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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrund: Nya tankar inom strategiområdet menar att bland annat meningsfullhet, värderingar 
och organisationens syfte är viktiga aspekter att betona för att företag ska kunna skilja sig ur 
mängden och därmed locka till sig kunder och personal. Den svenska äldreomsorgen står idag 
inför en stor utmaning när det gäller att trygga den framtida personalförsörjningen. En åldrande 
befolkning, ökade vårdbehov samt den höga medelåldern på dagens personal inom äldrevården är 
några faktorer som bidrar till ämnets aktualitet. 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur arbetet med 
personalförsörjningsfrågor sker inom den svenska äldreomsorgen. Undersökningen kommer att 
fokusera på hur de tre aspekterna meningsfullhet, organisationens syfte samt grundvärderingar 
används strategiskt i detta arbete. Vi ämnar även identifiera och diskutera eventuella skillnader 
mellan privata och offentliga organisationer i den här frågan. 
 
Genomförande: Undersökningen har utförts genom åtta personliga intervjuer med personal inom 
svensk äldreomsorg. 
 
Resultat: Av studien har det framkommit att de studerade organisationerna arbetar på ett liknande 
sätt med personalfrågor. Det mest centrala inom detta arbete är vidareutbildning, 



medarbetarsamtal, närvarande ledarskap samt hälsoarbete. Meningsfullhet, grundvärderingar och 
organisationens syfte är på olika sätt och i olika stor utsträckning närvarande i personalarbetet. 
Extern kommunikation gentemot arbetsmarknaden sker i liten utsträckning, då 
rekryteringsbehovet är litet i dagsläget. Vissa åtgärder har införts för att trygga 
personalförsörjningen på lång sikt, om än i begränsad omfattning. I det här arbetet finns främst 
tankar om att exponera meningsfullheten i arbetet samt organisationernas grundläggande 
värderingar, medan syftet inte fokuseras på. 
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Abstract 
Background: According to new thoughts within the strategy litterature, meaning, core values and 
organizational purpose are important aspects in order for a company to distinguish itself and 
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concerning staffing in the future. An aging population, an increasing need for care as well as an 
aging personnel are some factors contributing to the current interest for the subject.  
 
Purpose: The purpose of this study is to describe and analyse how the work with the employees 
within the Swedish eldercare is done. The investigation will be concentrated on how the three 
aspects meaning, organizational purpose and core values are used strategically in this work. We 
also intend to identify and discuss any potential differences between private and public 
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Research method: The study has been conducted through eight interviews with people working 
within the Swedish eldercare.  
 
Results: The study has shown that the participating organizations work in similar ways with 
staffing issues. Central aspects include training, conversations with employees, present leadership 
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ATTRAHERA MED OMSORG  INLEDNING 

1 INLEDNING 
 
 

”Äldreomsorgen bärs upp av personal med låga löner, stor andel tillfälliga 
anställningar, låg sysselsättningsgrad och påfrestande arbetsmiljö. Samtidigt 

behöver vårdtagarna få möta yrkeskunnig och erfaren personal som känner stort 
engagemang i sitt arbete. /.../ Hur ska kommunerna kunna rekrytera den personal 

som behövs för att ta hand om det växande antalet gