolsen skriver även att kodning inte är en mekanisk process utan att 

forskarens ”inlevelseförmåga, intuition, förståelse, kunskap och meningsfullhet” (Watt Boolsen, 2007. 

s.91) också spelar in. De aspekterna har vi framför allt försökt redovisa för under avsnittet 

förförståelse. 
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 Vår kodning har växt fram under transkriberingen och har utgått ifrån de teman respondenterna fått 

i förväg. Under arbetets gång har de anpassats och modifierats efter den empiri som är för handen. I 

vissa intervjuer har nästan hela berättelsen passat in under de ursprungliga förslagen på teman i 

informationsbreven. I andra fall har det varit nödvändigt att lägga till kategorier, antingen för att en 

helt ny kategori återfunnits i materialet eller för att teman visat sig vara för breda och grovhuggna och 

behövt splittras i flera teman eller specificeras i underteman. Intervjupersonerna har fått godkänna 

transkriberingen och dess innehåll med den nya indelningen.  

 Upptäckten av intressanta sätt att sortera kan komma under insamlingsprocessen eller genom 

upprepade genomgångar av materialet. I vårt fall har det skett succesivt. Tankarna och jämförelserna 

fanns från början i och med våra utvalda teman men de har förändrats och fördjupats under 

intervjuerna. Därefter har de mognat ytterligare i det att vi gått igenom materialet, både på egen hand 

och tillsammans.  

 Vi har därefter gått igenom materialet gemensamt och diskuterat hur materialet skall tolkas vidare i 

de slutliga kategorier som presenteras i vårt resultat. Det ger enligt Bryman en intern reliabilitet 

(Bryman, 2011, s. 352). 

 

Att koda och analysera 

Watt Boolsen tar upp två arbetsprocesser som är tätt sammanvävda, kodning och analys (Watt Boolsen, 2007. 

s. 91-92). I vårt fall har det skett genom en process som startade med indelningen i grova tematiseringar under 

transkriberingen. Vi har följt Watt Boolsen rekommenderade lista och diskuterat nya tolkningar av kategorier 

och kodord i resultatet. Detta har i analysen av resultatet gett ett överliggande mönster med specifika 

variabler. Till sist har vi försökt tillämpa ett raster på analysen med hjälp av den teoretiska referensramen.  



 
 

 13 
 

Tidigare forskning 

De två första kapitlen tar upp hur svårt det är för forskare att beskriva civilsamhällets struktur och 

innehåll och även betydelsen av olika begrepp både ur ett svenskt och europeiskt perspektiv. Går det 

över huvud taget att fånga civilsamhällets väsen och de särarter det står för? Vi tar upp några forskare 

som försöker sätta in civilsamhället i ett större samhällsperspektiv och vilken utveckling som kan vara 

tänkbar. Därefter tar de följande kapitlen upp äldreomsorgens utformning och kvalité. Jämförelser 

mellan äldreomsorg i olika regi lyfts fram med de villkor som följer på att vara en utförare av offentlig 

omsorg. Svensk äldreomsorg och dess utformning, storlek och fördelning belyses även ur ett 

jämförande nordiskt och europeiskt perspektiv. 

Mångfacetterad struktur i förändring 

Civilsamhället är ett svårdefinierat begrepp, vilket har lyfts fram av forskningen som problematiskt. 

Alcock och Kendall, med fokus på Storbritannien, finner att den tredje sektorn med non-profit 

organisationer är svårdefinierad. Den har en differentierad struktur och består av många olika typer av 

organisationer (Alcock & Kendall, 2011. s. 464). Borragán och Smismans har i sin tur funnit att tredje 

sektorn och civilsamhället är vida begrepp när de används på EU-nivå bland politiker och den 

akademiska världen. Här ingår både lokala intresseorganisationer från näringslivet och fackföreningar 

sida vid sida med idéburna organisationer med social inriktning (Borragán & Smismans , 2010, s.  76).  

 Lundström och Svedberg har jämfört de ideella organisationernas struktur i Sverige med andra 

länder som Tyskland, England och USA, där ideella organisationers frivilligarbete i högre grad ingår i 

välfärdssektorn. Han finner att Sveriges frivilligsektor i större grad är medlemsbaserad och att 

tyngdpunkten snarare ligger på kultur, fritid och idrott än på volontärarbete inom social omsorg 

(Lundström & Svedberg, 2003, s. 221). Svedberg tar även upp informationssamhällets utveckling som 

en strukturell förändring som minskar behovet av de ideella organisationernas medlande funktion 

mellan staten och medborgaren. Det kan innebära att rollen som opinionsbildare minskar och till viss 

del ersätts med ett individuellt självförverkligande inom organisationerna (Lundström & Svedberg, 

2003, s. 234).  Att man ändå väljer att tala om just civilsamhället hänger ofta ihop med teorin om dess 

värde sett till särart och mångfald. Civilsamhället anses kunna bidra till samhället genom dessa vilket 

tolkas som värdefullt. Det finns dock forskning som har tittat närmare på idén om särart och mångfald. 

Komplex särart med svårfångade mervärden 

Hultén och Wijkström har gjort ett par studier om de ideella organisationernas särart och mervärde 

som utförare inom vård och omsorg i förhållande till aktörerna inom offentlig och privat sektor med 

fokus på näringslivet.  De finner generellt att relationen mellan mervärde och särart är komplex 

(Hultén & Wijkström, 2006, s. 26).  I en internationell jämförelse med non-profit organisationer inom 

vård och omsorg så har Grosse också funnit att definitionen på särart är svår att fånga. Den är ofta 

diffus och blandas ihop med andra begrepp. I till exempel Storbritannien understryks ofta vikten av 
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den ideella sektorns särart och självständighet, men i samma andetag talas det om ett samarbete med 

det offentliga, där självständigheten får stå tillbaka (Grosse, 2005, s. 51).  

 Att kvalité och effektivitet blir en följd av mångfald och särart låter sig heller inte prövas på ett 

enkelt sätt.  

Att mäta kvalité och effektivitet på äldreomsorg 

Johansson gör en jämförelse av brukarundersökningar mellan de tre sektorerna i Sverige. Tendensen är 

att de kommunalt drivna äldreboendena under de senare åren får allt högre betyg enligt svenskt 

kvalitéindex (SKI) och den privata äldreomsorgen får gradvis sämre betyg. Att non-profit sektorn och 

de vinstdrivande i statistiken slås ihop ser Johannson som missvisande. Vinsten inom de kommersiella 

bolagen och non-profitsektorn är ungefär lika stora. Skillnaden är vad man gör med den, det vill säga 

om den återinvesteras i verksamheten eller går till vinst och utdelningar. (Johansson, 2011, s. 34).  

 Rodert är ledamot i det rådgivande EU-organet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

(EESK). Hon tar upp att det behövs en tydligare koppling mellan sociala innovationer och socialt 

företagande bland civilsamhällets organisationer när offentliga myndigheter inom EU skall bedöma 

kvalitén. Rodert anser att man bör vara försiktig med att använda indikatorer från näringslivet av typ 

”payment by result” då det inte är säkert att de mäter resultatet av det faktiska utförandet och dess 

kvalité (Rodert, 2013, s. 3).  I Sverige har Myndigheten för vårdanalys i praktiken kommit fram till en 

liknande slutsats i sin rapport om produktivitetsskillnader bland svenska kommuners äldreomsorg. De 

modeller som de använt för att utvärdera Sveriges kommuner visar på att det i resultatet saknas ett 

tydligt samband mellan produktivitet och brukarnöjdhet (Vårdanalys, 2013, s. 11).  

 Forskning visar även att tendenser finns till att styra civilsamhället, vilket i sin tur kan inverka på 

den eftersökta särarten. 

Kontraktskultur eller valfrihet – kapitalresurser och beroendet till det offentliga 

De minskade anslagen inom den offentliga välfärdssektorn har fått frivilligarbetet i Sverige att öka, 

men tendensen är även att staten ser de ideella organisationerna som möjliga serviceproducenter som 

verkställer de politiska besluten. Det kan leda till både en ökad professionalisering och att fler 

volontärer involveras inom välfärdssektorn (Lundström & Svedberg, 2003, s. 233). Kontraktskulturen 

lyfts fram i både England och Sverige där non-profit organisationerna knyts tätt till staten. Fördelarna 

med denna gradvisa förändring motiveras ofta med skäl som pluralism och valfrihet. Samtidigt 

framkommer det i den brittiska dokumentationen att statliga bidrag till non-profit organisationerna ger 

en ökad komplexitet och minskad självständighet (Grosse, 2005, s. 51). Om vi ser till den brittiska 

kontraktskulturen och samarbetet mellan tredje sektorns serviceleverantör och staten så finner även 

Alcock och Kendall utmaningar med den statliga finansieringen. Det brittiska finansdepartementet 

bestämmer villkoren för finansieringen och det blir svårt för parterna att samspela då de ekonomiska 

förutsättningar och serviceleverantörernas syn på nödvändiga resurser i utförandet krockar med 
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varandra (Alcock & Kendall, 2011, s. 465).   

 Genom den avreglering som skett i Sverige så har makten förskjutits från staten och idag ligger 

ansvaret för den finansiellt skattefinansierade vården och omsorgen på landsting och kommuner. Det 

kommunala självstyret ger en kommun i princip fria tyglar att välja mellan olika regelverk och 

bestämma villkoren för bland annat driften av äldreomsorg (Strandberg, 2013, s. 1; Winblad & 

Blomqvist, 2013, s. 61). En kommun kan välja att driva äldreomsorg helt i egen regi enligt 

Kommunallagen (KL, SFS1991:900, kap. 2, 7 §). För entreprenad mot externa utförare används två 

lagrum parallellt, lag (LOU, SFS 2007:1091) om offentlig upphandling och lag (LOV, SFS 2008:962) 

om valfrihetssystem. LOU sker enligt ett anbudsförfarande där de externa intressenterna konkurrerar 

med pris och kvalitet på tjänsten. Winblad och Blomqvist tar upp att en upphandling fastställer 

relationen mellan kommun och utförare, men de brukare som faktiskt ska använda tjänsten involveras 

inte i valet av utförare. Det har visat sig att när kommuner gjort upphandlingar har oftast den privata 

aktör som vunnit upphandlingen av till exempel hemtjänst fått ansvar för ett område som i stort sätt 

täcker hela kommunkretsen. Det resulterar i att de äldre brukarna inte har möjlighet att själva välja 

bland andra alternativa utförare. Efter de första åren med enbart LOU-upphandlingar har det visat sig 

att ett fåtal stora företag vunnit flertalet av upphandlingarna (Winblad & Blomqvist, 2013, s. 60-61). 

Främst två förklaringar som tas upp. Den ena är anbudsförfarandet med ofta omfattande skall-krav 

under en relativt kort anbudstid. Det kräver att det finns en utvecklad stab som snabbt och effektivt 

kan ta fram en anbudsoffert vilket ofta mindre organisationer saknar (SKU, 2013, s. 110-111; SOU 

2007:37, s. 298). Den andra anledningen är den osäkerhet som de kortsiktiga LOU-avtal ger upphov 

till. Det finns ingen garanti för att avtalet förlängs och om det krävs dyrbara investeringar initialt så 

gynnas större aktörer med tillgång till riskkapital. Då priset ofta är en avgörande faktor i bedömningen 

av anbudet kan även stora kapitalstarka aktörer dumpa priset och på så sätt konkurrera ut mindre 

aktörer (Lönnbring, Dahlgren & Westlindh, 2013, s. 72; Linderyd, Ardin & Rickne, 2012, s. 51,103). 

 LOV är ett alternativ till LOU som ger den enskilde brukaren mer inflytande. Lagen skall ge de 

privata aktörerna, både vinstdrivande och icke-vinstdrivande, möjlighet att etablera sig på valfri plats i 

kommunerna. I stället för att vara bundna av korta entreprenadkontrakt med komplexa 

upphandlingsförfaranden kan aktörerna fritt erbjuda sina tjänster till de äldre som har bedömts ha ett 

hjälpbehov enligt kommunens biståndshandläggning. Ersättning för driften av tjänsterna utgår därefter 

från kommunen till utförarna och beräknas efter hur många av brukarna som i praktiken anlitar 

utföraren. Allt fler kommuner har valt att ansluta sig till LOV med hjälp av statliga bidrag (Winblad & 

Blomqvist, 2013, s. 60-61; Linderyd, Ardin & Rickne, 2012, s. 51). Trots förhoppningar att LOV 

skulle ge bättre förutsättningar för mindre aktörer från civilsamhällets så har lagen snarare kommit att 

gynna stordrift och det har varit svårt för idéburna organisationer att konkurrera med mer kapitalstarka 

vinstdrivande företag. Utvecklingen är den samma som med LOU. De stora vinstdrivande företagen 

dominerar helt och utgör idag cirka 90 procent av nyetableringen (Winblad & Isaksson, 2013, s. 61).  

 En rapport med fokus på den värmländska landsbygden och dess mindre orter pekar på hur den 
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lokala politiska ideologin spelar en stor roll för möjligheterna att bedriva entreprenörskap i mindre 

skala. I kommuner där LOV inte tillämpas, går ofta flera kommuner samman och tar fram 

gemensamma ramavtal. Det gör att lokala organisationer och små företag på orten får svårt att hävda 

sig gentemot större och mer välkända företag (Lönnbring, Dahlgren & Westlindh, 2013, s. 56; 

Fryksdahl & de Jounge, 2012, s. 21). I uppföljningen av Överenskommelsen mellan regeringen, 

idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting, 

framkommer att de småskaliga verksamheterna även med LOV har svårt att konkurrera med större och 

mer kapitalstarka företag. Kommunernas tillämpning av ersättningssystem i LOV, både vad gäller 

nivån på finansiering och dess utformning är inte anpassade till idéburna organisationer. 

Småskaligheten i idéburna organisationer gör det också svårt att skaffa sig kännedom om de villkor 

som gäller för att verka på marknaden och på så sätt konkurrera med större aktörer (Nordfeldt, 2012, s. 

68). Det är inte bara kommunpolitikerna som drar upp riktlinjer utan även lokala tjänstemän som 

utformar avtalsvillkoren både inom LOV och LOU. Organisationer som vill förändra måste förhålla 

sig både till politiken och byråkratin. Att förankra direktiv från statsmakt och lagstiftare är en 

utmanande och mödosam process där SKL har en viktig roll genom sina nätverk för kommun- och 

landstingstjänstemän (Gavelin, 2010, s. 71).  

 De ojämna ekonomiska förutsättningarna för små aktörer inom civilsamhället är i jämförelse med 

de stora kapitalstarka aktörerna inom näringslivet problematiska när det gäller att kunna konkurrera på 

en gemensam marknad. EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till parlamentet där fonderade 

medel öronmärks till sociala företag med tyngdpunkt på civilsamhället. Famna är positivt inställd till 

förslaget, men denna typ av fonder är få och de som finns saknar ett tillräckligt stort kapital. På 

nationell nivå har Närings- och Socialdepartementet utrett frågan sedan 2012. Det finns en statlig 

investeringsbank, ALMI, som ger etableringsbidrag till nystartade företag, men bidragen är inte till för 

ideella välfärdsorganisationer. Egna initiativ till fonder riktade mot ideella organisationer har dock 

tagits av till exempel den kooperativa företagsrådgivarorganisationen Coompanion. De har startat ett 

par mikrofonder tillsammans med några andra samarbetspartner, men fondens ekonomiska tillgångar 

är små. De har i ett första skede bett om ett statligt investeringsbidrag på tio miljoner. Det är en 

blygsam summa i jämförelse med ALMIs högriskfond på över en miljard (Linderyd, Ardin & Rickne, 

2012, s. 61, 96-97).  

 Efter denna skiss av området kan man fråga sig hur äldreomsorgen ser ut i praktiken. Forskningen 

har en del att bidra med vad gäller att sammanställa inhemsk statistik och även genom att göra 

jämförelser med andra länder. 

Äldreomsorgens storlek och regi inom den ideella sfären  

När det gäller driften av vård och äldreomsorg med anställda så sker den till största delen i regi av 

landsting och kommuner men andelen privata utförare har ökat. Mellan 1999 och 2009 skedde nästan 

en fördubbling till en andel på 15 %. De privata aktörerna representeras främst av ett par större 
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internationella vårdföretag. De små ideella organisationerna har i detta sammanhang en mycket liten 

och minskande andel på 3 %. I en nordisk jämförelse med Danmark och Norge har ideella 

organisationer i Sverige en klart mindre andel (SOU, 2007, s. 47; Sivesind, 2013, s. 75-77).  Johansson 

noterar i sin rapport att i Norge liksom Sverige har hälso- och sjukvård och äldreomsorg i huvudsak 

utvecklats i offentlig regi. Kommunerna i Norge driver cirka 90 % av äldreomsorgen. Av den privat 

drivna äldreomsorgen svarar non-profitsektorns för en större andel (7 %) och kommersiella företag för 

övriga 3 %. Utanför Norden så utmärker sig Tyskland där förhållandena är omvända mot Sverige. 

Non-profit sektorn svarar för mer än hälften av alla institutioner och vårdplatser, kommersiella företag 

för en dryg tredjedel och kommuner för övriga (Johansson, 2011, s. 34).  

Äldreomsorgens fördelning mellan det offentliga och anhöriga – olika sedvanor 

I en jämförande studie mellan Sverige och Frankrike där fokus ligger på vem som har ansvaret för 

äldreomsorgen finner författarna uppenbara skillnader. I Sverige ombesörjs omsorgen av det offentliga 

och familjen är involverad i mindre grad. I Frankrike ligger i stället en större del av ansvaret på 

familjen som en del av samhällsstrukturen (Jönsson, Daune-Richard, Odena & Ring, 2011, s. 639-

640). En förklaring till detta kan vara att äldreomsorgen i Sveriges till 96 % är skattefinansierad, i 

jämförelse med Frankrike som har större inslag av andra finansieringskällor (Jönsson et al., 2011, s. 

628). Den europeiska studien EUROFAMCARE visar på liknande skillnader mellan Sverige och 

länder på kontinenten inklusive England. Studien visar att 57 % av de svenskar, som ger vård åt sina 

anhöriga mer än 4 timmar i veckan, önskar att staten skall ha det huvudsakliga ansvaret för omsorg av 

äldre och att familjen bidrar till vården. Majoriteten i Grekland, Italien, Tyskland och England anser 

att familjen skall ha det huvudsakliga ansvaret, men att staten skall bidra (Sigurðardóttir, 2009, s. 9). 

 Utvecklingen i Sverige går dock mot att allt fler anhöriga inom familjen blir involverade i 

äldreomsorgen. I en av Ersta Sköndals Högskolas arbetsrapporter tar Svedberg, Essen och Jägermalm 

(2010) fasta på att statistik om informella insatser från SCB. Den visar att anhörigomsorgen till äldre 

över 75 år ökar både inom och utanför det egna hushållet. I den svenska befolkningen, mellan 16 och 

84 år, har den andel som utför anhörigomsorg ökat från 38% till 46% under åren 2005 till 2009. 

Uppgifterna gäller omsorg utanför det egna hemmet. I det egna hemmet visar statisktiken att andelen 

som utför anhörigomsorg ligger stabilt på ungefär 5 % av befolkningen i samma åldersgrupper, 16-84 

år. Även om inte antalet engagerade i anhörigomsorg har ökat i detta fall så har insatserna i tid per 

person förändrats. Det har skett en drastisk ökning från 67 till 91 timmar i månaden och även om 

uppgifterna inte bara omfattar äldre så är dessa i klar majoritet (Svedberg, Essen & Jägermalm, 2010, 

s. 47-48). En annan strukturförändring inom äldreomsorgen är att omsorgen i hemmet ökat på 

bekostnad av den på särskilda boenden. 
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Äldreomsorgens förändrade struktur - från sluten institution till hemtjänst 

Inom EU ökar tendensen att äldre bor kvar hemma så länge som möjligt. I Europa liksom Sverige 

skapar detta en utmaning att undvika isolering och social utslagning när det naturliga sociala nätverket 

avtar med åldern. Ett projekt har därför dragits igång bland de ideella organisationerna på EU-nivå för 

att motverka detta (Social Platform, 2013, s. 9). 

     I Sverige har under de senaste åren kommunernas vård och omsorg i allt högre grad övergått från 

särskild omsorg till vård och hemtjänst i det egna hemmet. Statistiska studier visar att hemtjänst under 

åren 2000-2005 för gruppen 80+ har ökat samtidigt som tillgången på särskilda boenden minskat för 

gruppen (Socialstyrelsen, 2008, s. 25). I Sverige har kvarboendeprincipen även lett till att 

hemsjukvården inte hunnit med. Mer resurser behöver satsas på äldrevården och institutionerna för 

äldre. Det behövs samtidigt ett utökat samarbete mellan hemtjänst och primärvårdsinsatser i hemmet 

(a.a. s. 25, 44). Rapporten från Socialstyrelsen tar även upp avsaknaden av tillräckliga kunskaper om 

den palliativa vården och omsorgen för äldre. Trots att större delen av Sveriges befolkning dör i en 

ålder över 80 år finns det förvånansvärt lite forskning kring de allra äldstas sista tid i livet och den 

vård de får då (a.a. s. 33). Frågan är enligt utredaren om de allra äldsta i detta skede vill bo kvar i 

hemmet eller om de faktiskt upplever det som tryggare att vistas på en institution med kompetent 

personal. Longitudinella studier visar att de flesta äldre dör på en institution. Det gör 

kvarboendeprincipen problematisk och att vården för de allra äldsta förmodligen behöver 

omstruktureras. Här behövs som sagt först mer forskning på området (a.a. s. 44). 

     Ett par forskare som dock bidragit med mer kunskaper på området är Jeppson, Grassman och 

Whitaker (2007). De har lagt fokus på Svenska kyrkan som en av civilsamhällets stora organisationer. 

Deras artikel ser närmare på Svenska kyrkans roll som samarbetspartner och aktör när det gäller andlig 

vård i livets slutskede, både tillsammans med det offentliga men även med andra aktörer inom 

civilsamhället. Författarna lyfter liksom Socialstyrelsen (2008) fram hur en förskjutning skett mot vård 

i hemmet i livets slutskede på bekostnad av institutionell vård (Jeppson et al., 2007, s. 261-262). 

Svenska kyrkan har inget egentligt samarbete med varken med landsting och kommuner som har 

ansvaret för vården i livets slutskede. Det finns heller inget samarbete med frivilliga organisationer 

från civilsamhället i övrigt. Författarna drar slutsatsen att Svenska kyrkan endast har en marginell roll 

som en aktör inom andlig vård och stöd i de lokala samhällena, både på mindre och större orter 

(Jeppson et al., 2007, s. 269-270). Svenska kyrkan saknar ett fungerande nätverk i samhället och 

saknar därför en naturlig relation till den döende. Avsaknaden av samarbete med de andra aktörerna är 

i detta sammanhang en viktig orsak som författarna tar upp (Jeppson et al., 2007, s. 276). 

     När det gäller äldreomsorg generellt har Svenska kyrkan låtit en extern utredare (SKU, 2013) se 

över möjligheterna för kyrkan att, på uppdrag av det offentliga, bli en mer betydande aktör som 

utförare av äldreomsorg. Alberius tar upp att biståndsbedömningen blivit hårdare, vilket enligt 

utredaren kan vara ett sätt för kommunerna att klara av en annalkande ”omsorgsboom”. 

Kvarboendeprincipen råder. Stöd och hjälp i form av hemtjänst i olika former ökar samtidigt som 
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särskilda boenden minskar. Den stora utmaningen som lyfts fram i denna kontext är samhällets krav på 

nya individuella lösningar (SKU, 2013, s. 115-116). I denna process har Svenska kyrkan en möjlighet 

att bli en viktig nationell aktör genom sina stora marktillgångar. Här kan kyrkan gå in med sin 

kompetens som fastighetsägare, med sina diakonala nätverk, sin förvaltning och lokal kännedom och 

bygga framtidens äldreboenden (SKU, 2013, s. 146-149). 
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Teoretisk referensram 

Vi har använt Lennart Lundquists artikel ”Aktörer och strukturer” som teoretisk referensram 

(Lundquist, 1984). I den försöker han att skapa en kontextuell modell som förklarar och ger förståelse 

för det samhälle vi lever i, varför det ser ut som det gör och hur förändringar av det kommer till stånd. 

Detta görs genom att sammankoppla två svårförenliga perspektiv, struktur- och aktörsperspektivet. 

Lundquist menar att båda perspektiven behövs för att nå en förståelse men att många tidigare försök 

har tagit fasta på endast ett av perspektiven. Modellbygget är ingen liten uppgift utan snarare den ännu 

olösta ekvation som samhällsvetenskapen ständigt brottas med och måste förhålla sig till. Svårigheten 

medges av Lundquist själv som inte föresätter sig att skapa en fulländad modell. ”Syftet med den 

aktörsmodell som ska presenteras här är emellertid enbart heuristiskt, dvs modellen ska kunna peka på 

möjliga variabler och sammanhang” (Lundquist, 1984, s. 6). Trots sin ibland något skissartade form 

har vi låtit oss inspireras av hans artikel. 

 Lundquists försöker i sin modell förbinda samhällsstrukturer på ett övergripande plan med de 

aktörer som lever och verkar inom ramarna för samma strukturer. Han skapar en teori för hur de 

hänger ihop, hur samspelet fungerar och hur förändring sker. ”Utgångspunkten för denna uppsats är att 

båda dessa aspekter (struktur och aktör) är nödvändiga för analys av politiska fenomen i synnerhet om 

dessa befinner sig under förändring” (Lundquist, 1984, s. 1). 

 Vår studie anser vi fokuserar på en förändringsprocess inom äldreomsorgen, där den demografiska 

utvecklingen inverkar och som dessutom har politiska inslag. Denna likhet med Lundquists ansats gör 

att hans artikel kan bidra med viktiga perspektiv för vår analys. 

 För att tydliggöra vad det är Lundquist söker ett svar på genom sin modell får könsmaktsordningen 

tjäna som exempel. Sett ur ett strukturellt perspektiv lever vi i ett patriarkat där gruppen män är 

överordnad gruppen kvinnor. Med överordningen följer, grovt förenklat, makt och inflytande samt 

privilegier för män och underordning och förtryck för kvinnor. Strukturen är föremål för politiska 

åtgärder som syftar till att förändra den, till exempel föräldraförsäkringen, utbyggd barnomsorg och 

lagstiftning mot mäns våld mot kvinnor. Paradoxen ligger i att samtidigt som strukturen är väl belyst i 

forskning, funnen värd att förändra och utsatt för flera förändringsförsök över lång tid så händer 

mycket lite. Alltjämt finns ett lönegap mellan kvinnor och män, kvinnor gör en större del av det 

obetalda hushållsarbetet, fäder utnyttjar föräldraförsäkringen i lägre grad än mödrar och viktiga 

maktpositioner i samhället innehas av män i högre utsträckning än kvinnor. Detta sammanfaller med 

Lundquists beskrivning av en samhällsstruktur, ett över en längre tid bestående mönster i relationen 

mellan aktörer (Lundquist, 1984, s. 3, 5).  

 Varför överlever strukturen alla förändringsförsök? En struktur kan inte överleva utan att de 

enskilda aktörerna genom sina handlingar reproducerar den. Något tycks alltså få oss att, tvärt emot 

vår uttalade vilja, handla på ett sådant sätt som reproducerar ojämställdheten. Lundquist menar att 

reproduktionen av strukturer beror på ett ömsesidigt beroende mellan strukturen och aktören. Det är 

inte bara strukturen som är beroende av aktörerna och deras val av handlingar, aktörerna är i sin tur 
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beroende av de strukturer som det omgivande samhället i stort förhåller sig till. Vi förstår detta 

beroende som nödvändigt för att individen ska kunna tolka världen omkring sig och fungera som en 

social varelse. Individen är alltså tvungen att om inte anpassa sig till så i varje fall förhålla sig till de 

strukturer som organiserar hennes kontext. Hon är inte mäktig att på egen hand förändra denna 

struktur, detta kan bara göras i samspel med andra och tar lång tid. Hennes möjlighet består i att 

förhålla sig kritisk till strukturen och genom medvetna handlingar försöka undergräva den, i detta 

ligger möjligheten till frihet och förändring. Men det är inte helt enkelt. Givet det som Lundquist även 

säger om strukturer, att de till sin natur är svåröverskådliga och behöver kartläggas för att vi ska kunna 

medvetandegöra oss om dem (Lundquist, 1984, s. 3, 5), blir kanske svårigheten tydlig. 

Aktörsautonomi 

Tvånget att anpassa sig till och följa en struktur (determinism) eller att själv kunna styra sitt liv efter 

egna önskemål (voluntarism) utgör ytterligheterna i Lundquists modell för aktörsautonomi. Han menar 

att aktörsautonomi är en möjlig utgångspunkt för en analys av aktörens frihetsgrad (Lundquist, 1984, 

s. 1). Han skriver vidare att ”Graden av autonomi i varje situation beror på relationen mellan 

aktörernas egenskaper och strukturernas sammansättning.” (Lundquist, 1984, s. 2). Hur den relationen 

ser ut ska vi återkomma till. Innan dess måste begreppet aktör definieras.  

 En aktör utmärks av egenskaperna medvetenhet och handlingsförmåga och kan enklast förstås som 

den enskilda individen. I Lundquists resonemang kan en aktör dock vara fler än en person, till exempel 

en organisation, en familj eller ett företag. En sådan heterogen syn på aktören gör naturligtvis 

resonemanget mer komplext, särskilt om man betänker att aktörer även påverkas av varandra och inte 

bara av strukturer. Detta faktum får Lundquist att höja ett varningens finger, ”aktörsbegreppet är 

utomordentligt komplicerat och fordrar relativt långtgående preciseringar för att vara direkt 

användbart vid empirisk forskning” (Lundquist, 1984, s. 2-3, 6).  

 Utöver inflytandet av strukturer och aktörernas inbördes inflytande på varandra spelar även naturen 

en fundamental roll (Lundquist, 1984, s. 2, 3). I vår uppsats är naturen i och med tidens gång och det 

biologiska åldrande själva orsaken till den demografiska utvecklingen vars konsekvenser är uppsatsens 

fokus. Naturen är sålunda ytterst närvarande även om den efter detta omnämnande lämnas därhän.  

 Så här långt har Lundquists modell presenterats och exemplifierats med hjälp av 

könsmaktsordningen. Begreppen struktur och aktör har definierats och relationen mellan dem har 

beskrivits som ett ömsesidigt beroende där aktörens grad av autonomi beror av vissa egenskaper i 

samspel med strukturernas sammansättning. Som teoretiska utgångspunkter i vår studie tjänar just 

begreppen struktur och aktör och i analysen kommer det att framgå hur vi identifierar dessa i vår 

empiri. 

 En svaghet med modellen är att den aldrig tar slut, att man aldrig vet när man har identifierat 

tillräckligt många strukturer för att ge en aktörs handlingar och dessas effekter en fullständig 

förklaring. En förklaring med hjälp av en struktur kan omkullkastas om bara ytterligare en struktur 
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läggs till bilden. Lundquist skriver om detta att: ”Generellt kan man säga, att ju djupare ned i 

strukturhierarkin man kan komma, desto bättre förklaringar har man utsikt att uppnå. Innebörden i 

detta är att det alltid kan finnas djupare strukturella nivåer som påverkar aktörer, och bortser man från 

dessa kommer förklaringen ha en begränsad räckvidd” (Lundquist, 1984, s. 8). Våra identifierade 

strukturer och aktörer är alltså inte på något sätt heltäckande. Då vi grundar vår analys på dem kan den 

därmed också tillskrivas ett begränsat förklaringsvärde. Om analysen trots detta säger oss något viktigt 

som uppfattas som vetenskapligt riktigt ser vi det ändå som acceptabelt.  

 Härifrån ska vi gå vidare med Lundquists teori kring relationen mellan strukturen och aktören, hur 

det ömsesidiga beroendet ser ut och på vilket sätt det hänger ihop med aktörens egenskaper. 

Aktörsegenskaper och förbindelseteorin 

I det följande använder vi aktörsbegreppet på individnivå. Lundquist menar att aktörens autonomi 

gentemot strukturen kan förstås genom egenskaperna; förstå, kan och vill, som olika aktörer besitter i 

olika hög grad. Egenskaperna innebär; att aktören registrerar sig själv och sin omgivning på ett 

någorlunda korrekt och fullständigt sätt (förstå). Hon är förmögen att fatta, utifrån sin uppfattning, för 

sig själv och omgivningen verkningsfulla beslut (kan) och hon har slutligen subjektiva, tydliga och 

medvetna preferenser att guida henne i dessa beslut (vill). Handlingar som är möjliga för omgivningen 

att uppfatta och som är förbundna med förstå, kan och vill är beslut (som Lundquist specificerar till 

problem- och konfliktlösning), kommunikation och effekter av besluten och kommunikationen. 

 Teorin som binder ihop aktören och hennes egenskaper med strukturen utgår ifrån att människors 

handlande över tid bildar ett mönster, en struktur som i nästa steg blir en ram för människorna att 

agera inom. Strukturen sätter en gräns för vilka handlingsalternativ som står till buds. Strukturen kan 

vara så pass vid att det inom dess ram ryms flera handlingsalternativ. Beroende på vilka 

aktörsegenskaper vi besitter kommer vi att göra olika val. Handlingsalternativen skiljer sig från 

varandra med hänsyn till hur de påverkar ramen. Vissa handlingar bekräftar strukturen, andra 

undergräver den. Summan av alla val är det som får strukturen att förändras, eller inte förändras. Kort 

sagt består förbindelsen av en ständig interaktion som måste betraktas över tid (Lundquist, 1984, s. 9). 

 Hur tillgodogör vi oss våra aktörsegenskaper? Vad är det i utbytet mellan struktur och aktör som 

förmår påverka aktörsbegreppen förstå, kan och vill i riktning mot en större frihet gentemot 

strukturerna? Detta förklarar Lundquist (1984, s. 10-11) med hjälp av strukturella processer. För trots 

att han menar att beroendet mellan struktur och aktör är ömsesidigt är det främst strukturens inflytande 

på aktören som låter sig teoretiseras. Den enskilde aktörens påverkan på strukturen är alltför begränsad 

och svår att förutse konsekvenserna av. De strukturella processerna är socialisation, information och 

restriktion. Genom dem kan aktörsegenskaperna fördjupas och utvecklas.  

 Socialisation är en process som vi möter gång på gång och som vi förhåller oss mer eller mindre 

passivt till. Den uppstår varje gång vi kommer till ett nytt sammanhang och är en anpassningsprocess 

där vi tar till oss vår omgivnings förståelse av och normer för vilka vi är och hur världen är. Strukturen 
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är inte neutral utan tillskriver somligt högre värde än annat. Genom den lär vi oss att värdera 

egenskaper och företeelser i vår omgivning enligt rådande normer. I dagsläget innehar till exempel en 

vit, heterosexuell man utan funktionsnedsättningar generellt fler privilegier och mer makt än en 

homosexuell, rasifierad kvinna med funktionsnedsättningar. Lundquist skriver att ”socialisation 

formar aktörens förstår och vill och påverkar genom dessa hans kan” (Lundquist ,1984, s. 10). När 

socialiseringen lär oss sådant som sedan inte stämmer överens med verkligheten, till exempel att 

samhället är jämställt, trots att det inte är jämställt, leder det till att individen inte förstår sambandet 

mellan sina handlingar och dess effekter. Med hjälp av medvetenhet och reflektion kan aktören 

komma till insikt om hur det snarare förhåller sig. Vid sådana tillfällen är information, den andra 

processen, ett viktigt verktyg. Information kan aktören skaffa antingen genom sina egna erfarenheter 

eller genom andras. Det är en mer aktiv process än socialiseringen. Enligt Lundquist erhåller en aktör 

en ny världsbild via informationen, något som påverkar egenskapen kan, i förlängningen kanske även 

förstå och vill. 

 Den tredje påverkansprocessen är den som Lundquist kallar restriktioner. Sådana omöjliggör eller 

försvårar för en aktör att agera på ett visst sätt. Aktören upplever handlingen eller beslutet som 

otillåtet. Restriktionen påverkar därigenom aktörens kan. 

Icke-autonoma och autonoma situationer 

Med termerna tvingande och möjliga handlingar beskriver Lundquist (1984, s. 14-15) hur det utrymme 

aktören har för att göra bruk av sina aktörsegenskaper, frihetsgraden, varierar med situationen. I vissa 

situationer är strukturen förhärskande och ger inget utrymme för alternativa handlingssätt, endast det 

sätt att agera som bekräftar strukturen är möjligt. Detta är en tvingande handling. Så kan ske i 

situationer där strukturen inte kan upprätthållas med mindre än att de dominerande aktörerna 

reproducerar den. Vilka förmågor aktören egentligen besitter i sådana situationer saknar betydelse så 

länge de räcker till att utföra den tvingande handlingen. Lundquist skriver: ”Saknar aktörerna vilja 

och/eller förmåga att vidta tvingande handlingar kommer systemet småningom att kollapsa. Aktörerna 

får då starta om i en ny struktur, där deras egenskaper kan få helt annan vikt och innebörd än i den 

tidigare strukturen” (Lundquist, 1984, s.15).  

 Motsatsen till tvingande handlingar är möjliga handlingar och är en situation där aktören kan agera 

på olika sätt. Aktören har då förutsättningar att agera i enlighet med sina egenskaper förstå, kan, vill. 

Potential för autonomi finns men begränsas fortfarande av aktörens egen kapacitet. En aktör med 

större kapacitet kan utnyttja en större del av frihetsutrymmet än en med mindre kapacitet. 

Den teoretiska ramens användbarhet 

Är Lundquists struktur-aktör-ansats rimlig som teoretisk ram i vår studie? Lundquist avslutar sin 

artikel med ett avsnitt om ansatsens användbarhet (Lundquist, 1984, s. 20). Han menar att teorin kan 

bidra i empiriska studier förutsatt att undersökningens design är den rätta. Antingen ett 
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tillvägagångssätt som begagnar sig av komparation eller ett analysobjekt som följs över en längre 

period tror Lundquist gör det möjligt att urskilja de strukturer som präglar objektet och hur de hänger 

samman.  I vårt fall jobbar vi med en komparation där olika företrädares utsagor fokuserar samma 

struktur. Variablerna företrädarna emellan är åtminstone i teorin få, sett till att de alla verkar inom ett 

och samma fält, det civila samhällets. Därmed anser vi att valet av teoretisk ram är rimligt. 

Rothsteins kritik av Lundquists förbindelseteori 

Rothstien kritiserar Lundquist bland annat för hans alltför vida resonemang om aktörernas autonomi i 

förhållande till den omgivande strukturen (Lundquist, 1984, s. 9). Om aktörens substantiella 

egenskaper och värde formas av strukturella faktorer så mister aktörsautonomin sin förklarande 

potential (Rothstein, 1988, s. 30). Rothstein ser även ett problem med att Lundquist täcker in alla 

tänkbara strukturer i sin modell till den grad att de inte kan förekomma samtidigt eller i sin ytterlighet 

slutar att vara strukturer (Lundquist, 1984, s. 9; Rothstein, 1988, s. 33). Rothsteins kritik kan 

sammanfattas med att Lundquists teori blir för komplex och svår att tillämpa i praktiken. Vi kan hålla 

med om att Lundquists beskrivning av alla typer aktörers- och struktureregenskaper och den mängd av 

nivåer som de kan förekomma på är ytterst svåranalyserad. Men Lundquist har redan förutsett detta i 

sin artikel. Han tar upp att modellen i praktiken måste användas i en väl avgränsad kontext med 

empiriska överväganden där aktör- och strukturegenskaperna lägger grunden för om det är rimligt att 

utgå från ett aktörsperspektiv med hög grad av autonomi eller en mer deterministisk struktur, eller 

både och (Lundquist, 1984, s. 20). Rothstein håller i grunden med om Lundquist när han tar upp dessa 

aspekter (Rothstein, 1988, s. 35). 
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Resultat  

I intervjumaterialet framträder de sex organisationerna på tre arenor som mer eller mindre kan 

interagera med varandra. Det är den (1) inre organisationsstrukturen, (2) samverkan med andra aktörer 

& branschorganisationer och (3) den yttre samhällsstrukturen.  

     Den första arenan, den inre organisationsstrukturen tar upp innehållet i utförarnas verksamheter 

inom äldreomsorgen, deras tillkomst och de resurser som utföraren har tillgång till och hur de används 

och förvaltas. Här tas även upp betydelsen av att ha en utbyggd administration med flera 

stödfunktioner eller att vara en mindre aktör med en plan och enkel struktur som främst är riktad mot 

den praktiska omsorgen. 

     Den andra arenan innefattar olika aspekter av samverkan mellan aktörer eller med 

branschorganisationer. Samverkan mellan aktörer kan bestå av informations- och kunskapsutbyten 

eller olika former av samordning mellan utförarna. I branschorganisationerna kan den enskilde aktören 

vara en passiv deltagare som söker efter råd och information i upphandlingsförfarandet eller alternativt 

vill ta del av olika former av kompetensutveckling. Men utbytet kan även bestå i att aktivt medverka i 

branschorganisationen för att arbeta med politisk påverkan och opinionsbildning, eller vara med och 

utveckla branschorganisationens olika verksamheter för att stödja den idéburna sektorn som helhet. 

     Den sistnämnda arenan består till stor del av lagrum med tillhörande tillämpning. I 

samhällsstrukturen ingår samverkan och reglering mellan aktören och myndigheter på nationell, 

regional eller kommunal nivå, men det kan även handla om samverkan och reglering mellan 

myndigheter, vilket berör organisationerna i nästa led. Det kan vara frågan om myndighetsutövning, 

politiska direktiv och handläggningsförfaranden på tjänstemannanivå? Aktörerna förutsättningar för 

att bedriva äldreomsorg beror till stor del på fördelningen av skattemedel och tillhörande krav på 

reglering. Dessa förhållanden i samhällsstrukturen kan se olika ut från en kommun till en annan och 

inverkar på de idéburna organisationernas möjligheter att agera på de övriga arenorna. 

  Resultatredovisningen är strukturerad efter de tre nivåer som beskrivit ovan. För varje nivå 

redovisas empiri från de sex organisationerna utifrån återkommande mönster som vi funnit i 

materialet. 

Inre organisationsstruktur 

Organisation ett - SVPH 

Kjell Jönsson är VD på senior- och äldreboendet Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux, SVPH. 

SVPH är en ideell förening som bland annat bedriver äldreomsorg. Den största delen av verksamheten 

består av seniorboenden 55+ med en hög service. Organisationen grundades redan på 1860-talet. Idag 

har man totalt 600 hyreslägenheter och 800 brukare, varav 100 bor i särskilt boende och 150 har 

hemtjänst. Fastigheterna består av tre anläggningar, byggda under 1960- respektive 1970-talet lokalt 

belägna i Stockholmsstadsdelarna Bromma och Kungsholmen.  
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 SVPHs verksamhet präglas av ett salutogent synsätt. ”Vi arbetar i praktiken med den obrutna 

boendekedjan från åldersspannet 55-60 fram till livets slutskede som kan ske långt över 90-årsåldern. 

Genom seniorens alla livsskeenden skall det vara lite bättre att bo hos oss än någon annanstans” 

(Jönsson, 2014). SVPH har en unik möjlighet att garantera de boende att få bo kvar på seniorboendet 

även om de privata ekonomiska förhållandena är knappa. ”Vår service skall vara oberoende av 

gästernas ekonomiska status. Vi erbjuder vår så kallade SPVH garanti som innebär att vi går in och 

stöder med våra ekonomiska resurser när de ekonomiska förhållandena med pensionen ofta förändras 

runt 75” (Jönsson, 2014). Att arbeta i team har blivit ett sätt för SVPH att uppnå den kvalitet på 

omvårdnaden som man vill ge sina brukare. ”Vi (har) ett system ”trainer to trainer” vilket innebär att 

cheferna utbildar vidare den personal de har under sig. Det ger varje arbetsteam en stark 

sammanhållning där alla blir samspelta” (Jönsson, 2014). Det gör det möjligt att snabbt se och följa 

upp förändringar i hälsotillståndet. ”Genom att alla i teamet för en dialog med varandra har vi 

möjlighet att snabbt se förändringar i vårdbehov och erbjuda ett ökat stöd när det behövs” (Jönsson, 

2014).  Fokus ligger på att upprätthålla maximal kvalité för brukaren med de medel som finns till 

hands. ”Vi planerar nu att silvercertifiera alla våra avdelningar som berör äldreomsorgen. Det är den 

bästa certifiering du kan få när det gäller demensvård” (Jönsson, 2014).    

 SVPH drivs efter ett eget koncept. De har en väl utbyggd administration med flera avdelningar 

indelade efter stödfunktioner. Det handlar bland annat om ”anställda som först och främst enbart 

arbetar med att ordna med bemanning” (Jönsson, 2014) och därigenom systematiskt kan balansera 

kvalité, tid och personalresurser mot kostnader för att optimera det ekonomiska utbytet i 

verksamheten. I stödfunktionerna finns också en genomarbetad koordinering och kontroll av vad som i 

detalj skall utföras enligt de avtal som är upphandlade mot kommunen. ”Vi har även en särskild 

anställd som koordinator med god erfarenhet av kommunens biståndshandläggning … vi skall utföra 

vare sig för mycket eller lite utan precis det som gäller enligt avtalet” (Jönsson, 2014). 

 Personalresurserna vårdas och värderas högt, vilket tar sig uttryck i vidareutbildning och 

kompetenshöjande satsningar ”Vi arbetar kontinuerligt med rekrytering och mycket av resurserna 

satsas på kompetensutveckling ”(Jönsson, 2014). Rekrytering av ny personal beskrivs som 

problematisk då utbildningen till undersköterska fått en sämre status, vilket går att skönja i att 

kompetensen bland de sökande har försämrats under de senare åren. ”Att rekrytera ny personal med 

rätt kompetens har dock blivit en allt större utmaning ... kunnigt folk lämnar vårdyrket … blir ett hot 

mot kvalitén på sikt” (Jönsson, 2014). Men än så länge finns ett stort kapital av kompetens och 

erfarenhet uppbyggt inom organisationen.  

Vi har … en idé om att erbjuda ledarskapsutbildning till de äldre i vårdpersonalen så att deras tjänst 

under de sista arbetsåren har mer rollen av mentorskap. På så sätt kan deras kvalitéer komma bättre till 

sitt rätt genom att de för vidare sina kunskaper och erfarenheter (Jönsson, 2014). 

SVPH har tre källor till ekonomiska resurser till sitt förfogande. Den första består av avkastning på 

fonderade medel som SVPH förfogar över. ”Det är en buffert att ta av och som ger oss möjlighet att 
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utveckla verksamheten” (Jönsson, 2014). Det är också denna avkastning som möjliggör SVPH-

garantin. Den andra källan är vinsten på den med skattemedel finansierade 

äldreomsorgsverksamheten. I enlighet med stadgarna skall dessa gå tillbaka till verksamheten. 

Slutligen ger hyror och serviceavgifter från gästerna en god avkastning. De ekonomiska resurserna ger 

SVPH möjligheter att utveckla verksamheten och kontinuerligt vidareutbilda personalen.  

 Det finns materiella resurser i de redan områdena som helt ägs av SVPH och där är verksamheten 

förlagd idag. Men det finns även oexploaterade markområden som ägs i närområdet. Med hjälp av de 

fonderade medlen ger dessa markområden en möjlighet att bygga och starta ny verksamhet. ”Vi har i 

dagsläget planer på att göra en mindre utvidgning och vi undersöker förutsättningarna att bygga nya 

boenden för ytterligare hundra gäster på en närliggande tomt ” (Jönsson, 2014). 

 En resurs är det goda renommé som SVPH har byggt upp med åren. Det har skapat en långsiktigt 

trygg finansiering med ett kösystem till seniorboendet på tusentals sökande. ”Kön är idag på hela 4700 

personer och det kan vara en indikator på samhällets behov och att kommunen själva drar ner på sin 

verksamhet” (Jönsson, 2014). 

 Det finns dock inte någon långsiktig planering eller strävan mot att växa och expandera 

verksamheten till andra orter. Att värna om den höga kvalitén i den befintliga verksamheten kommer 

först och det är utifrån detta som en mindre expansion ses som möjlig. ”Vi tror inte på någon stordrift 

utan vi kan tänka oss växa endast om vi kan behålla högsta kvalité på den verksamhet vi har och se till 

att den fortplantas i en kontrollerad expansion ” (Jönsson, 2014).  

Organisation två - Bräcke Diakoni 

Maude Kardell Wahlbäck är ansvarig områdeschef inom äldreomsorgen på stiftelsen Bräcke Diakoni. 

Hon är även VD på äldreboendet Vingslaget AB i Stockholm, en verksamhet som nyligen tagits över 

och ägs av stiftelsen Bräcke Diakoni. Bräcke är er en av de större idéburna utförarna i Sverige som har 

verksamheter spridda över ett par orter i Mellansverige. Äldreomsorg bedrivs i Lerum, Göteborg, 

Uddevalla, Alingsås, Linköping och Stockholm. ”Bräcke är en ganska bred organisation. Den 

äldreomsorg som Bräcke har inriktning mot somatik och demens för de över 65 år. Vi har även 

korttidsboende för yngre personer med demens, under 65 år” (Wahlbäck, 2014). Verksamheterna 

omfattar såväl vårdcentraler och hospice som verksamhet för barn och ungdomar, däribland 

gymnasieskolor. För vuxna bedrivs även verksamhet i form av rehabilitering, daglig verksamhet och 

utvecklingscentrum. Inom äldreomsorgen har de cirka 500 brukare fördelade på hemtjänst och sluten 

äldreomsorg. De har även ett alzheimers café. Bräckes verksamheter är etablerade på flera orter sedan 

en lång tid tillbaka och de startade sin första verksamhet redan 1923. 

 Bräcke Diakonis grund finns i ordet diakoni, att tjäna de behövande i praktiskt handling. Det är 

”där kvalitén uppstår, i mötet mellan de som jobbar och de som vi är till för. Det kvittar ju vilken 

värdegrund vi har om vi inte får till det mötet. Det är där värdegrunden blir verklig” (Walhbäck, 

2014). För Bräcke sträcker sig tjänandet från individen till att ta ett ansvar för de gemensamma 

resurserna på samhällsnivå. Det är en rörelse i ständig utveckling med brukarens bästa för ögonen, ett 
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ständigt pågående förbättringsarbete. ”Det handlar om medmänsklighet både för den enskilda 

individen men även, genom att vi har tagit ett tydligt steg till att påverka på samhällsnivå, till att bidra 

till en bättre vård och omsorg” (Walhbäck, 2014). 

 Bräcke har en väl utbyggd organisation med en central administration med stödfunktioner och 

samordning av de olika verksamheterna på orterna. ”Av de totala inkomsterna är det 6,5 % som går åt 

till administrationen. Ju större verksamhet desto fler intäktskällor som bidrar till 

administrationskostnaderna vilket möjliggör fler stödfunktioner som i sin tur gynnar utvecklingen av 

verksamheten” (Walhbäck, 2014). Det finns en kvalitetsavdelning med egen kvalitetschef som ”har 

haft i uppdrag att jobba med kvalitetsutveckling, ledningssystem, stöd till verksamheterna utifrån de 

olika lagrummen” (Walhbäck, 2014).  I organisationen finns även resurser i form av egen 

marknadsavdelning, ekonomi-, kvalitets-, utvecklings-, fastighetsavdelning och personalavdelning. 

Det ger en möjlighet att ”använda de resurser som finns på bästa sätt … Jobba med de här små 

förbättringarna hela tiden och vilja göra det också som medarbetare” (Walhbäck, 2014). 

 Bräcke har även samordningscentral för volontärer. De frivilliga är en extra resurs som i antal 

uppgår till 5 % av den totala bemanningen ”Det är 25 volontärer (beräknat på) i dagsläget är vi totalt 

500 medarbetare i äldreomsorgen” (Walhbäck, 2014). Det finns en volontärsamordnare ute på varje 

verksamhet som har ett särskilt uppdrag att ta emot volontären och ser till att de känner sig välkomna 

och introducerar dem i deras uppdrag. Samordnaren utvärderer deras insats och ge dem stöd när så 

behövs, 

 Personalresurser i omsorgspersonalen värderas högt och Bräcke har egna ekonomiska medel som 

bland annat tillåter dem att kontinuerligt kompetensutveckla personalen. ”Vi har ju den ekonomiska 

fördelen att vi har ganska mycket pengar fonderade så vi kan jobba med avkastningen i olika former 

av investeringar, kompetensutveckling” (Walhbäck, 2014). De har ett långsiktigt perspektiv där all 

omsorgspersonal är involverad i en 5-årig kompetensutvecklingsplan. Det leder till att personalen har 

den kompetens som krävs både inom demens och palliativ vård. ”Vi har en tjej som har vidareutbildat 

all personal i demens. Vi har en annan medarbetare som har utbildat all personal i palliativ vård” 

(Walhbäck, 2014). Bräcke Diakoni har även anordnat medarbetardagar vilket utmynnat i ett antal 

projektgrupper som arbetar med olika former av utvecklings- och förbättringsarbete.  

 Ekonomiska resurser finns i form av fonderade medel som genom tiden vuxit med hjälp av olika 

former av gåvor. Ett annat tillskott är statliga projektbidrag. ”Gåvor, statliga bidrag och lite kollekt får 

vi med. Nästan uteslutande från svenska kyrkan, oftast riktat till någon del av verksamheten … Vi får 

ju även pengar från Vinnova till att jobba med projekt och vi får även från arvsfonden” (Walhbäck, 

2014).  Bräcke har även materiella resurser i form av byggbara markområden i Göteborg.  

 Driften av äldreomsorgen bekostas med kommunala skattemedel. ”Det är egentligen bara de arton 

platserna som är i Hässelby, Villa Västa, som är LOV utav 500 och sen är det hemtjänsten i Linköping 

som är LOV. Resten är LOU” (Walhbäck, 2014). 

 När det gäller framtiden och att använda organisationens resurser för att växa och expandera så 
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finns dessa både på det lokala planet att expandera befintliga verksamheter och på ett mer 

övergripande plan som innefattar ett långsiktigt perspektiv med möjlighet att starta helt nya 

verksamheter även på andra orter. ”Vi har ju något som vi kallar start- och uppdragsverksamheter och 

det är ju verksamheter där vi räknar med att de kommer inte gå runt första halvåret” (Walhbäck, 

2014). Genom att Bräcke lyckas gå med ett visst överskott så kan avkastningen från de medel de har 

användas till att ta ett större samhällsansvar. ”Och vissa verksamheter kanske aldrig kommer att göra 

det men vi ser att de har ett så stort värde för någon grupp i samhället. Då vill vi lägga en del av de här 

avkastningspengarna på det … ” (Walhbäck, 2014). För att kunna ta ett större samhällsansvar och göra 

det utefter de premisser som Bräcke ser som nödvändiga så anser ledningen att Bräcke behöver växa, 

vilket leder till att de blir en större aktör inom äldreomsorgen som också får mer att säga till om ” Vi 

har gemensamt tagit de här ställningstagandena att vi tror på att vi behöver bli något större än vi varit 

innan för att kunna göra det som vi tycker att vi är bra på” (Walhbäck, 2014). Det finns även konkreta 

planer för en möjlig expansion av äldreboenden. ”På Bräcke området i Göteborg, Hisingen, där äger vi 

mark och där finns det en planering framåt där vi redan idag har ritat in på kartan var vi skulle kunna 

bygga när den möjligheten öppnar sig” (Walhbäck, 2014). 

Organisation tre – Hyllie Park AB 

Anna Bergmark är verksamhetschef på äldreomsorgen på Hyllie Park och Göran Ekman är VD för 

hela Hyllie Parks verksamhet som är belägen strax utanför Malmö centrum. Förutom äldreboendet 

rymmer Hyllie Park-området även Hyllie Park förskola och grundskola, församlingens kyrka samt en 

folkhögskola. Folkhögskolan drivs inte av församlingen, men både ingår i Evangeliska Frikyrkan. 

Området Hyllie Park ägs av Hyllie Park Kyrkan och eventuella vinster återinvesteras i verksamheten. 

Allt startade med en önskan hos församlingen om att engagera sig i samhället och i människans olika 

behov och därigenom byggdes Hyllie Park Äldreboende 1993. Det består av ett särskilt boende för 

äldre med 34 platser fördelade på tre avdelningar, sammanlänkade i enplanshus, vart och ett med elva 

eller tolv enrumslägenheter. Området är strategiskt bebyggt runt naturliga mötesplatser och 

grönområden. Det ger möjlighet till möten över generationsgränserna och besök på äldreboendet från 

förskolan är vanliga.  

 Verksamheten är småskalig med en enkel, plan struktur. Det finns en god transparens mellan 

bolaget och dess ägande församling och beslutsvägarna är korta vilket har fördelar ”korta beslutsvägar, 

en frihet att kunna vara kreativ och omsätta idéer snabbt i handling” (Ekman, 2014). Samtidigt är den 

goda kontakten en förutsättning för att verksamheten ska bibehålla rätt kurs. Utan en långsiktig dialog 

finns risken att ” tappa bort sina ideologiska rötter och förvandlas till vilket kommersiellt företag som 

helst” (Ekman, 2014). Samtidigt måste professionalismen värnas. ”Vi vill även undvika det andra 

diket och enbart bli ett par entusiaster som inte lyckas genomföra något bra […] Båda sidor behövs 

och det är ett ständigt pågående arbete att se till att vi har rätt balans” (Ekman, 2014).  

 De ideologiska rötterna består av en uttalat kristen prägel vilket märks i den praktiska 

verksamheten. Kärnan i värdegrunden tar sig uttryck i bemötandet både till de boende, som kan gå i 
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gudstjänst varje vecka, och inom personalgruppen. ”Vi vill mycket och har stora ambitioner att göra 

ett bra jobb. Som redskap för detta har vi bland annat en kort morgonbön i personalgruppen innan vi 

startar vårt arbetspass” (Bergmark, 2014). Den kristna värdegrunden leder både till att troende 

yrkesutövare söker sig till Hyllie Park ”det är mycket kyrkfolk som vet om oss och söker sig hit” 

(Bergmark, 2014) och att många äldre önskar få flytta in. Det är inte nödvändigtvis på grund av en 

kristen tro som människor vill till Hyllie Park utan för att boendet ställer sig öppen för den 

existentiella dimensionen generellt. ”personalen är bra på att fånga upp den tredje dimensionen det vill 

säga det andligt existentiella. Vi har en beredskap och en öppenhet där samtal ofta förkommer med de 

boende när de har behov för det” (Bergmark, 2014).   

 Hyllie Park eftersträvar ett helhetsperspektiv på individen i omvårdnaden varför olika 

kompetensområden, både internt och externt, samordnas. ”Vi har både grupphandledning med en 

extern konsult och handledning i de enskilda fallen med sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller 

neuropsykiatrin … Det beror på den enskilda individen och situationen” (Bergmark, 2014). En 

skillnad från starten 1993 har allt fler boende redan från början har ett större vårdbehov och graden av 

demens har ökat. Det har lett till satsningar på kompetensutveckling inom olika områden. ”Det är ett 

spann av föreläsningar där demens är ett av alla ämnen som återkommer regelbundet under året. Andra 

teman är BPSD och Kvalitetsregister med flera” (Bergmark, 2014). Även nya formella krav på 

personalens utbildningsnivå har lett till insatser för att ge all personal minst undersköterskas 

kompetens. ”Vi har haft en hel del biträden utan undersköterskeutbildning som har varit fantastiska 

och guld värda i det arbete de utfört. … Vi arbetar därför för tillfället med en kompetenshöjning för att 

se till att personalen uppfyller utbildningskravet” (Bergmark, 2014) Personalresursen består både av 

undersköterskor och sjuksystrar men läkarkompetens tillsammans med andra professioner hyrs in. ”Vi 

har bollat med tanken att ha en egen anställd läkare men vi är helt enkelt för små för att det skall gå 

runt ekonomiskt” (Bergmark, 2014). Hyllie Park står dock inte helt utan tillgångar i form av 

ekonomiska resurser. Som skattefinansierad verksamheten har man gjort en liten vinst som både har 

kunnat fonderas och bekosta återinversteringar, ”rörelsen går ju med ett visst överskott som kan 

användas till förbättringar och återinvesteringar i verksamheten” (Ekman, 2014).  På längre sikt 

utesluts inte en expansion.  

En viktig aspekt i denna ”möjlighet att med tiden göra en större investering och utöka verksamheten i 

någon form” (Ekman, 2014) ligger i att församlingens materiella tillgångar som ägare till ” all mark 

runt omkring Hyllie Park” (Ekman, 2014). 

 Ytterligare en viktig resurs är det goda renommé som Hylle Park upparbetat under åren. Dels har 

detta varit möjligt då det finns så få privata, civilsamhälleliga utförare i Malmö. Utöver Hyllie Park är 

det bara ett till och man har alltså inte behövt konkurrera om utrymmet så som man tvingas göra på 

andra orter. En annan förklaring är att de många olika verksamheterna ger ringar på vattnet. Inte bara 

de äldre och deras anhöriga känner till boendet utan även föräldrar vars barn går i grundskolan på 

området och eleverna som läser på folkhögskolan. En före detta ”elev på folkhögskolan sökte en tjänst 
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här när hon var klar med studierna. Hon tyckte om det hon såg när hon kom i kontakt med vår 

äldreomsorg” (Bergmark, 2014). Det goda ryktet har lett till att Hyllie Park har den längsta kön av 

sökande i Malmö kommun, som i möjligaste mån tillgodoser önskemål om vart man som äldre vill bo. 

Hit har även ”den judiska församlingen bett om att få förtur till en del av vårt boende” (Bergmark, 

2014). Ett önskemål som kommunen har lämnat bifall till. 

Organisation fyra – Löjtnantsgården 

Sylvia Kivi är verksamhetschef på äldreboendet Löjtnantsgården vilken ingår i Immanuelskyrkans 

Vård AB, ägt av Immanuelkyrkans församling. Verksamheten består av ett vård- och omsorgsboende 

med inriktning mot somatik och demens, 26 respektive 28 platser. I samma fastighet som vård- och 

omsorgsboendet finns även 54 seniorlägenheter vars drift sköts av fastighetsbolaget. Verksamheten är 

belägen på Östermalm i Stockholm i en modern fastighet byggd 2008, anpassad till dagens standard 

för äldreboende, men kyrkan drev liknande sedan 50-talet och flyttade verksamheten 2008 till de nya 

lokalerna. Några i personalen har kommit därifrån ursprungligen. Verksamheten en kristen 

värdegrund, vilket innebär att varje människa är lika värdefull oavsett livshistoria, religiös och etnisk 

bakgrund. Verksamheten är diakonal och drivs utan vinstkrav och styrelsens arbete är ideellt ”de tar 

inte ut något arvode för sina sammanträden. De får en smörgås och kaffe … Det är både geriatriker 

och ekonomer och någon annan läkare så det är lite samhällsbild över det hela också” (Kivi, 2014). 

 Organisationen runt verksamheten är enkel och plan, ”vi har satsat alla resurserna på de boende ... 

det är jag som är verksamhetschef, vi ha en VD och sen har vi en styrelse” (Kivi, 2014). Detta gör att 

administrationen hålls till ett minimum, ”under mig har jag mina enheter och så har jag en i rummet 

intill som håller på med personalfrågor och ekonomi. Det gör att det är väldigt lätt samarbete” (Kivi, 

2014). Fokus ligger på att kunna ha en god bemanning dagtid under hela veckan.   

 Men att vara en liten aktör med en låg administration har också nackdelar i jämförelse med en 

större aktör som har ”en kvalitetsutvecklare som sitter och uppdaterar alla dokumenten och då kommer 

det bara en anvisning via mailen att det här ska vi sätta upp på och göra med personalen” (Kivi, 2014). 

Kontroll av dokumentation och kostnadseffektivisering av rutiner blir lidande då det inte finns specifik 

personal avsatt för dessa uppgifter och det visar sig när endast ”jag sitter och fyller i pappren, att visst 

har jag 54 aktuella vårdplaner eller har jag missat … någon (vårdplan) eller är den för gammal? 

 Arbetsresurserna i vårdpersonalen fyller grundkraven på behörighet ”genom att de fast anställda 

åtminstone är utbildade undersköterskor. Det är bara tillfälligt anställda och sommarvikarier som inte 

har en utbildning” (Kivi, 2014). De flesta vikarier har dock varit praktikanter hos Löjtnantsgården så 

de har i regeln en liten sjukvårdsbakgrund. Det finns även en anställd arbetsterapeut och sjukgymnast 

inom organisationen, samt flera sjuksköterskor varav en MAS. Man har även tillgång till en av 

församlingen anställd diakon ”på 50 % ... på måndagseftermiddagar brukar hon komma” (Kivi, 2014). 

Personalen går regelbundet på olika kurser i kompetensutveckling och ”just nu går jag och en 

sjuksyster som är MAS på en kurs hos Famna och tittar på … utbildningar till personalen” (Kivi, 

2014).   
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 En förskjutning sker mot att allt fler boende redan från början har ett större vårdbehov och graden 

av demens har ökat. Sjuksköterskor och annan demenspersonal utbildas regelbundet för att möta de 

ökade kraven på vårdinsatser. Kunskapen förs även vidare genom interna föreläsningar till övrig 

vårdpersonal där ”brand- och förflyttningsteknik återkommer regelbundet. … på demensenheten har 

två av sköterskorna gått vidareutbildning i demensfrågor i Lund och läst kurser för att sedan i sin tur 

ha föreläsningar för övrig omsorgspersonal” (Kivi, 2014). Personalen har även genomgått ett ”projekt 

om livsmedelshantering och servering” (Kivi, 2014).  

 De nyinflyttade är speciellt på demensenheten ”ganska långt komna i sin demens. Det är svårare, 

man kan inte göra lika mycket aktiviteter som man kunde göra tidigare” (Kivi,2014).  

 De ekonomiska resurserna består främst av kommunala skattemedel till driften av äldreomsorgen. 

”En summa för somatiskt boende och en summa för demensboende” (Kivi, 2014). En liten summa 

kommer även från hyror via äldreboendet, men ”servicen är inräknad i den peng vi får från staden” 

(Kivi, 2014). Seniorboendets hyror och serviceavgifter tillfaller inte Löjtnantsgårdens bolag (hemsida) 

utan ägaren av fastigheten, Probitas – Immanuelskyrkans Förvaltning AB. 

 En form av buffert finns i Löjtnantsgårdens boendekö med sökande till äldreboendet. Det ger en 

viss trygghet i ett kort perspektiv: Kön består av två grupper ”omvårdnad 20 och till demens är det 60. 

Att den är så pass stor kan bero på låg omsättning, om man tittar närmare är det kanske hälften” (Kivi, 

2014).  Men kön är inte övertygande lång och där finns oro för framtidens finansiering av driften ”om 

kön tar slut och jag har en eller två lediga platser då måste jag dra ned personalen för att det ska gå 

ihop” (Kivi, 2014).  

Organisation fem – HSB Omsorg 

Karin Thalén är VD och regionchef på HSB Omsorg Nord. Organisationen driver hemtjänst, sluten 

äldreomsorg samt ett Parkinsonboende och har cirka 2000 brukare. Man erbjuder även hushållsnära 

tjänster. Verksamheten är koncentrerad till Stockholmsområdet men finns även i Gävle och Sundvall. 

HSB Omsorg AB är ett dotterbolag till det kooperativa fastighetsbolaget HSB Stockholm ”Vår 

omsorgsverksamhet är ett unikum i organisationen och vi ägs av fastighetsbolaget” (Thalén, 2014) och 

HSB Omsorg drivs i form av ett medlemsägt aktiebolag där vinsten återinvesteras i bolaget. ”Det är 

HSB Stockholm och dess medlemmar som är ägarna, det är deras vilja som vi har att följa och 

ledningen över oss sker via styrelsen” (Thalén, 2014). Dialogen med styrelsen anges vara god. HSB 

Stockholm är i sin tur en del av HSB som är ett kooperativ med nationell spridning i 30 regionala 

föreningar runt omkring i Sverige med totalt 550 000 medlemmar.  

 HSB Omsorg startade sin verksamhet i Täby 1993 men verksamheten bygger vidare på ett arv av 

socialt engagemang som funnits inom HSB ända sedan starten 1923. ”En orsak till att vi finns inom 

omsorg har med våra traditionella rötter att göra” (Thalén, 2014). HSB har sedan 20-talet genom åren 

engagerat sig och varit pionjärer inom flera områden, från bildandet som var ett sätt att råda bot på 

bostadsbristen, via nya idéer som tvättstugor, sopnedkast och moderna kök, till uppstarten av de första 

daghemmen och bättre boenden för äldre. Det finns en röd tråd i historien för HSB Omsorg att följa.  
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 Möjligheten att starta upp HSB Omsorg öppnade sig i och med att Täby kommun införde kundval 

inom hemtjänsten och lät privata aktörer komma in på marknaden och konkurrera med de kommunala. 

Sedan dess har man expanderat. ”Idag har vi hemtjänst i fem kommuner i Stockholm och i Gävle och 

Sundvall. Vi har även fyra äldreboenden i Stockholm som drivs med kommunala medel” (Thalén, 

2014). Att starta upp verksamhet på andra geografiska orter har varit möjligt genom ett mandat från 

ägarna men även med ett villkor. ”Vi måste först inhämta ett godkännande hos den regionala HSB-

föreningen” (Thalén, 2014). Karin Thalén fyller flera funktioner i sin roll som VD. Den ekonomiska 

uppgiften att undvika röda siffror utökas med ett internt arbete då företaget är så utspritt.  Det handlar 

mycket om att hålla ihop de olika delarna. ”Jag är en brobyggare med ett operativt förhållningssätt” 

(Thalén, 2014). Hon är även aktivt externt, vilket framkommer nedan i resultatet. 

 Det utmärkande draget hos HSB Omsorg är deras ursprung ur ett kooperativt styrt fastighetsbolag 

och vilka möjligheter och ingångar det ger. ”Vi har inom organisationen alla bostadsrättsföreningar 

med nationell spridning, en idéburen icke vinstdrivande äldreomsorg och en egen fastighetsaktör. 

Denna konstellation har en dynamik som vi inte har prövat fullt ut” (Thalén, 2014). På det vardagliga 

planet arbetar man med kvalitet för brukarna. Det sker genom den livskvalitetshöjande metoden 

EDEN. Det är ”en modell med tio principer som mynnar ut i att du skall få en meningsfull tillvaro och 

fokus är inom fyra områden; natur, djur, kultur och barn” (Thalén, 2014). De boende kan vistas i 

iscensatta naturmiljöer ”Vi har solrum där du kan åka till Hawaii” (Thalén, 2014), träffa katter och 

hundar, ta hand om verklighetstrogna dockor eller ta del av kulturella upplevelser. ”Vi jobbar på att 

motverka ensamhet genom EDEN-modellen” (Thalén, 2014). Stimulansen gör det även möjligt att dra 

ned på de boendes medicinering med lugnande preparat. EDEN tillämpas främst på verksamhetens 

boenden ”vi har inte ännu implementerat EDEN inom hemtjänsten” (Thalén, 2014).  

 De anhöriga involveras i vården av de äldre genom att boendena ordnar möten där anhöriga och 

chefer möts. ”Det handlar om att bemöta de anhöriga och bygga goda relationer till dem” (Thalén, 

2014). 

Kring värdegrund samlas arbetet hos HSB Omsorg i begreppet ETHOS vilket står för Engagemang, 

Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan. Det betonas att värdegrundens funktion skapas i den 

dagliga verksamheten. ”Jag brukar säga till våra verksamhetschefer som jag träffar varje månad att vi 

måste leva vår värdegrund varje dag … den förpliktar att det vi påstår faktiskt sker i våra 

verksamheter” (Thalén, 2014).  

Resurser finns i olika former i HSB Omsorg, exempelvis genom kopplingen till HSB som 

fastighetsaktör som nämnts ovan om som öppnar för framtida möjligheter. ”Det är en outnyttjad resurs 

anser jag” (Thalén, 2014). Även personalen med sin yrkesstolthet och lojalitet gentemot företaget är en 

tillgång. ”Det finns en stolthet bland personalen att jobba i HSB och det finns ett gemensamt 

fundament och ett kitt mellan oss” (Thalén, 2014). Genom personalens idéer kan det komma uppslag 

till verksamhetsförbättringar. Det är också genom den av personalen levda värdegrunden, som 

nämndes ovan, som hållbara relationer till anhöriga och boenden kan byggas, vilket medför en resurs i 
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form av gott renommé för företaget. ”De är kanske främst mot våra kunder som vi måste jobba för att 

uppnå en hållbarhet där vi blir omtyckta och kända för de tjänster vi levererar” (Thalén, 2014).  

 På boendena förekommer också volontärer som bidrar till det sociala innehållet på olika sätt. ”De 

går promenader eller bara fikar, pratar eller ser på film med de boende” (Thalén, 2014). Volontärerna 

är till antalet ungefär 0,5 % i förhållande till den anställda personalstyrkan och utgör en viktig resurs 

då ”Ensamhet och isolering predestinerar för demens och depression” (Thalén, 2014). I framtiden 

hoppas man kunna jobba mer strukturerat kring detta ihop med flera olika frivilligorganisationer.  

 Den ekonomiska finansieringen är den resurs som sätter de tydligaste gränserna. Speciellt i 

Stockholm upplevs villkoren som svåra ”Ersättningen är liten och det är svårt att lyckas med att få 

ekonomin på rätt sida om nollstrecket” (Thalén, 2014). De minsta marginalerna finns inom 

hemtjänsten där man har tvingats lägga ned sex verksamheter på grund av bristande lönsamhet. Om 

HSB Omsorg som non-profit-företag inte går med plus går det ut över återinvesteringar i form av 

vidareutbildning och kompetensutveckling för personalen. Möjligheten att driva olika projekt minskar 

också. ”Finansieringen av nya projekt utmanas alltid av bristen av kapital. Vi delar denna situation 

med många inom den idéburna sektorn” (Thalén, 2014).  

Organisation sex – Fogdaröd 

Lena Åberg är områdeschef för äldreomsorgen och demensvården på Fogdaröd. Som helhet driver 

Fogdaröd vård och omsorg gentemot flera olika brukargrupper utifrån sin form som ekonomisk 

förening där eventuellt överskott återinvesteras. Det handlar om verksamheter inom LSS och psykiatri, 

samt utbildning på grundskole- och gymnasienivå. Verksamheten omfattar även ett HVB-hem för 

ensamkommande flyktingbarn samt ett kunskapscenter. Dessa verksamheter är inte integrerade med 

äldreomsorgen utan är helt separata verksamheter. På äldresidan har man en inriktning på vård för 

personer med demenssjukdom och för personer både med somatiskt och psykiskt vårdbehov. De har 

cirka 60 brukare och håller till på Fogdaröds område i Hörby. 

 Målet för all Fogdaröds verksamhet är att ge varje person ett individuellt bemötande. Arbetet 

präglas av empati, flexibilitet och stor respekt för den personliga integriteten. Fogdaröd har en 100-

årig vårdtradition bakom sig och anser att de utvecklat en hög kvalitet i att möta och stödja varje 

enskild individ. ”Här finns en historia och en anda, Fogdarödsandan” (Åberg, 2014). Det är dem som 

”ingen känner till, som behöver jättemycket stöd och hjälp, men ingen tar i det för de tillhör inte någon 

grupp. Det är ju de som är svåra och som har svåra, svåra beteendestörningar. Det är dem vi är bäst 

på” (Åberg, 2014). Detta gäller också för de äldre människor som har komplexa psykiska problem och 

som faller mellan stolarna i samhällssystemet.  

 Verksamheten med vård & omsorg är småskalig med en enkel och plan organisationsstruktur. Det 

finns en gemensam ledningsstruktur med Fogdaröds övriga verksamheter där en liten grupp arbetar 

med kvalitetsutveckling och övriga kontakter ut mot samhället. ”Vi jobbar tajt. Det är en sådan liten 

organisation så man har mycket med varandra att göra hela tiden” (Åberg, 2014). 

 Personalresurser tas tillvara genom att personalens kunskaper och erfarenheter används för att 
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utveckla verksamheten. De delar med sig av sin erfarenhet genom att arbeta på olika enheter. ”För två 

år sedan gjorde vi ett utvecklingsarbete ur en omorganisation där personalen var delaktig i vad man 

ville göra. Man kände inte att man fick använda sin kompetens mer än inom den egna enheten” 

(Åberg, 2014). För att idag bli anställd krävs att du har en adekvat utbildning. ”Kompetenskravet är 

undersköterska med minst ett års demenserfarenhet och gärna vidareutbildning inom det området 

också. Och sen kan man ha en massa annat men det är i alla fall minimikravet” Inom 

omsorgspersonalen finns det dock flera som varit med länge. I den nuvarande personalgruppen är det 

inte alla som uppfyller kraven på utbildning. ”Det är fler som inte uppfyller de kraven än som 

uppfyller dem. De som vi har här har jobbat här jättelänge. 40 år har någon varit här, och det är ju på 

gott och ont” (Åberg, 2014). Bland de anställda finns även erfarna arbetsterapeuter och sjuksköterskor 

som är ytterligare en resurs. ”Vi tillverkar ju en aktivitet utifrån individens historia men också hur man 

mår här och nu och vad man frågar efter. Idag har vår arbetsterapeut varit iväg med en av mina boende 

och tittat på islandshästar och borstat dem” (Åberg, 2014). 

 Ekonomiska resurser; Fogdaröd har idag inga större fonderade medel som kan användas för något 

större utvecklingsprojekt eller vidare expansion, men de har resurser i form av mark- och 

fastighetstillgångar i de nuvarande verksamheterna. "Tidigare fanns det mer pengar men de är slut nu. 

Från början köpte man upp marken och Fogdaröd äger den och fastigheterna” (Åberg, 2014). Driften 

av äldreomsorgen finansieras helt med kommunala medel enligt LOU. ”Man har gjort en stor 

upphandling i SKL där vi ingår i ett ramavtal, där man har ett grundavtal. Det är två plus två år” 

(Åberg, 2014).  

 En viktig resurs är det goda rykte om verksamheten och dess specialitet som Fogdaröd upparbetat 

under åren. ”De finns de som vill bo här för att man känner till det. För att man har haft någon familj 

eller granne som har bott här och då vill man gärna att sin gamla mamma som börjar bli dement ska få 

bo här …” (Åberg, 2014). 

Samverkan med andra aktörer & branschorganisationer  

Organisation ett – SVPH 

SVPH samverkar med två idéburna organisationer med liknande profil i Stockholmsområdet, 

Stockholms borgerskap och Blomsterfonden. ”Vi ser dem som våra systerorganisationer. Vi utbyter så 

här långt idéer och benchmarkar våra verksamheter mot varandra” (Jönsson, 2014). De har 

långtgående planer om en samordning av administrativa resurser för att effektivare utnyttja resurserna 

och få till stordriftsfördelar. ”Vi samordnar inte personalresurser ännu men vi har tagit in en konsult i 

vår pågående dialog” (Jönsson, 2014). De tre organisationerna undersöker om de kan ha ett 

gemensamt lönebetalningssystem med tillhörande administration. Ett annat område av intresse är att 

täcka vakanser genom att ha en gemensam personalpool. 

 SVPH är även med i arbetsgivarorganisationen Almega, där Jönsson beskriver SPVH som ”en lite 

udda fågel” (Jönsson, 2014). De utbyter dock gärna idéer om till exempel effektivisering och ser sig 
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som ett föredöme som gärna visar hur äldreomsorg bedrivs enligt SVPH-konceptet. ”Även om vi har 

olika grundsyn på vinst så kan vi diskutera effektivisering” (Jönsson, 2014). SVPH inbjuder ofta andra 

aktörer och kommunens upphandlare på informationsmöten och studiebesök, samt är själva med på 

olika branschmässor och event. Genom att öppet informera om hur SVPH bedriver sin verksamhet är 

förhoppningen att höja medvetenheten om vad som är god äldreomsorg och i förlängningen höja 

statusen för hela sektorn. ”Vi ser inte de kommersiella företagen i sig som ett hot utan välkomnar den 

konkurrens som de tillför” (Jönsson, 2014). 

 SVPH bedriver ingen strategisk politisk påverkan eller opinionsbildning. ”Kanske kommer vi att 

driva frågorna mer aktivt och föra ut ett budskap framöver men det är inget beslut som vår styrelse 

tagit så där har jag inget mandat” (Jönsson, 2014). SVPH är inte med i den idéburna 

branschorganisationen Famna men deltar i vissa av dess arrangemang ”Däremot har jag utöver mitt 

uppdrag medverkat i konferenser och paneldebatter där tankesmedjor som sektor 3 och 

paraplyorganisationer som Forum och Famna stått som arrangör” (Jönsson, 2014). 

Organisation två – Bräcke Diakoni 

När det gäller samverkan med andra aktörer inom den idéburna sektorn har Bräcke Diakoni haft en 

dialog om att dela och samordna resurserna med en annan aktör för att starta äldreomsorg på en ny ort. 

”Jag har suttit i möte med Svenska kyrkan också i Onsala där man ställde frågan till oss från 

församlingen om vi skulle kunna ansvara för driften om de byggde” (Wahlbäck, 2014). Denna 

diskussion har åtminstone temporärt avstannat då kommunen ännu inte är med i planerna. Det är en 

förutsättning att kommunen ansvarar för driftkostnaderna för att över huvud taget kunna gå vidare. 

”Jag menar av den äldreomsorg som vi har idag så är ju 99 % skattepengar. En äldreomsorgsplats i 

månaden kostar ungefär 40 000. Det är inte många äldre som kan betala det själva och ska inte göra 

det heller” (Wahlbäck, 2014). 

 Bräcke är en aktiv medlem i Famna och är delaktig i dess utveckling som branschorganisation. 

”För vår del har det varit väldigt, väldigt viktigt att jobba med kvalitetsförbättringar tillsammans med 

Famna” (Wahlbäck, 2014). Det har redan tagits upp under föregående tema, att orsaken till att 

aktiviteten tagit fart är att styrelsen tagit ett beslut om att de behöver växa, för att få förutsättningar att 

utveckla verksamheten på det sätt de själva vill. De är med och utvecklar utbildningar och kan som 

medlem i Famna dra nytta av en större röstfunktion. Bräcke får bland annat vara med i den politiska 

beslutsprocessen. ”Vi har även fått möjlighet att vara med när Famna fått olika typer av utkast från 

socialstyrelsen, socialdepartementet som remissinstans och även bidragit till olika typer av 

arbetsgrupper” (Wahlbäck, 2014). Bräcke är även som första idéburna organisation, via Famna, med i 

två utvecklingsprojekt som finansieras av VINNOVA, Sveriges innovationsmyndighet ”en 

innovationsmodell och ett arbetssätt som ska stödja ett personcentrerat förhållningssätt i en fysisk 

testbädd” (Wahlbäck, 2014). Famna ger även mervärden genom det kontaktnät som finns till de andra 

idéburna organisationerna. 
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Om vi tar Alzheimers café. Hela den verksamheten är uppbyggd på ett samarbete med röda korset. Där 

vi själva inte hade klarat av att driva det över huvud taget och det finns ju ett samarbete med svenska 

kyrkan nästan på alla våra äldreboenden (Wahlbäck, 2014). 

Organisation tre – Hyllie Park 

I Malmö finns endast två små idéburna utförare inom äldreomsorgen. Hyllie Park är en av dessa. Det 

finns några stora privata aktörer och övriga är kommunala. Förutom den kontakt som finns med den 

andra idéburna aktören så finns det ingen samverkan med de övriga. De privata har avböjt samverkan 

då de betraktar Hyllie Park som en konkurrent. ”Jag gjorde en förfrågan om att låta en i vår personal 

komma över någon dag och få råd och tips på hur de arbetade men fick till svar att vi var konkurrenter 

och att de inte kunde lämna ut företagshemligheter” (Bergmark, 2014). Hyllie Park är medlem i två 

branschorganisationer, Famna och Vårdföretagarna men har inte någon direkt relation eller något 

samarbete med någon av dem ännu. Genom ett nystartat branschråd i samarbete med den sistnämnda 

hoppas man kunna få en röstfunktion och en dialog med kommunen inför kommande upphandlingar. 

”På så sätt hoppas vi bland annat kunna förhindra att irrelevanta skallkrav kommer med” (Ekman, 

2014).  

 Ett exempel på vad samsynen mellan församlingens styrelse och verksamhetens ledning kan leda 

till är ett projekt som Hylliepark startat på äldreomsorgen. I projektet har de anställt en handledare 

med ett tillhörande städteam där de regelbundet tar emot emot personer från arbetsförmedlingen, 

försäkringskassan och fontänhuset. Det är personer som är sköra och behöver en arbetsintroduktion 

under trygga och goda förhållanden. Det är ett litet team som vi tar hand. Nästa fas kan bli att ta hand 

om sköra människor inom ett större område och som är i behov av vårt stöd” (Bergmark, 2014). 

Denna syn att just finnas till för människors behov finns inom alla våra verksamheter. ”Det ger även 

en samverkan och en relation med andra organisationer utanför vår egen” (Bergmark, 2014). 

Organisation fyra – Löjtnantsgården 

Löjtnantsgården ingår i ”ett litet nätverk med Stockholm sjukhem, Borgerskapet och 

Nockebyhemmet” (Kivi, 2014), tre andra utförare som har liknande verksamheter. Samarbetet består i 

att verksamhetscheferna träffas någon gång i terminen och ger varandra råd. ”Då tar man upp om det 

är någon speciell fråga och sen har vi kontakt om det kommer nya saker eller så där så man kan kolla 

med varandra för man är ganska ensam i sin roll som verksamhetschef (Kivi, 2014). Det kan röra sig 

om utvecklingsfrågor där man kan lära av varandras erfarenheter. ”Jag hörde från Nockeby att de hade 

haft clowner och då frågade jag hur var det?” (Kivi, 2014). 

 Löjtnantsgården är medlem i Famna. De använder branschorganisationen som ett stöd för att ta 

emot information om vad som händer på samhällsnivå, ” de är bra också i utbildningssyfte. Där har vi 

utnyttjat dem väldigt mycket” (Kivi,2014). Som nämnts ovan deltar Sylvia Kivi själv i en kurs via 

Famna, liksom delar av personalen går en kurs i att driva förbättringsprojekt inom verksamheten.   I 

Famnas nätverk av andra utförare söker även Löjtnantsgården efter idéer som kan utveckla den egna 
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verksamheten. Löjtnantsgården tar hjälp av Famnas röstfunktion ut mot samhället. ”Då kommer 

Famna verkligen till sin rätt” (Kivi, 2014).  De har inga resurser att bedriva ett eget påverkansarbete 

mot politiker och tjänstemän, ”jag är alldeles för liten för att kunna driva” (Sylvia, 2014). Istället får 

man litar på Famnas kapacitet och på att de större medlemmarna som ingår i Famna kan driva frågorna 

då de har större resurser. 

Organisation fem – HSB Omsorg 

Närmast den dagliga verksamheten finns samarbeten med pensionärsföreningar. ”Organisationen 

Guldkanten som ingår i SPF är ett exempel som kommer regelbundet till vårt boende Attundagården” 

(Thalén, 2014). Deras volontärer fyller en social funktion som beskrivits närmare ovan.    

 Genom arbetet med modellen EDEN, i syfte att höja de äldres livskvalité föranleder även det 

samarbeten. Kultur är ett av de områden i modellen och det har lett till att man köpt in tavlor i samråd 

med Moderna museet och Nationalmuseum. Syftet är att man ”kan få igång ett samtal runt tavlans 

innehåll och miljö, som den boende kan känna igen” (Thalén, 2014). 

 Samverkan med andra aktörer inom samma bransch lyfts fram som viktigt men inte så lätt att få till 

”det finns en syn att vi per automatik alltid är konkurrenter till varandra” (Thalén, 2014). Det 

förhindrar det erfarenhetsutbyte som möjliggörs i och med att samtliga verkar på uppdrag av 

kommunen och som skulle kunna vara till glädje för alla.  Ett visst utbyte ges det dock exempel på 

genom de utförarmöten som är vanliga i exempelvis Stockholms stad. ”I dessa möten träffas aktörerna 

regelbundet och diskuterar utvecklings- och kvalitéprojekt och här kan vi delge varandra våra 

erfarenheter” (Thalén, 2014). 

Ett samtal kring äldreomsorgens villkor har istället ett forum inom FAMNA där HSB Omsorg är en 

aktiv och engagerad medlem. Utöver att vara ett nätverk för liknande aktörer är FAMNAs 

opinionsbildande funktion det centrala. Härigenom strävas efter att ”se till att vår idéburna sektor är en 

röst att räkna med i debatten” (Thalén, 2014) och VD:n har själv tagit plats i styrelsen. Det finns 

potential i FAMNAs nätverk som ännu återstår att utveckla men arbetet som hittills gjorts har fört 

fram FAMNA i debatten på ett sätt som ger möjligheter till inflytande. Detta framkommer som 

tydligast i relation till politiker och makthavare på ett nationellt plan. 

Organisation sex – Fogdaröd 

Det finns ingen samverkan med andra aktörer inom kommunen eller i grannkommunerna till Höör. 

Det beror dels på Fogdaröds specialisering på äldre med svåra beteendestörningar, men även i stor 

grad även på att de på den privata marknaden i närområdet ses som konkurrenter till varandra. ”Det är 

svårt när man är privat. De är ju konkurrenter” (Åberg, 2014). Fogdaröd har i stället ett väl utvecklat 

samarbete med Betaniahemmet i Göteborgs, som har liknande verksamhet och också drivs utan 

vinstintresse. ”Vi har rätt mycket samarbete och hjälps åt, gör studiebesök hos varandra och nu tittar vi 

på något schemaläggningssystem som de har jobbat med” (Åberg, 2014). 

 Fogdaröd tar gärna emot andra aktörer på studiebesök, visar på hur de arbetar och sprider kunskap 
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och erfarenheter vidare om verksamheten. ”Antingen har man redan någon att ta hand om som man 

inte reder ut eller så vill man bygga upp någon ny verksamhet” (Åberg, 2014). 

 Det finns en viss samverkan med en skola som kommer på besök och medverkar vid högtider i en 

samlingssal strax utanför äldreboendena ”Och vi har ju elever här från en Waldorfskola. Och det 

kommer elever här och går luciatåg och så med då gör de det i något annat utrymme och då får man gå 

dit med dem som kan klara av det” (Åberg, 2014).   

 I övrigt är det svårt att ha något mer strukturerat samarbete med volontärer och anhöriga. Det är för 

svåra fall de arbetar med och flera av de anhöriga är utspridda i grannkommunerna. ”Vi har inte så 

mycket besök ute i verksamheten i husen där man bor. Det blir för jobbigt. Det är svårt med volontärer, 

anhörigföreningar och så men det är ju för att man kommer från så olika kommuner” (Åberg, 2014).  

 Fogdaröd är visserligen medlem i branschorganisationen Famna men har ingen reell kontakt eller 

något pågående samarbete med dem. 

Yttre samhällsstruktur 

Organisation ett – SVPH 

Skattemedlen för driften via LOV från kommunen ligger på en nivå som tillåter SVPH att arbeta med 

den höga kvalité som de eftersträvar. Det möjliggörs av en effektiv optimering av bemanningen för att 

ge så mycket kvalité det går för pengarna till brukaren. Det innebär att det ”inte något problem med att 

få ihop ekonomin i avtalet” (Jönsson, 2014). Möjligheten att optimera driftskvalitén mot de 

ekonomiska medlen beror även på att brukarna bor inom ett begränsat område som inte ger upphov till 

dyrbara transport- och tidskostnader. ”Att vi kan i hemtjänsten koncentrera oss geografiskt med att gå 

från dörr till dörr utan onödiga restider mellan gästerna är en annan förklaring” (Jönsson, 2014).  

 Det finns en oro för hur den negativa mediabevakningen runt den privata aktören Carema, som bytt 

namn till Vardaga, kan ha påverkat status för sektorn. Det är idag svårare att rekrytera personal med 

rätt kompetens. Kvalitén på nyutbildade undersköterskor är lägre än för bara ett par år sedan. ”Efter 

skandalen halverades antalet sökande och därmed även möjligheten att få tag i den mest kompetenta 

personalen” (Jönsson, 2014). SVPH har därför på tagit fram en rekryteringsmodell för att parera 

svårigheterna att finna personal med rätt kompetens. De arrangerar öppna rekryteringar och ”inbjuder 

alla som söker en tjänst till vår aula och under en halvtimme beskriver vi vår verksamhet … Därefter 

får varje aspirant genomgå en intensiv intervju på en kvart med en erfaren enhetschef” (Jönsson, 

2014). De arrangerar även öppna seminarier om kompetensutveckling där alla aktörer som vill är 

välkomna. Allt för att höja statusen på nytt. 

 Från kommunens sida tror Jönsson att Caremaskandalen har lett till ett större fokus på utvärdering 

och uppföljning. ”Kommunpolitiker har ett större kontrollbehov av vår verksamhet generellt än 

landstingspolitiker ... De vill visa att de reagerar med oro på det som hänt och nu vill visa att de gör 

något åt saken” (Jönsson, 2014). Det leder till en onödigt tung belastning med dokumentationskrav 

och inspektioner för enhetscheferna på SVPH. När det gäller kommunens sätt att mäta kvalitén på 
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omsorgen så kan den bli missvisande genom att mätningen inte fångar den faktiska kvalitén det vill 

säga saknar validitet. Kommunen har en tendens att i ökande grad ”mäta mjuka värden med hårda 

indikatorer. Ett exempel är kontinuitet där denna påstås vara beroende av fördelningen av tillsvidare- 

viss tids- och timanställda. Ju fler tillsvidareanställda desto högre och bättre värde” (Jönsson, 2014). 

Här har SVPH ett förslag som de tänker delge kommunen för att förbättra deras kvalitétskontroll och 

uppföljning vid upphandling. ”I stället borde kompetensen hos de timanställda värderas, vilka krav 

utföraren redan har vid rekryteringen” (Jönsson, 2014). 

 SVPH har effektivt anpassat sig till det ramverk av styrdokument, krav på dokumentation, kontroll 

och uppföljning som myndigheter och lagstiftning kräver. Det finns som redan nämnts under temat 

inre struktur en koordinator som är anställd för att enbart arbeta med myndighetskontakter. Det får till 

följd att ”överlag så har vi goda kontakter med myndigheterna och ser inte några direkta problem 

framöver. Om vi är öppna och transparenta med vår verksamhet, levererar vad vi lovar, sköter vår 

dokumentation och återrapportering så blir samarbetet givande och konstruktivt” (Jönsson,2014). 

Koordinatorns kontinuerliga kontakter med myndigheter ger även en möjlighet att bygga upp 

relationer till tjänstemän och förstå de rutiner och den problematik som de handskas med. Att förstå 

regelverket, vilka instanser som man behöver kontakta och på vilket sätt, har SVPH haft stor nytta av 

när de startade upp vårdcentralen i egen regi. ”Landstingets tjänstemän måste hålla sig till sitt 

regelverk och i vårt fall ville vi först enbart öppna en vårdcentral för våra gäster inom äldreomsorgen. 

Enligt regelverket skall vårdcentralen vara öppen för alla som bor inom upptagningsområdet” 

(Jönsson, 2014).  Enligt riktlinjerna skall en vårdcentral ha kapacitet att täcka in en population på 1500 

personer och ”vi ville bara att den skulle vara dimensionerad för 500. De blev då oroliga för att den 

skulle bli överutnyttjad utan att egentligen ha några giltiga argument varför det skulle bli fallet i vårt 

fall” (Jönsson, 2014). Efter att ha avvaktat i ett år utan respons från tjänstemännen var det dags för 

nästa steg så ”jag tog kontakt med den politiska nivån. De kom på besök och fick se vår verksamhet 

och vår planering med hur vårdcentralen skulle kunna fylla sitt syfte och finansieras” (Jönsson, 2014).  

Därefter gick det fort och idag har SVPH en vårdcentral. Det här är ett exempel på hur SVPH agerar 

och visar på de förutsättningar som ger SVPH möjlighet att bemöta myndigheter på ett sätt som 

gynnar båda parter. 

Det är även viktigt att förstå de flaskhalsar och processer som finns inom en myndighet. Budgeten för 

en biståndshandläggare är helt enkelt mer ansträngd i slutat av hösten än på våren. Ansvaret att hålla 

budget och redovisa för ledningen gör att det är svårare att ha en smidig dialog med handläggare vissa 

perioder. Om du lär dig detta, visar att du förstår handläggarens situation, anpassar ditt handlade och 

bemötande därefter - så får du goda relationer med de myndigheter du behöver ha kontakt med 

(Jönsson, 2014). 
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Organisation två – Bräcke Diakoni 

Bräcke har genom som spridning på flera orter ett översiktligt perspektiv som de kan utnyttja 

strategiskt. De kan jämföra kommuner och bedöma var förutsättningarna är bäst för att utvidga en 

verksamhet eller starta en ny. ”Jag försöker välja vilka verksamheter vi kan gå in i som vi faktiskt kan 

sätta vår profil på” (Wahlbäck, 2014). Orter där regleringen är mer flexibel och ger Bräcke möjlighet 

att utforma verksamheten enligt sitt koncept prioriteras framför orter där det är tvärtom. ” … då väljer 

vi att inte gå in i städer eller kommuner där vi upplever att vi inte har den (möjligheten) …. Bräcke 

letar efter platser där det finns ett utrymme” (Wahlbäck, 2014). 

 Ett exempel där en kommun tagit kontakt med Bräcke är den dialog som pågår med Stenungssund 

kommun om att samverka med andra aktörer. ”Vi blev kontaktade från Stenungssund nu där de håller 

på möjligheten att samarbeta med någon annan aktör kring både att investera i byggkostnader men 

även för att vara ansvarig för driften” (Wahlbäck, 2014). 

 Det finns en dock en genomgående problematik med att de flesta avtal med kommunerna enligt 

LOU är tidsbegränsade. ”så som upphandlingarna ser ut idag så är det begränsad tid man tar över en 

verksamhet utan att veta vilken kultur som finns i den verksamheten sen tidigare, var kvalitetsnivån 

ligger” (Wahlbäck, 2014). Om ett avtal tas från en annan aktör så innebär även skyldigheten att ta över 

personalen att det kan uppstå en komplex och krävande process där Bräckes profil behöver 

implementeras till den befintliga personalen. ”så måste vi berätta vilka vi är, vad vi tror på, på vilket 

sätt vi jobbar men vi måste även vara väldigt lyhörda för den kunskap och kompetens som finns hos 

den arbetsgrupp som vi möter” (Wahlbäck, 2014).  

 Bräcke har erfarenhet av att bedriva äldreomsorg både under LOV och LOU. På de flesta orter är 

det frågan om LOU. I sin utformning begränsar LOU möjligheten att arbeta med ett långsiktigt 

perspektiv och utgör ett hindrar mot verksamhetsutvecklingen. ”Bräcke har funnits i 91 år. Hela vår 

organisation tänker långsiktigt. Jag menar jobba med korta upphandlingar och in och ut och det är 

liksom inte det som är vår grej men det är där vi befinner oss idag” (Wahlbäck, 2014). LOV är till sin 

konstruktion att föredra, den passar Bräcke bättre rent ideologiskt. Den innehåller i grunden inte någon 

tidsbegränsning och ger brukaren åtminstone i teorin makten över valfriheten. ”fördelen med LOV är 

valfriheten för den äldre, själva den grundideologiska tanken och även långsiktigheten” (Wahlbäck, 

2014). 

 Förutsättningarna för att arbeta under LOV eller LOU påverkas även i stor grad av den tillämning 

av lagarna som kommunerna gör från en ort till en annan. ”Det är ju helt galet det man har hört i 

Stockholm med hemtjänsten … det är väldigt många utförare, det kanske är en del, man kanske inte 

kan vara så många utförare. Och även på det sätt som biståndsbedömningen sker” (Wahlbäck, 2014). 

Walhbäck tar upp att även de skulle ha dragit sig ur med de förutsättningar som gäller för hemtjänsten 

i Stockholm med de snäva tidsintervall biståndshandläggare villkorat specifika tjänster med. ”Så du 

upplever att du inte kan göra med bra kvalitet, du får inga extraresurser så att du kan öka på tiden på 

något sätt heller om du skulle behöva det. Då förstår jag att man drar sig ur” (Wahlbäck, 2014). I 
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Linköping har Bräcke bättre erfarenheter av hur LOV kan tillämpas. Där ”är det ett friare system, och 

där har Linköping fått kritik för detta, för att det inte ska vara rättssäkert. Men … det ju mycket bättre 

att jobba utifrån den här modellen” (Wahlbäck, 2014). 

 Det finns många flaskhalsar och inbyggda fel i samhällsystemet som gör att resurserna inte 

utnyttjas på ett effektivt sätt. ”Alla de här resurserna som vi lägger på vård och omsorg idag och brist 

på samverkan … det är så mycket feltänk som är inbyggt i de systemen … vi skulle kunna minska 

kostnaderna jättemycket (Wahlbäck, 2014). Bristen på samverkan mellan landsting och kommun är ett 

exempel på ”hur man styr ekonomin för det gör man oftast mellan olika huvudmän och mellan olika 

områden … för snäva gränser mellan somatik och demensvård som får konsekvenser för den enskilda. 

… (Landstingen där) fungerar olika bra på olika ställen” (Wahlbäck, 2014). Det finns en tidspress som 

gör upphov till att ansvarsfördelningen mellan myndigheterna inte är i fas. ”Jag upplever att många är 

väldigt pressade idag. De (Landstinget) har en mycket snävare definition av när man är medicinskt 

färdigbehandlad. Där har ju kommunerna inte riktigt hängt med” (Wahlbäck, 2014). Det kan även vara 

problematiskt när kostnader för verksamheten överförs mellan huvudmännen. Detta regleras 

ekonomiskt vanligtvis genom en skatteväxling, vilket innebär att mottagande och överlämnande part i 

samförstånd höjer respektive sänker skattesatsen lika mycket. Och parterna ”kanske inte heller har 

samsyn kring den skatteväxling som har skett” (Wahlbäck, 2014). Det leder till att kostnaderna på 

felaktig grund adresseras till utförarna. Ytterligare en flaskhals i systemet är ansökningsrutinerna runt 

de statliga stimulansmedlen. Det är endast kommun och landsting som kan söka medlen. Först i andra 

hand kan de ta beslut om att låta utförarna ta del av medlen. ”Mycket måste sökas via som inte vi har 

tillgång till. De här statliga stimulansmedlen kring många olika typer av projekt, där är det landsting 

eller kommun (som bara kan söka)” (Wahlbäck, 2014). 

 Ur ett större samhällsperspektiv så kan det behövas andra finansieringskällor för att ge den 

idéburna sektorns som helhet och ge fler små aktörer bättre möjligheter att starta verksamheter och 

utvecklas. ”Tittar man på hela non-profit området så har ju inte vi ökat i samhällskontraktet, 

fördelningsmässigt … Det är ju det som är hela non-profit branschens problem” (Wahlbäck, 2014). En 

betydande orsak är just att de är så små aktörer och därför oftast inte har något egen säkerhet i form av 

finanskapital. ”Att starta från noll kostar pengar. Det var ju ett av förslagen i kristdemokraternas 

idéprogram att det skulle finas någon typ av nationell fond där man kunde söka och lättare kunna få än 

vad man får via bankerna” (Wahlbäck, 2014). 

Organisation tre – Hyllie Park 

Malmö kommun använder sig inte av LOV utan Hyllie Park tillerkänns skattemedel för driften endast 

via LOU. Kommunens sätt att tillämpa LOU lämnar en del övrigt att önska. Kravspecifikationen kan 

innehålla hårda eller irrelevanta skall-krav där aktörer som anger sig inte kunna uppfylla dessa 

automatiskt stryks ur upphandlingen. ”Säger man nej till ett enda så faller man direkt bort. Det enda 

man själv fyller i är själva priset” (Bergmark, 2014). Tillvägagångssättet gynnar större vinstutdelande 

bolag men försvårar för civilsamhälleliga organisationer som oftast är mindre. ”De små som inte redan 
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är inne i systemet får svårt att ta sig in via LOU” (Bergmark, 2014). Här kunde LOV ha varit ett bättre 

alternativ. ”Mycket inom LOV är just anpassat för småföretagande” (Bergmark, 2014). Samtidigt är 

man medveten om att LOV inte är en lösning på allt utan att utfallet även där beror på tillämpningen. 

”När jag frågade runt vad de övriga aktörerna som har avtal enligt LOV anser så kom det fram att det 

är ett stort problem i att kommunen fritt kan justera priset för varje år” (Bergmark, 2014). Samtidigt 

har upphandlingsförfarandet i Malmö förändrats och förbättrats över åren. Kommunen har i den 

senaste upphandlingen till exempel ändrat villkoren så att en bonus utgår till den aktör som satsar på 

extra bemanning. ”Kommunens politiker vill på så sätt visa att de anstränger sig lite mer för att ge 

utrymme för en utökad bemanning som i förlängningen kan ge en bättre kvalité på omsorgsarbetet” 

(Ekman, 2014). Kommunens hantering av ökade behov av äldreomsorg beskrivs trots det som kluven. 

Det nya avtalet, där kvalitet tillåts kosta mer, rimmar inte med den generella utveckling Hyllie Park 

beskriver. Då tyder somligt på att kommun istället kommer att ställa ännu högre krav för att bevilja 

äldreomsorg i form av särskilt boende. Fler kommer att få bo kvar hemma, även om de önskar något 

annat. 

När det gäller de framtida behoven över längre tid så påstår kommunen att vårdboenden har en 

minskande efterfrågan i Malmö. Vi misstänker däremot att det helt enkelt kommer att bli svårare att få 

ett tilldelningsbeslut och att det inte har något med det faktiska vårdbehovet att göra …. det leder de 

facto till att även väldigt många blir ensamma i hemmet (Ekman, 2014). 

Relationen till kommunen påverkas negativt av den rådande politiska inställningen till alternativa 

utförare av vård och omsorg. ”Inom det socialdemokratiska partiet har det nyligen röstats igenom att 

de skall verka för att de privata verksamheterna skall återgå till kommunal regi” (Ekman, 2014). Att 

man som non-profit-aktör har en annan inriktning än de vinstdrivande företagen tydliggörs inte. ”Det 

finns nog i realiteten en gradering där de stora kedjorna ligger lägre ner på listan än de mindre 

halvideella som till exempel vår verksamhet. Men rent formellt så ses vi som samma grupp” (Ekman, 

2014). Samverkan med kommunen blir därefter ”Kommunen tar dock inte några egna initiativ till att 

samla oss aktörer runt sig för att samtala om möjliga former av samarbete” (Bergmark, 2014). En 

förhoppning är att det nystartade branschrådet ska få till stånd ett forum för diskussion men dit har 

man ännu inte nått. I dagsläget bjuds de av äldreomsorgen berörda politiker in till Hyllie Park på 

studiebesök, men några närmare kontakter till politiker och tjänstemän har man inte. Däremot kan en 

av medarbetarna som jobbar extra förmedla nyheter då hon i vanliga fall jobbar i kommunen. ”(Hon) 

har en rätt så uppsatt position i ett av stadsområdena. Hon har god insyn i dess organisation och 

skickar tips och förslag på vad vi bör tänka på ur ren vårdsynpunkt” (Bergmark, 2014). 

 Samarbetet med landstinget är oproblematisk. Det verkar inte heller finnas några synbara brister på 

samverkan mellan landsting och kommun som drabbar Hyllie Park. ”När det gäller landstinget så har 

vi kontakt med läkare från vårdcentralen och där gäller landstingsavtal. Det finns en koppling till de 

basregler som utgår från hälso- och sjukvårdslagen” (Bergmark, 2014). 
 Hyllie Park ser framåt och har framtidsplaner. ”Det är många tankar som vi har och det är Görans 



 
 

 44 
 

primära uppdrag nu som VD att tillsammans med oss på Hyllie Park att se över dessa möjligheter för 

att kunna göra ett avstamp för de kommande 20 åren” (Bergmark, 2014). Här ingår flera parametrar 

där den yttre samhällsstrukturen sätter gränserna men i grund och botten är det inte samhällets 

ramverk som är avgörande. ”Det handlar inte så mycket i vår diskussion om vad vi kan utan mer om 

vad vi vill. Här kommer relationen till vår församling in. Församlingen är ju vår ägare och dess vilja är 

ju väsentlig” (Bergmark, 2014). Först när kyrkan bestämmer en inriktning, är det de egna resurserna, 

möjligheterna att samverka med investerare, samt den samhällspolitiska utformningen som 

tillsammans kan påverka om beslutet kan omsättas i handling. Tankar på att bygga ett eget 

trygghetsboende kan tjäna som exempel. Om kyrkan skulle besluta att ett sådant projekt stämmer 

överens med värdegrunden och överensstämmer med församlingens vilja går finansieringen ofta att 

lösa ”det som är avgörande i alla investeringsprojekt är att kalkylen för den kommande verksamheten 

fungerar. Om den är genomtänkt och visar på att verksamheten kan drivas utan förlust så är det inget 

större problem att få tag i kapital” (Ekman, 2014). Men kommunen kommer inte att upphandla 

hemtjänsten på ett sådant boende utan låta den kommunala hemtjänsten ta hand om driften. ”Vi blir 

bara en plats som erbjuder lokalerna utan att själva få vara med. Det vill vi inte” (Ekman, 2014). En 

upphandling enligt LOU skulle heller inte vara en lösning eftersom det inte ger några garantier för att 

Hyllie Park skulle vinna avtalet, kontraktet skulle i så fall kunna gå till vilken aktör som helst. Inte ens 

om LOV implementerades med nuvarande tillämpning från Stockholm skulle det ge någon acceptabel 

lösning.  

En nackdel med LOV är att den inte tillåter en att arbeta inom ett begränsat geografiskt område. … Det 

blir för kostsamt för en liten aktör då man inte enbart kan utgå från den geografiska tårtbit där man har 

sin verksamhet. (Bergmark, 2014).   

Organisation fyra - Löjtnantsgården 

Löjtnantsgården har få kontakter eller relationer med kommunens politiker och tjänstemän som de kan 

utnyttja för egen del, ”då har jag vissa som jag ringer till. Till exempel en strateg kan jag ringa till” 

(Kivi, 2014). De kontakter som finns sitter på äldreförvaltningen och kan ge information om hur 

tjänstemän tolkar och tillämpar politiska beslut det är någon idé att på egen hand gå vidare mot 

kommunens handläggare ”Vi har haft diskussioner om vår parboendereform och som staden tolkar 

vårt parboende så får vi ingen parboendeersättning” (Kivi, 2014). Det egna nätverket av utförare inom 

branschen fungerar i detta sammanhang som ett viktigt komplement. ”Jag ringer hellre runt i mitt 

nätverk lite först. För att höra den vägen, har du hört någonting? Jag menar, vi måste hjälpa varandra 

också” (Kivi, 2014). 

 Kontakterna med Stockholm stad sker främst genom Branschrådet där Löjtnantsgården sitter med 

som en av två Famnarepresentanter. ”Det är väldigt bra att jag kan höra vad kommunen har på gång” 

(Kivi, 2014). Här deltar Stockholm stad genom Äldreförvaltningen och äldreborgarrådet Joakim 

Larsson, även de privata, vinstdrivande aktörerna är representerade, samt några medlemmar från 
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branchorganisationen Vårdföretagarna Almega. 

 I branschrådet är det främst kommunen som håller i agendan och informerar. De har en bättre 

överblick över vad som händer i kommunen som helhet. Den politiska diskursen i rådet och 

förvaltningens respons är dock inte alltid samstämda. ”Då är de lite att ja, det kan låta väldigt bra men 

sen går det till äldreförvaltningen och så är det kanske helt annorlunda när det kommer tillbaka” (Kivi, 

2014).  

 Finansieringsmässigt tillerkänns Löjtnantsgården skattemedel utifrån LOV och ersättningen 

beräknas utifrån vilken problematik en boende har. För Löjtnantsgården som har hand om somatiska 

och dementa äldre är det ingen större skillnad. ”Det skiljer en hundralapp emellan. Den är densamma” 

(Kivi, 2014). Sylvia Kivi frågar sig också om inte skillnaden mellan patientgrupperna är konstlad. 

”kommer man till demensenheten har man en konstaterad, utredd demens. Men kommer man till 

omvårdnadsenheterna är de multisjuka och de är många som hinner bli väldigt åldersglömska och 

visar demensbeteende och då är frågan, är inte de lika tunga?” (Kivi, 2014). En medicinsk uppdelning 

som inte alltid stämmer överens med verkligheten tas som utgångspunkt för den ekonomiska 

tilldelningen.  

 I andra avseenden försöker kommunen anpassa sina metoder mer efter verkligheten. Sylvia Kivi 

berättar om det nya systemet för uppföljning och kvalitetskontroll som håller på att ta form. I 

jämförelse med det tidigare systemet där man endast översiktligt tittat på rutiner och dokumentation 

vill kommunen i stället utbilda observatörer som ska besöka boendena under ett antal dagar och 

observera praktiken. ”Det tror jag kan ge mer, för man känner, tycker jag, mycket i miljön när man 

kommer in på enheten” (Kivi, 2014). 

 Ekonomiska beslut från kommunalt håll kan ge merkostnader när kostnadsfördelning mellan 

kommunen och Landstinget är oklar.  

Tidigare har vi betalat transport av kroppen härifrån till ett kylrum och sen har vi inte betalat mera. Men 

nu börjar kommunen ta betalt för den här tjänsten […] Det här är en fråga som tidigare var så att 

Landstinget betalade det här men så har Landstinget kommit på att de ska fakturera kommunen och 

kommunen i sin tur fakturerar oss (Kivi, 2014). 

Detta kan påverka Löjtnantsgården genom att kommunen gör en ändring i LOV-avtalet. Sådana 

ändringar kan avtalsmässigt ske årligen. ”Nu är det så att när vi fått tillstånd och inte misskött oss då 

har vi tillstånd men staden har rätt att ändra på vissa villkor” (Kivi, 2014). 

Även Socialstyrelsens direktiv och beslut kan ändra förutsättningarna för verksamheten. ”Jag väntar 

med spänning på vad som ska hända med bemanningen inom demensvården. Om socialstyrelsen 

verkligen kräver att vi ska vara en per enhet” (Kivi, 2014) Med en per enhet åsyftas bemanningen med 

nattpersonal vilket kan få stora konsekvenser för ekonomin. ”Jag blir ganska irriterad på samhället 

emellanåt … Man kräver av samhället men ger inte resurserna i praktiken. Man får inte ett ekonomiskt 

underlag (Kivi, 2014). 
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Organisation fem – HSB Omsorg 

Det skattefinansierade välfärdssystemet finansierar verksamheten och är den bärande konstruktionen i 

termer av yttre samhällsstruktur. Här förhållar man sig i första hand till den lagstiftning som fördelar 

pengarna, LOV och LOU, det område som medlen fördelas inom, kommunen och de förutsättningar 

som kommunen knyter till finansieringen. Det är alltså flera pusselbitar att ta hänsyn till i beslutet att 

lägga ett anbud på en verksamhet eller starta upp något nytt. HSB Omsorg vill expandera och bedriver 

därför omvärldsbevakning för att sondera terrängen. ”När det gäller LOV och LOU […] så bevakar vi 

var kommunerna gör den bästa tillämpningen av lagrummen. Är det kvalité som eftersträvas framför 

låg ersättning och dumpade priserna så är vi alltid intresserade” (Thalén, 2014). I dagsläget bedriver 

HSB Omsorg hemtjänst under LOV och särskilt boende under LOU. Det är i vilken utsträckning 

lagrummen gör det möjligt att jobba med kvalitet på ett långsiktigt sätt som avgör deras för- och 

nackdelar. Valfriheten för brukaren enligt LOV gör det svårt att komma in som en okänd aktör på ett 

nytt område. ” … vi måste ragga kund för kund och vi måste få en tillräckligt stor volym för att det 

skall gå ihop sig” (Thalén, 2014). I Stockholmsområdet blir detta problematiskt med hänsyn till det 

stora antal aktörer som finns att välja bland och ”kunden orkar inte ta sig igenom katalogen. Det är 

nästan omöjligt att göra ett val” (Thalén, 2014). Detta gäller inte för LOU där kommunen har ansvaret 

för att platserna fördelas till utförarna. Här är det i stället avtalstiderna som begränsar och gör det 

vanskligt att satsa, ”den typen av avtal är tidsbegränsade så det är svårt att ha någon långsiktig 

inriktning” (Thalén, 2014) En mer realistisk horisont skulle möjliggöras om avtalstiderna låg på minst 

10 år.  

 Medan nackdelarna med valfrihet enligt LOV hänger ihop med utformningen av lagen och främst 

drabbar nya aktörer, eller befintliga som vill expandera till ett nytt område, så är nackdelar med LOU 

en konsekvens av rådande praxis.  

 Tillsammans med lagrummen är det den finansiering som knyts till driften som möjliggör eller 

stjälper en nyetablering, ”det avgörande är om kommunerna ger oss en rimlig ersättning för den 

kvalité som vi kräver för kundernas behov” (Thalén, 2014). LOU upphandlas med hänseende på pris 

och de ersättningsnivåer som tillämpas är alltför låga. De blir ett hot mot själva verksamheten. ”Vi vill 

ju expandera och växa men vi frågar oss om det överhuvudtaget är möjligt med de förhållanden och 

ersättningar som nu finns i kommunerna” (Thalén, 2014).  

  Lösningar söks för att få till en förändring. ”De nya EU-direktiven om LOU innehåller 

rekommendationer vad gäller sociala hänsyn och vi hoppas det skall möjliggöra mindre fokus på pris 

och mer på kvalitet” (Thalén, 2014) Utöver att vända sig utåt, internationellt, tror VD:n att det finns 

organisatoriska möjligheter inom HSB Omsorg att möta medlemmarnas behov. ”Det kan vara att låta 

en del av medlemsavgiften gå till något som vi bygger tillsammans inom vår verksamhet” (Thalén, 

2014) Här är det den stora, medlemsägda föreningen som öppnar för nytänkande. ”HSB behöver 

bygga nya hus enligt ett eget koncept där vi har våra äldre HSB medlemmar på en geografiskt 

begränsad plats så att kostnader för resor försvinner” Idén är en anpassning till finansieringsvillkoren 
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inom hemtjänsten och har redan realiserats hos SVPH. 

 Röstfunktionen gentemot nationella makthavare innehas av FAMNA. Därigenom har man ”fått in 

en röst i SKL, regeringen och statliga myndigheter som Tillväxtverket och andra” (Thalén, 2014). I 

dagsläget får man agera remissinstans och delta i statliga utredningar vilket ger öppnar för helt nya 

möjligheter och nätverk. 

Organisation sex - Fogdaröd 

Det har skett en modernisering av samhället med ett allt mer utvecklat regelverk och kontrollbehov. 

Det gäller kravet på lägst undersköterskebehörighet men också hur kommun bedömer om en persons 

behov berörs av lagrummen enligt SoL eller LSS. ”Vilken personkrets är det? … många av dem har 

flera diagnoser och är ofta yngre ... Är man över 65 … hamnar man per automatik hos mig, genom 

äldreomsorgen” (Åberg, 2014).  

 Fogdaröd har erfarenhet och kunskap om de olika behov som finns i deras målgrupp men denna 

förmåga saknas ofta hos handläggare inom den berörda kommunen. Det leder till långs diskussioner 

där även kommunens ekonomiska ramar kommer in i och då blir det en förhandling på individnivå.  

Det är ju också ett krav de har att man (de) ska hålla sin budget. Det är ständigt uppföljningar med 

diskussion om ”går det nu så bra så kanske vi kan ta hem (personen)” .… För vi vet att kommunerna 

inte har den kunskapen och heller inte den bemanningen att vara så rörliga att man kan hantera de här 

sakerna. Då vet vi ju redan innan att det inte kommer fungera. Det är ju personen man får titta på. 

 Det stora vård & omsorgsbehovet i målgruppen ger även upphov till ett etiskt dilemma med dagens 

lagstiftning som Fogdaröd behöver göra kommunerna medvetna om. När de ”kommit så långt i sin 

sjukdom att de inte kan göra något längre. Rent omvårdnadsmässigt skulle en kommun klarat av att ta 

hand om dem idag. Men det gör man inte för det är inte etiskt rätt att göra det” (Åberg, 2014). Det 

leder till en ensamhet i misär där den enskilda individen hamnar utanför välfärdssystemets skyddsnät. 

”De människorna ute i samhället som sitter i sin stuga och som ingen känner till som behöver 

jättemycket stöd och hjälp men ingen tar i det för de tillhör inte någon grupp” (Åberg, 2014). 

 Fogdaröd är en av flera utförare som ingår i ett stort ramavtal som SKL har upphandlat enligt LOU. 

De är med på lista bestående av flera utförare som kommunerna kan välja mellan. Driften är 

ekonomiskt helt beroende av dessa korta anbudsavtal på två år med möjlighet till två års förlängning 

som de har med kommunerna enligt LOU. ”Det är ett ständigt arbete med att göra sig känd och göra 

det jobbet bra med dem som är här … ha bra kontakt med de kommuner och de handläggare som 

redan placerar här” (Åberg, 2014). Listan i ramavtalet är rangordnad efter lägsta pris och där ligger 

Fogdaröd en bra bit ner på listan. Det leder till att Fogdaröd kan väljas bort av kommunen av 

ekonomiska skäl trots att de har ett gott rykte i samhället. 

De finns de som vill bo här för att man känner till det … då vill man gärna att sin gamla mamma som 

börjar bli dement ska få bo här men så lätt är det ju inte. För en kommun köper ju inte en plats här om 

man själv kan ha platsen. Det är dyrt att bo här och då väljer man ju inte att göra det” (Åberg, 2014).  
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Men det finns en möjlighet för Fogdaröd att förhandla om ett högre pris som de anser krävs för att 

hålla den höga kvalité de har på äldreomsorgen ”och har man då inte som kommun anslutit sig att vara 

med i det här ramavtalet då kan man i alla fall placera här. Då förhandlar vi alltid om priset” (Åberg, 

2014). 

 Det finns ingen samverkan med kommunerna om att dela på personalresurser ” Nej! Men vi har 

provat några gånger att samarbeta kring sjuksköterska … då tyckte vi att vi kunde samarbeta kring 

nattsjuksköterska för att slippa ha beredskapen själv men det var svårt och det gick inte. Då har vi 

ändå pratat med några kringkommuner här. 

 Det finns sedan länge tankar på att starta ett eget trygghetsboende där kommunen hyr in sig och 

betalar för deras tjänster. En annan diskussion som ofta förs, är att starta ett mobilt team för att stötta 

kommunerna med sina kunskaper, att arbeta med de svåra fallen som de har erfarenhet av. Det finns 

även tankar på att i framtiden starta hemtjänst. Men kommunerna visar inget intresse alls för deras 

idéer eller att tillämpa LOV så planerna får vänta tills en möjlighet öppnar sig ”Det finns ingen 

öppning i alla fall. Kanske finns det någon som är intresserad men det har inte gått att diskutera vidare, 

vem ska då köpa den tjänsten och vem ska då betala för den?” (Åberg, 2014). 

 Fogdaröd har i ledningsgruppen en myndighetsansvarig som följer upp alla avtal och bestämmelser 

om dokumentation av kvalitetsarbetet. Både VD och utvecklingschefen arbetar med att upprätthålla 

goda samhällskontakter utanför verksamheten ”Vår utvecklingschef åker runt och är med överallt och 

reser på mässor träffar mycket folk. Politiker och tjänstemän på olika sätt” (Åberg, 2014). 

 Politikerna uttrycker sin uppskattning för verksamheten när de är på besök hos Fogdaröd på 

studiebesök, men det speglas inte i de politiska besluten ”Politikerna som kommer hit är ju mäkta 

imponerade av vår verksamhet. Kommer gärna hit och har möten här och använder detta stället och 

pratar gott om det men ja, jag vet inte sen vad som händer kring det” (Åberg, 2014). 

 Fogdaröd bevakar de förändringar som sker i kommunen. De ser även kommunen som en alvarlig 

konkurrent och de är förberedda på att de kan komma att starta egen verksamhet i offentlig regi 

”Absolut! Då har vi redan ett tänk. För så måste vi göra. Plötsligt har kommunen byggt ett boende … 

Det får enorma effekter om kommunen blir bättre på det. Det går inte … stå stilla här och inte ha en 

plan” (Åberg, 2014).  
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Analys  

De teman som lyfts fram i analysen är (1) Struktur och funktioner hos utförarna (2) Tillämpning av 

regelverk och lagar och (3) Famna – brobyggare i utveckling. Kapitlet avslutas med en teoretisk analys 

med hjälp av Lundquists förbindelseteori. 

 I det inledande avsnittet som tar upp det första temat återges generella egenskaper och funktioner 

hos aktörerna. Därefter görs en indelning av temat i fyra kategorier i stigande grad av komplexitet från 

Mindre aktör utan egen nisch till Större aktör med nationell spridning.  

Egenskaper och funktioner hos utförarna 

Generellt har de tre större aktörerna en mer omfattande administration med stödfunktioner. De 

tenderar även att eftersträva en större kontroll av hela vård- och omsorgskedjan genom att ha fler 

servicefunktioner inom den egna verksamheten. De större är alla utförare av både hemtjänst och 

särskilt boende, samt driver vårdcentraler i egen regi. Bräcke är ensam om att komma upp i cirka 5 % 

volontärer i förhållande till antalet anställd personal. Övriga organisationer ligger under 1 %.  

Mindre aktör utan egen nisch 

Löjtnantsgården har liksom Hylliepark nedan en kristen profil, men konkurrensen i Stockholm är 

större och det finns en mängd olika utförare med olika profil att välja mellan. Det finns åtminstone 

ytterligare en utförare till med kristen profil inom samma stadsdel (www.seniorval.se). Kommunens 

kö till Löjtnantsgården är också kortare och ger ingen längre garanti för att fylla alla platser. ”Men om 

kön tar slut och jag har en eller två lediga platser då måste jag dra ned personalen för att det ska gå 

ihop” (Kivi, 2014). 

Mindre aktör med egen nisch 

Hylliepark är en liten aktör som har en god förankring med ett gott renommé på orten. ”I Malmö stad 

är vi eftertraktade och har i jämförelse med de övriga den längsta kön till vårt boende. Den styrs via 

Malmö stad av en vård- och boendeförmedling. Den har hand om alla biståndsbeslut och önskemål” 

(Bergmark, 2014). Hylliepark är dessutom ensamma om sin tydligt kristna profil i stadsdelen och 

sticker ut som en av två idéburna organisationer utan vinstdrivande syfte. ”Vi har en uttalat kristen 

värdegrund och det är mycket kyrkfolk som vet om oss och söker sig hit” (Bergmark, 2014). 

Hyllieparks inriktning ger en fördel i kommunens kösystem när det gäller gruppen av troende. 

 Fogdaröd har även de en egen nisch där de har riktat in sig på de äldre med de tyngsta 

vårdbehoven, ofta med svår demens i kombination psykiska problem. ”Det är ju de som är svåra och 

som har svåra, svåra beteendestörningar. Det är dem vi är bäst på. Det är de som är välkomna här” 

(Åberg, 2014). De är få utförare som har tillräcklig kunskap och kompetens för att ta hand om denna 

grupp av brukare. ”För vi vet att kommunerna inte har den kunskapen och heller inte den 

bemanningen att vara så rörliga att man kan hantera de här sakerna” (Åberg, 2014). På Fogdaröd finns 
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de resurser som ofta saknas i kommunerna i området för att kontinuerligt kunna ta hand om de svåra 

fallen.  

Större aktör med lokal specialisering  

SVPH tillhör i vår studie en av de större aktörerna, men de är till skillnad mot Bräcke Diakoni och 

HSB Omsorg enbart lokalt förankrade i två närliggande Stockholmskommuner. SVPH har optimerat 

sin verksamhet till de lokala förutsättningarna och är väl förtrogna med hur regelverket tillämpas. En 

förutsättning till att denna utveckling har skett är föreningens solida ekonomi med ett stort eget 

finanskapital. ”I och med att vi har en god buffert i fonderade medel så är vi relativt oberoende av 

kommunen. Det gör oss autonoma” (Jönsson, 2014). De har bland annat haft råd att skräddarsy sina 

administrativa stödfunktioner till de lokala förutsättningarna på orten och driver snarare på 

utvecklingen när det gäller hur kvalitetsgranskningen bör gå till från kommunens sida. ”SVPH 

funderar i detta sammanhang att gemensamt gå ut med ett förslag till kommunen hur de kan mäta och 

följa upp kvalitetsarbetet på ett korrekt sätt … Det skulle vara ett bidrag från vår sida som kan 

förbättra kriterierna för hur kvalité bör mätas och följas upp vid upphandling” (Jönsson, 2014). En 

starkt bidragande del i autonomin är även den stora efterfrågan på föreningens seniorbostäder. SVPH 

har en kö av sökanden som sträcker sig åratal framöver och där de boende per automatik med tiden 

kommer att bli brukare av den äldreomsorg som SVPH driver. ”Vi kan nu faktiskt erbjuda våra gäster 

tryggheten när de flyttar in i senior 55+ att vi tar hand om dem när (de) behöver mer vård i senare 

skede. Det har gynnat kontinuitet i vården. För oss ger det en fantastisk kvalitetshöjning” (Jönsson, 

2014). 

 Seniorboendet ger upphov till en gynnsam konkurrensfördel. ”För oss har villkoren med LOV 

gynnat oss. När Stockholm stad 1 januari 2014 beslutade om nya upphandlingsdirektiv till LOV så 

innebar de att vi får bevilja våra egna (i seniorboendet) förtur till särskilt boende.” (Jönsson, 2014). De 

korta avstånden mellan de boende är en annan fördel. ”Möjligheten att optimera driftskvalitén mot de 

ekonomiska medlen beror även på att brukarna bor inom ett begränsat område som inte ger upphov till 

dyrbara transport- och tidskostnader” (Jönsson, 2014). Ytterligare en fördel är att SVPH har resurser 

att ha en koordinator som enbart arbetar mot kommunens biståndshandläggare. Det ger SVPH 

möjlighet att förutse och agera på kommunens beslut och handlingar” Om du lär dig detta, visar att du 

förstår handläggarens situation, anpassar ditt handlade och bemötande därefter - så får du goda 

relationer med de myndigheter du behöver ha kontakt med” (Jönsson, 2014). 

Större aktör med nationell spridning 

Bräcke Diakoni och HSB Omsorg som har valt att verka på flera orter har i jämförelse med de övriga 

organisationerna i vår studie möjlighet att prioritera verksamheter på orter där det finns gynnsamma 

villkor att utveckla verksamheten. ”Jag försöker välja vilka verksamheter vi kan gå in i som vi faktiskt 

kan sätta vår profil på” (Wahlbäck, 2014). ”När det gäller LOV och LOU […] så bevakar vi var 

kommunerna gör den bästa tillämpningen av lagrummen. Är det kvalité som eftersträvas framför låg 
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ersättning och dumpade priserna så är vi alltid intresserade” (Thalén, 2014). Det innebär att de kan dra 

ner på eller till och med lägga ner verksamheter och i stället lägga mer resurser på orter där 

organisationens mervärden har möjlighet att visa sig i en bättre kvalité för brukarna.  

Tillämpning av regelverk och lagar 

Det finns skillnader i lagrummen LOV och LOU, vilket påverkar förutsättningarna att bedriva 

verksamhet. ”LOU har fördelen att du kan få ett begränsat geografiskt område med en redan 

upparbetad kundstock som ger dig en omsättning med tillräcklig lönsamhet. Men nackdelen är att den 

typen av avtal är tidsbegränsade” (Thalén, 2014).   

Tidsbegränsningen i LOU gör att större investeringsprojekt blir svårbudgeterade då de ofta inte betalar 

sig förrän efter flera år. ”Visst är finansieringen viktig om vi skall dra igång en ny verksamhet och 

utvidga, men det som är avgörande i alla investeringsprojekt är att kalkylen för den kommande 

verksamheten fungerar” (Ekman, 2014). Tidsbegränsningen begränsar även möjligheten utveckla 

verksamheten i ett långsiktigt perspektiv. ”… Bräcke har funnits i 91 år. Hela vår organisation tänker 

långsiktigt. Jag menar jobba med korta upphandlingar och in och ut och det är liksom inte det som är 

vår grej men det är där vi befinner oss idag” (Wahlbäck, 2014).  

 Både LOV och LOU ger dock kommunerna stora friheter i tillämpningen; vad som skall utföras, på 

vilken tid och till vilken ersättning. ”LOV är inte tidsbegränsat men där är ersättningssystemen i 

kommunerna det stora problemet” (Thalén, 2014). Det är även stora skillnader i tillämpning från en ort 

till en annan. ”Sen skulle jag aldrig starta hemtjänst i Stockholm med LOV, med de förutsättningar 

som är. Men att våga starta det i Linköping, ja, det vågar jag för det är mer kvalitativt tänk. Den äldres 

behov styr hur lång tid en dusch får ta istället för att det ska vara schablontider” (Wahlbäck, 2014). 

Trots att LOV i teorin kan ge bättre förutsättningar för en långsiktig planering av verksamheten, så 

tillåter lagen kommunen att inom korta intervall ändra villkoren för driften. ”Om kommunen ändrar 

villkoren så har du oftast några månader på dig att godkänna villkoren. Vi vill ju expandera och växa 

men vi frågar oss om det överhuvudtaget är möjligt med de förhållanden och ersättningar som nu finns 

i kommunerna” (Thalén, 2014). Kommunerna använder även LOV för att utforma villkoren för 

särskilda boenden. Även här skiljer sig tillämpningen stort från en kommun till en annan. ”Det är 

likadant med särskilt boende. Även om det är en LOV-upphandling så kan innehållet i den 

upphandlingen och förutsättningarna vara jätteolika” (Wahlbäck, 2014).  

 Både Bräcke och HSB Omsorg har med sin spridning av verksamheter på flera orter möjligheten 

att överblicka skillnaderna i tillämpning. ”När det gäller LOV och LOU ute i landet så bevakar vi var 

kommunerna gör den bästa tillämpningen av lagrummen” (Thalén, 2014). Både LOV och LOU kan 

fungera för hemtjänst och särskilda boenden, men det är villkoren i uppdragsgivarnas tillämpning som 

är utslagsgivande för om organisationerna skall ställa upp som utförare av äldreomsorg. ”… det 

avgörande är om kommunerna ger oss en rimlig ersättning för den kvalité som vi kräver för kundernas 

behov” (Thalén, 2014).  
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Famna – brobyggare i utveckling 

De två stora aktörerna Bräcke och HSB Omsorg är i vår studie mycket aktiva i Famna och har 

ledamöter i styrelsen som driver utvecklingen vidare. Det kan handla om att finna lösningar på 

svårigheter att få tillgång till medel. ”Mycket (statliga stimulansmedel) måste sökas via kommun och 

Landsting som inte vi har tillgång till. Det är ett problem och en fråga som vi har drivit mycket via 

Famna” (Wahlbäck, 2014). Respondenterna pekar på att viljan att samverka och dela på medlen ofta 

saknas. ”Ett exempel på hur drivkraften varierar kan vi se i de statliga stimulansmedlen för äldre. En 

del av kommunerna låter oss aktörer vara med och söka, men långt ifrån alla. Flera kommuner behåller 

medlen själva” (Thalén, 2014).  

 Den kanske viktigaste rollen för Famna är möjligheten att få vara med i utformningen av ramverket 

till de lagrum som styr de praktiska förutsättningarna inom äldreomsorgen. ”Vi har även fått möjlighet 

att vara med när Famna fått olika typer av utkast från socialstyrelsen, socialdepartementet som 

remissinstans och även bidragit till olika typer av arbetsgrupper” (Wahlbäck, 2014). Famna har under 

de senare åren blivit en samlande kraft för medlemmarna och kan föra en dialog med det offentliga på 

i stort sätt alla plan. ”Famna har fått in en röst i SKL, regeringen och statliga myndigheter som 

Tillväxtverket och andra. Det jag tycker om med Famna är att det finns ett uppbyggt nätverk som 

börjar ge frukt” (Thalén, 2014).  

  Samtidigt har Famna en utmaning i att göra sig bättre känd bland sina medlemmar. ”Vi har blivit 

en samlad aktör att räkna med, men vi behöver jobba mer för att få ännu bättre kontakt med våra 

medlemmar” (Thalén, 2014). Att kontakten kan förbättras pekar även vår empiri på där de två 

medlemmarna med lokala verksamheter i Skåne endast hade svaga kontakter med Famna. ”Med 

Famna har vi inte direkt något utbyte och branschrådet (Vårdföretagarna) är för nytt för att det skall gå 

att säga så mycket om” (Bergmark, 2014). 

Analys utifrån Lundquist 

I denna del av analysen kommer empirin att skärskådas i ljuset av uppsatsens teoretiska referensram, 

Lundquists förbindelseteori. I empirin finner vi mönster som visar att det går att betrakta verkligheten 

genom det raster som Lundquists teori utgör. Den här analysen strävar efter att presentera empirin och 

teorin på ett sätt som lyfter förståelsen av den första eller fördjupar och förfinar den senare. Vi har för 

detta ändamål valt ut ett av de tydligaste mönstren i empirin som även speglas i analysens övriga 

teman. 

Aktörsegenskaperna och informationen  

Aktörsegenskaperna förstå, kan och vill, är de som avgör aktörens grad av autonomi i situationer där 

strukturen ger möjlighet till olika handlingsalternativ. Aktörsegenskaperna förvärvas på olika sätt. Ett 

av dem är genom det aktiva sökandet efter information och kunskap. Ny kunskap kan få en att ändra 

uppfattning. Vad kan empirin tolkas säga om organisationernas förhållande till information? 
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 Empirin visar att samtliga organisationer ägnar sig åt att inhämta information. Samtligas 

(aktörsegenskap) förståelse är att information är något positivt, tolkat med Lundquists terminologi. 

Inhämtandet görs dock på olika sätt och tycks vara beroende av resurstillgången. SVPH och Bräcke 

Diakoni som är två av de större organisationerna ligger steget före när det gäller att söka ny kunskap. 

De har mer tid och mer pengar och satsar dessa resurser på att vidareutvecklas. Hos Bräcke är till 

exempel all omsorgspersonal involverad i en 5-årig kompetensutvecklingsplan.  HSB Omsorg 

eftersträvar samma framförhållning som SVPH och Bräcke men uppger att ambitionerna är mer 

avhängiga resurstillgången. Eventuell vinst återinvesteras ofta i satsningar på kompetensutveckling 

men projekten realiseras inte alltid. De ”utmanas alltid av bristen av kapital. Vi delar denna situation 

med många inom den idéburna sektorn” (Thalén, 2014). De två mindre aktörerna Hyllie Park och 

Löjtnantsgården ser även de vidareutbildning som viktigt och önskvärt men beskriver i praktiken hur 

kunskapssökandet snarare får bli ett svar på en identifierad kunskapslucka. Det är det ökade 

vårdbehovet hos brukarna som har föranlett föreläsningar i demens på Hyllie Park. Samma sak är 

anledningen till att en anställd på Löjtnantsgården har vidareförmedlat sina kunskaper i demens till 

sina kollegor. Löjtnantsgården drar även nytta av medlemskapet i FAMNA när det gäller 

kompetensutveckling ”i utbildningssyfte. Där har vi utnyttjat dem väldigt mycket” (Kivi, 2014), men 

den egna organisationen är för liten för att tillåta större informationsprojekt.  

 SVPH och Bräckes storlek i form av många brukare möjliggör för administrativa resurser som kan 

driva projekt och lägga upp långsiktiga planer. Även genom tillgången på fonderade medel undviks de 

ekonomiska restriktioner som Thaléns citat belyser. De övriga påpekar hur resursbristen utgör en 

begränsning men har olika strategier för att ta sig runt den. Löjtnantsgården kan i det här fallet dra 

nytta av att befinna sig i Stockholm, där de kan skapa ett nätverk med liknande aktörer. Hyllie Park 

har inte samma möjlighet då Malmö har så få idéburna aktörer inom äldreområdet, vilket även gäller 

för Fogdaröd. 

 Det uttalade syftet med informationsinhämtningen är att förbättra och utveckla verksamheten. 

Information och kunskap för att åstadkomma den positiva utvecklingen inhämtas både utifrån, som 

ovan beskrivet, och internt genom erfarenheter av den egna praktiken. Hos SVPH görs detta genom att 

äldre personal får agera mentorer för yngre. Hos Bräcke har man genom medarbetardagar bildat 

projektgrupper kring olika teman med utveckling och förbättringsarbete som mål. Fogdaröd har 

kunnat utnyttja personalens i många fall långa tjänstgöring i kunskapsutvecklande syfte. ”För två år 

sedan gjorde vi ett utvecklingsarbete ur en omorganisation där personalen var delaktig i vad man ville 

göra” (Åberg, 2014). Lundquist skriver just om detta i sin teori, att information kräver en aktiv process 

och att den både kan sökas utanför den egna verksamheten eller uppstå genom att aktören 

medvetandegör sig om sitt eget beteende och reflekterar över detta. Empirin visar inte bara att 

organisationerna vänder sig både utåt och inåt utan även att det senare i många fall är en genomtänkt 

strategi för kunskapsproduktion. För att kunna utarbeta en långsiktig strategi tycks en utbyggd 

administration vara en stor hjälp. 
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 När det kommer till kunskaps- och erfarenhetsutbyten med andra aktörer upplever flera 

organisationer att man stöter på patrull. Thalén på HSB Omsorg säger att konkurrenstänk hos andra, 

vinstdrivande aktörer är ett hinder för informationsutbyte som hade kunnat vara till glädje för samtliga 

aktörer. Hyllie Park har samma erfarenhet som HSB Omsorg. Man har gjort förfrågningar till 

vinstdrivande aktörer om att utbyta erfarenheter men har då fått till svar att ”vi var konkurrenter och 

att de inte kunde lämna ut företagshemligheter” (Bergmark, 2014). Fogdaröd konstaterar samma sak. 

”Det är svårt när man är privat. De är ju konkurrenter” (Åberg, 2014). Begränsningarna i 

informationsutbytet är en tydlig restriktion. Lundquist identifierar att en restriktion är en typ av 

strukturell process som försvårar för aktören att handla på ett sådant sätt som undergräver strukturen. 

Vinstdrivande aktörers avböjande till informationsutbyte kan ses som en konsekvens av förståelsen, 

socialiserad i en kapitalistisk struktur. En aktörs beslut, fattade på grundval av en ideologisk struktur 

(kapitalismens tanke om den fria marknaden), kan därmed sägas skapa restriktioner som hämmar 

kunskapstillväxten hos en annan aktör. Exemplet kan belysa hur en idéstruktur kan fungera som en 

restriktion i förhållande till information. Det innebär att en strukturell process bromsar en annan vilket 

säger något om strukturernas samverkande komplexitet. 

 Analysen ovan visar hur olika organisationer beroende på storlek och resurser förmår inhämta 

information. I nästa steg menar Lundquist att mer information möjliggör större autonomi genom att 

den förändrar aktörsegenskaperna, uttryckta genom aktörens handlingar, beslut, kommunikation och 

effekter. Går det ur empirin att urskilja några konsekvenser av informationsinhämtningen i form av 

beslut, kommunikation och effekter och antyder i så fall dessa konsekvenser en ökad grad av autonomi 

gentemot strukturen? En konsekvens av att aktörernas aktörsegenskaper förändras av information är 

att de försöker sprida den förståelse de därmed vunnit och därigenom förändra även sin omgivning. 

Det är genom omgivningens förändrade förståelse och beteende som en genomgripande förändring 

kan ske. Aktörernas nästan mangranna medlemskap i Famna kan ses som ett tecken på detta. Alla 

utom SVPH har tagit beslutet om att vara med i Famna. SVPH står heller inte utan organisering med 

andra aktörer utan har valt att gå med i intresseorganisationen Almega. Konsekvenserna av 

information i termer av aktörsautonomin kan alltså förstås som beslutet att kommunicera med 

omvärlden, bland annat genom medlemskapet i en paraply- eller intresseorganisation. Beslutet att bli 

medlem är för några aktörer stort nog. Aktörsautonomin räcker inte till mer. Löjtnantsgården får till 

exempel lita till Famnas kapacitet när det kommer till faktisk verksamhet, ”jag är alldeles för liten för 

att kunna driva” (Sylvia, 2014). För andra aktörer räcker aktörsautonomin till mer. SVPH deltar inte 

enbart i Almega utan bjuder även in till studiebesök och deltar på olika branschmässor och event. Där 

de upplever att systemet inte fungerar delger SVPH beställaren sina erfarenheter och kommer med 

förslag på förbättringar. De förmår ta de initiativ som strukturen tillåter. I en annan kontext hade en 

aktör med liknande initiativförmåga varit förhindrad att agera på grund av tvingande strukturer eller 

restriktioner. Detta kan observeras i Fogdaröds fall. Inom organisationen finns kunskapen som man 

tydligt ser saknas hos beställarkommunerna. Fogdaröds förslag till lösning på detta, ett mobilt 
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kunskapsteam som ska kunna hjälpa kommunerna med bedömningar, har inte fallit i god jord. 

”Kanske finns det någon som är intresserad men det har inte gått att diskutera vidare, vem ska då köpa 

den tjänsten och vem ska då betala för den?” (Åberg, 2014). HSB Omsorg och Bräcke har liksom 

SVPH tillräckligt stor autonomi för att kunna bedriva kommunikation. En betydande del av denna 

aktivitet sker inom ramen för Famna. Då paraplyorganisationen funnits några år är det möjligt att se 

effekterna av kommunikationen. Man har, som Thalén för HSB Omsorg säger ”fått in en röst i SKL, 

regeringen och statliga myndigheter som Tillväxtverket och andra” (Thalén, 2014) vilket tolkas som 

en tydlig effekt. 

 I enlighet med Lundquists teori kan alltså empirin visa att den strukturella processen information 

får konsekvenser för handlingsmöjligheterna och handlingsbenägenheten hos aktörerna, om än 

beroende på en mängd olika faktorer. Värt att notera är att det som kan ses som aktörernas svar på 

strukturen, det vill säga kommunikation i sig reproducerar den strukturella processen information. 

Aktörernas kommunikation tillgängliggör information för andra aktörer, som i sin tur kan använda den 

för att utveckla sina aktörsegenskaper. 

Socialisationen och valmöjligheterna 

Något som även påverkar den egna kommunikationen är vilken förståelse socialisationsprocessen 

försett aktörerna med. Den tredje sektorn förväntas stå för något annat än de privatas strävan efter 

vinst och det kommunalas förståelse som en självskriven del av välfärdsstaten. Går det att säga något 

om organisationernas socialiserade förståelse och hur den påverkar deras autonomi? Det finns likheter 

mellan de ideella och de vinstdrivande organisationerna. Man är inte den offentliga sektorn och man 

drivs utifrån ett särskilt intresse. Skillnaden ligger i vilket intresset är. I de vinstdrivandes fall är 

vinstkalkylen den övergripande anledningen till varför verksamheten startades. Non-profit 

verksamheterna syftar istället till att förverkliga en idé om vad god omvårdnad och äldreomsorg är. 

Idén skiljer sig mellan olika aktörer. I vår empiri kan den härledas ur en kristen tro, ur tron på 

kollektivets potential att förändra, ur 1800-talets filantropiska tankar eller ur den självpåtagna 

uppgiften att finnas till för dem som ingen annan förmår hjälpa. I de flesta fall har organisationerna i 

vårt material socialiserat in flera generationer medarbetare i denna förståelse, då de varit verksamma 

så pass länge. 

För att förverkliga idén och därmed uppnå sitt syfte krävs egna resurser och att förutsättningarna är de 

rätta. Finns inte förutsättningarna så har de ideella organisationerna möjlighet att avstå. Att försaka 

sina egna idéer är inte ett alternativ. Då premisserna ställs upp av staten, kommunen eller en annan 

aktör måste de beakta det. Att driva verksamhet på ett sätt man inte kan försvara enbart utifrån 

argumentet att behovet existerar räcker inte, då kan det vara bättre att dra sig ur. Det är en möjlighet 

som det offentliga inte har och en aspekt av kommunikationen som inte får förbises. Att avstå är också 

en form av autonomi. 
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Slutsatser 

I vår analys omnämns den ringa förekomsten av volontärer i organisationerna. Mätt i tid och närvaro 

är volontärernas bidrag begränsat, relaterat till den anställda personalens insatser. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv utgör volontärerna inte heller en ekonomisk resurs. Deras insatser är mer att förstå som en 

guldkant på tillvaron för brukarna. I förhållande till personalkostnader tycks den resurssparande 

funktionen hos volontärerna vara i det närmaste försumbar. Relaterat till tidigare forskning visar 

Wijkströms (2011, s. 18-19) på hur civilsamhällets struktur av medlemmar, anställda och frivilliga 

förändrats. Mängden medlemmar och deras insatser har stagnerat. Samtidigt ökar arbetet som utförs av 

de anställda och i ännu högre grad av de frivilliga som inte tillhör organisationerna. Den senare 

gruppen kan till exempel utgöras av de anhöriga till brukare inom äldreomsorgen. Tidigare forskning 

visar även på att det svenska civilsamhällets frivilligsektor framför allt finns inom idrotts- och 

kultursfären och inte i så stor omfattning inom välfärdssektorn (Lundström & Svedberg, 2003, s. 221). 

Det kan vara en förklaring till att volontärerna i vår studie i så hög grad lyser med sin frånvaro. 

 Studien omfattar ett litet urval inom ett smalt område av civilsamhället. Trots detta visar analysen 

att de sex organisationerna är diversifierade sett till flera olika aspekter. Såväl i fråga om storlek, 

spridning, organisationsstruktur och inriktning som till associationsform och sett till hur det väljer att 

organisera sig med andra aktörer uppträder skillnader. Civilsamhällets heterogenitet tas även upp i 

internationell forskning. Borragán och Smismans finner att civilsamhället är ett vitt begrepp när det 

används på EU-nivå bland politiker och den akademiska världen. Det inrymmer både näringslivets 

intresseorganisationer och hela den brokiga skaran av idéburna organisationer med social inriktning 

(Borragán & Smismans, 2010, s. 76). I vår studie ser vi en liknande tendens i att utförarna kan vara i 

ideologiskt två helt olika intresseorganisationer, det vill säga Vårdföretagarna som ingår i Almega, 

arbetsgivarorganisationen inom Svenskt Näringsliv, eller Famna som enbart står för de idéburna 

organisationerna utan vinstsyfte. 

 I analysen lyfts problematiken kring de villkor som kommunala politiker och tjänstemän ställer upp 

för äldreomsorgen och hur villkoren förhåller sig till lagrummen LOV och LOU som reglerar området. 

Det kommunala självstyret gör att lokala tjänstemän har ett stort utrymme att utforma villkoren för 

äldreomsorgsverksamheten oavsett om kommunpolitikerna beslutar sig för att använda LOV eller 

LOU. Det leder till att lagrummen inte ger någon förutsägbarhet i vad som gäller i praktiken. 

Förutsättningarna kan skilja sig stort mellan olika platser. Följden blir att inget av lagrummen fungerar 

tillfredställande som styrinstrument för att ge mindre aktörer tillräckliga förutsättningar att starta och 

bedriva äldreomsorg. Tidigare forskning visar på att även när LOV tillämpas så utformas villkoren allt 

för ofta av tjänstemänn så att större kommersiella företag med inriktning på stordrift kan få avtalen på 

bekostnad av mindre idéburna organisationer som saknar stora kapitaltillgångar (Winblad & 

Blomqvist, 2013, s. 61; Nordfeldt, 2012, s. 68).  

 Respondenterna i vår studie ger i flera fall Famna en betydande funktion i samspelet med de övriga 

samhället. Mönstret är inte entydigt men indikerar att Famna inom äldreomsorgen är den aktör som 
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verkar ha bäst förutsättningar att föra fram civilsamhällets åsikter, bland annat som remissinstans och 

opinionsbildare. Famnas ordförandeskap i de idéburna organisationerna, en av parterna i 

Överenskommelsen pekar också på att de har en viktig röstfunktion i samspelet med de övriga 

samhällsaktörerna (Den gemensamma arbetsgruppen, u.å).  

 Studiens teoretiska referensram (Lundquist, 1984) har kunnat användas för att hitta mönster i 

empirin. Vi har utvecklat resonemanget runt ett mönster som vi tycker oss se framträda mer tydligt än 

andra. Det bygger på teorins förståelse av strukturens påverkan på aktörens egenskaper, framförallt 

dess påverkan genom begreppet information. Hur detta kan få konsekvenser för aktörens autonomi 

lyfts fram. Analysen visar att autonomin tar sig uttryck i kommunikation som främst syftar till 

förändrade villkor för att uppnå en ännu större autonomi. Strävan efter autonomi underlättas om 

organisationen har egna resurser i form av kapital och administrativa funktioner. Även socialisationens 

påverkan tas upp i analysen. De idéburna som återinvesterar vinsten har en annan socialiserad 

självförståelse än de privata aktörerna med vinstuttag och de offentliga. De har även andra 

förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. I förhållande till det offentliga medför det en drastisk 

möjlighet att avstå från att driva organisationen vidare om förutsättningarna inte är gynnsamma, något 

som också kan beskrivas som en form av autonomi. Analysen har dock stannat inför frågor kring 

strukturens plats i det som i empirin snarare tycks vara samspelet mellan två eller flera aktörer. 
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Diskussion 

De anhöriga – en påtvingad lösning på den demografiska utmaningen? 

Även om bidraget av organiserade frivilliga krafter i vår studie pekar på ett begränsat deltagande så 

visar forskningen på att det finns en enorm resurs i de anhöriga. Svedberg, Essen och Jägermalm tar 

upp att dessa informella omsorgstagare får en allt större betydelse och att det ofta är kvinnor som står 

för omsorgen. Författarna tar fasta på att de informella insatserna riktade till äldre är lika stora eller till 

och med större än alla de professionella insatser som utförs inom äldreomsorgen hos alla typer av 

arbetsgivare sammantaget (Svedberg et al., 2010, s. 10, 47-48, 60). Den demografiska utvecklingen 

sätter succesivt en ökad press på biståndshandläggare att hushålla med de ekonomiska resurserna, 

vilket leder till att den mindre kostnadskrävande hemtjänsten bland 80+ ökar, samtidigt som tillgången 

på särskilda boende minskar för gruppen (SKU, 2013, s. 115-116; Socialstyrelsen, 2008, s. 25). Våra 

respondenter i studien tar också upp att brukarna som ges en omsorgsplats på ett särskilt boende är allt 

mer sköra redan när de kommer in vilket gör omsorgen tyngre för personalen. Inom hemtjänsten har 

allt för låga ersättningsnivåer och orimliga villkor, speciellt i Stockholmsområdet, gjort att en av de 

större aktörerna i vår studie dragit sig ur. Den statistik som Svedberg et al. (2010) visar på skulle 

kunna tolkas som att de omsorgstjänster som välfärdsstaten rationaliserat bort ingalunda försvinner 

utan snarare övertas av de anhöriga. Det kan vara en förklaring till att den informella omsorgen stadigt 

ökar i den svenska statistiken (Svedberg et al., 2010, s. 47-48). Men samtidigt som den informella 

omsorgen i Sverige ökar så vill en majoritet av de som ger vård åt sina anhöriga äldre, mer än 4 

timmar i veckan, att staten skall ha det huvudsakliga ansvaret för omsorg av äldre. Familjen skall 

enbart sekundärt bidra till vården (Sigurðardóttir, 2009, s. 9). I stället för frivillighet riskerar vi därför, 

i brist på det offentligas resurser, att en allt större grupp av plikt ställer upp utan att vara utbildade för 

det. 

 Vi har i vår inledning formulerat problemet utifrån ett övergripande perspektiv, så som det beskrivs 

av politiker, statsvetare och andra forskare. De lyfter fram den demografiska utvecklingen där färre 

unga ska ta hand om fler äldre och sjuka med begränsade skattemedel till sitt förfogande. Det är en 

svår ekvation där civilsamhället gärna får vara med och bidra. Om förhoppningen är att deras bidrag 

ska göra det möjligt att minska kostnaderna genom att de kan mobilisera resurser i form av volontärer 

så är det nog en fatal missbedömning. De organisationer vi studerat är inte ett gäng glada amatörer. De 

är professionella och välutbildade yrkesmänniskor där bemanningen består av anställda. De vill kunna 

göra det de gör med kvalité. Utifrån forskning, beprövad erfarenhet och en professionell analys av 

området utvecklar de sin verksamhet. Det är inte gratis. 
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Att skapa ett resurskapital för expansion av civilsamhällets aktörer  

Att LOV inte har resulterat i att fler mindre organisationer kommit in på marknaden förklaras främst 

med att de saknar de större företagens kapitalresurser. De små ideella organisationerna i detta 

sammanhang har en mycket liten och minskande andel på 3 % i förhållande till de större 

internationella vårdföretagen (Sivesind, 2013, s. 75-77). Det är bekymmersamt och kan bero på att 

politikernas initiativ har varit för svaga. Ett alternativ till att ändra LOV skulle kunna vara att ge de 

mindre organisationerna en gemensam resurs i form av fonderade medel. Den kooperativa 

företagsrådgivarorganisationen, Coompanion, har startat en mikrofond tillsammans med ett par andra 

samarbetspartner, men den saknar tillräckliga kapitalresurser för att ge något genomslag (Linderyd, 

Ardin & Rickne, 2012, s. 61, 96-97). Ett annat förslag i samma riktning kommer från en debattartikel 

(www.dagenssamhalle.se) som pekar de på de outnyttjade medlen i Allmänna Arvsfonden. De senaste 

åren har Arvsfonden endast delat ut hälften av sina tillgängliga medel och samtidigt har tillgångarna 

ökat med 60 procent under bara de senaste åren. Det är frågan om tillgångar på över 5 miljarder 

kronor. Om en del av dessa medel övergick i en mikrofond som civilsamhällets aktörer inom 

äldreomsorgen fick tillgång till, så tror vi att fler mindre aktörerna skulle fundera på att tidigarelägga 

sina visioner på en expansion och till exempel bygga innovativa äldreboenden. Både mindre och större 

aktörer skulle kunna söka medel från fonden via Famna vars roll därmed kommer att bli än viktigare. 

 Flera av organisationerna i vår studie har egna marktillgångar och planer på en framtida expansion, 

men de avvaktar med att realisera dem. De inväntar bättre villkor som både gör det möjligt att bedriva 

äldreomsorg med kvalité och ger en tillräcklig säkerhet för kostsamma långsiktiga investeringar. 

Statligt fonderade medel som öronmärks för civilsamhällets aktörer skulle underlätta för fler aktörer 

att ta sig in på äldreomsorgens marknad. Medlen skulle i sin tur kunna bidra till att skapa den 

expansion av äldreomsorg med civilsamhällets mångfald som än så länge lyst med sin frånvaro. 

Lundquist förbindelseteori – kommunikation ett tecken på autonomi 

Att på det sätt som görs i analysen lyfta fram kommunikation som ett tecken på autonomi kan säga 

något om den röst-funktion som anses prägla det svenska civilsamhället. Kanske bidrar denna tradition 

till att organisationerna ser det som angeläget att kommunicera. Forskning har talat om en rörelse hos 

civilsamhället, från röst till service och menar därmed att civilsamhällets ekonomiska bidrag allt oftare 

villkoras mot att de producerar mer av tjänster, aktiviteter och omsorg vilket skulle bli till men för 

deras funktion som kritiker och opinionsbildare (von Essen & Svedberg, 2010, s. 39). Att de 

organisationer som vi har intervjuat, är så pass inriktade på service och samtidigt strävar efter en röst-

funktion talar kanske emot detta. Röstfunktionen tycks alltjämt prägla organisationernas 

självförståelse. 

 Organisationernas autonomi som kommer av möjligheten att välja bort deltagande föranleder ett 

resonemang kring Överenskommelsens betydelse i dialogen med civilsamhället. Att inte ta potentialen 
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i ett sådant forum på allvar vore olyckligt. I Överenskommelsen (2013) finns en plattform för det 

offentliga att visa sitt engagemang och sin respekt för civilsamhällets kunskap och inriktning. Ett 

samtal som istället för att förmedla en sådan tilltro vill villkora och styra civilsamhället riskerar att 

äventyra de initiativ som finns inom de idéburna organisationerna med social inriktning. 

 Om teorins begränsningar ska slutligen sägas att de svårigheter som framkom i analysen knappast 

kan ses som unika för vår studie. Lundquists kontextuella modell är skapad som ett svara på 

samhällsvetenskapens vana att lägga större vikt antingen vid aktör eller struktur i sina förklaringar. 

Utmaningen ligger just i att ta den andra i beaktande där den första tycks ha ett förhärskande 

förklaringsvärde. Det är en utmaning vi har antagit och funnit just så svår som Lundquist beskriver 

den som. 
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Förslag på vidare forskning  

I vår empiri nämns brukarundersökningar från SCB som ett kvalitetsmått på verksamheten. Hur väl 

stämmer dessa undersökningar med vad som bör mätas? Vilka andra alternativ finns? På vilket sätt 

följer socialtjänstens handläggare och myndigheten för Inspektionen för vård och omsorg (IVO) upp i 

sin kontroll att kvalitén upprätthålls? Att få ut mest möjlig kvalité för våra gemensamma skattemedel 

har visat sig inte helt lätt att mäta. De modeller som använts för att utvärdera Sveriges kommuner visar 

på att det i resultatet saknas ett tydligt samband mellan produktivitet och brukarnöjdhet (Vårdanalys, 

2013, s. 11). Även utredningar på EU-nivå höjer ett varnande finger för att använda indikatorer från 

näringslivet av typ ”payment by result” då det inte är säkert att de mäter resultatet av det faktiska 

utförandet och dess kvalité (Rodert, 2013, s. 3). Ett område som vi inte belyst är brukarperspektivet. 

 Brukarperspektivet i egenskap av brukarmakt är också intressant (Karlsson & Börjesson, 2011). 

Kan brukarnas perspektiv även ge värdefulla synpunkter på vad särart och mångfald egentligen är och 

ge de svårfångade begreppen inom forskningen än tydligare konturer. 

 Att studera äldreomsorgen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore även det föranlett av våra 

slutsatser och tidigare forskning. Den lösning som växer fram i dagsläget, att omvårdnaden i allt högre 

grad utförs av anhöriga (Svedberg et al., 2010, s. 47-48) bör inte osynliggöras utan undersökas till sina 

ekonomiska så väl som sociala konsekvenser.  

 Ett tips på en alternativ teoretisk referensram till Lundquist teoribildning har vi fått i 

kommunikation med Rothstein. Den bygger på en sociologisk ansats som brukar kallas för kausala 

mekanismer. Rothstein pekar på hur strukturella förklaringar inte kan existera oberoende av den 

kontext där vi kan förstå och förklara logiken hos de individer som reproducerar strukturen. Den kan 

snarare ses som en teoribildning där vi kan få förståelse för hur variabler är beroende av och påverkar 

varandra. Om sådana mekanismer på en mikronivå, visar sig existera i liknande miljöer och på ofta 

återkommande sätt, kan de visa sig att de även har mer varaktiga effekter på den samhällsstruktur där 

individer agerar (Rothstein, 2012, s. 327).    
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Bilaga 1. Informationsbrev till respondenterna 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter på Ersta & Sköndals högskola i Stockholm som under våren 

2014 skriver en C-uppsats under handledning av docent Magnus Karlsson. I kontexten av 

”Civilsamhället i samhällskontraktet” vill vi studera hur civilsamhällets aktörer ser på sin 

roll (eller inte) som serviceleverantör av äldreomsorg i samspel med det offentliga. 

Vi hoppas på din medverkan i en intervju alternativt en telefonintervju då Du troligen 

är en nyckelpersonen i vår studie. Vi ser helst att du inte är anonym i studien utan hoppas 

att du kan ställa upp som representant för verksamheten. Vi kommer givetvis att stämma 

av transkriberingen med Dig för att undvika felaktigheter. Vi avser spela in intervjuerna för

att kunna tillgodogöra oss materialet på bästa sätt. Det inspelade materialet kommer att 

förstöras när den slutgiltiga avhandlingen publiceras. I övrigt kommer vi att följa 

Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer där dessa är tillämpbara. 

Du kan när som helst under studiens gång avbryta din medverkan. Din medverkan i vår

studie innebär att vi under ett tillfälle i mars eller april på avtalad tid och plats, träffar Dig 

under 1-1,5 timme och utgår från ett par teman som belyser vår frågeställning. Vi hoppas 

givetvis på en återkoppling där vi kan överlämna den slutgiltiga avhandlingen till Dig.  

Teman till intervjun

Det övergripande temat är äldreomsorg inom civilsamhället med inriktning på (1) sluten 

äldreomsorg – särskilt boende, (2) hemtjänst eller (3) personlig assistans. Vad gör 

organisationerna själva idag och vad tror de att de kommer eller inte kommer att göra 

inom en snar framtid? 

Möjliga överlappande underteman som vi vill pröva är: 

1. Formella och informella spelregler (Från lagrum till oskrivna normer)

2. Resurser; personal & volontärer, ekonomi och materiell 
Möjligheter och begränsningar.

3. Verksamheter och mångfald
Skiljer sig utförandet från drift i offentlig regi? Vilken värdegrund och ideologi vilar 
verksamheterna på och vad finns det för mervärden och särart?



 
 

 66 
 

4. Samspelet med det offentliga från beslutsprocessen till genomförande och 
uppföljning. 
Fungerar det på ett bra sätt? Hur går det till i praktiken?

5. Samverkan eller avsaknad av samverkan med andra aktörer.

6. Brukarperspektiv och brukarmakt.
Hur ser brukargruppen ut? Självbestämmande? Medverkan?

Vi hoppas att Du har möjlighet att hjälpa oss! 

Vänliga hälsningar Lotta och Rolf

Har du frågor? Tveka inte att kontakta oss.

Rolf  Falk och Lotta Wallén

Mobil: 0703-96 89 49 (Rolf), 0736-72 11 90 (Lotta)

---------------------------

rolf.falk@gmail.com

lotta.wallen@gmail.com
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Bilaga 2. Enkät till respondenterna 

 

Civilsamhällets organisationer inom äldreomsorgCivilsamhällets organisationer inom äldreomsorgCivilsamhällets organisationer inom äldreomsorgCivilsamhällets organisationer inom äldreomsorg

Enkäten  ger  oss  bakgrundsinformation  till  den  kommande  intervjun.  Den  kommer  att  underlätta  genomförandet  och  vi  
hoppas  därför  på  din  medverkan.  
  
  
Enkäten  består  av  7  korta  snabbvalsfrågor  och  tar  endast  ett  par  minuter  att  besvara.    
Du  kan  hela  tiden  återgå  till  en  fråga  och  ändra  ditt  svar  innan  du  lämnar  in.    
  
  
Tack  för  din  medverkan!  
  
Lotta  och  Rolf  
Socionomstudenter  
Ersta  Sköndal  Högskola  

1. Vilken organisation representerar du?

  

2. Vilken mailadress nås du på?

  

3. Du kan välja ett eller flera alternativ.

4. Hur många brukare har ni totalt i er verksamhet? Det räcker med ett ungefärligt 
värde.

  
Introduktion

  
Hur når vi dig med feedback?

*
��

��

*
��

��

  
Hur ser er verksamhet ut?

*

*

Antal

  
Hur ser bemanningen av er verksamhet ut?

Sluten  äldreomsorg  –  särskilt  boende
  

�����

Hemtjänst
  

�����

Personlig  assistans
  

�����

Seniorboende  55+
  

�����

Annat
  

  
�����
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Civilsamhällets organisationer inom äldreomsorgCivilsamhällets organisationer inom äldreomsorgCivilsamhällets organisationer inom äldreomsorgCivilsamhällets organisationer inom äldreomsorg
5. Vilka grupper ingår i bemanningen? 

 

6. Hur ser föredelningen i procent ut på ett ungefär? 

Det  finns  många  olika  intäktskällor  inom  civilsamhället.  Det  kan  vara  allt  från  ett  enkelt  föreningsstöd  från  kommunen  
till  finansiering  av  långa  projekt  via  till  exempel  staten.  

7. Hur finansierar ni er verksamhet? Du kan välja ett eller flera alternativ.

8. Övrig information (Frivillig)

  

Lotta  och  Rolf  
Socionomstudenter  
Ersta  Sköndal  Högskola    

*

*
Anställda

Volontärer

Anhöriga

Annan  grupp

  
Hur ser finansieringen av verksamheten ut?

*

  
Synpunkter och kommentarar

��

��

  
Tack för att du tog dig tid!

Anställda
  

�����

Volontärer
  

�����

Anhöriga
  

�����

Annan  grupp
  

  
�����

Upphandling  (LOU)
  

�����

Valfrihetssystem  enligt  LOV
  

�����

Kommunala  bidrag
  

�����

Statliga  bidrag
  

�����

Gåvor
  

�����

Medlemsavgifter
  

�����

Annan  finansiering
  

  
�����


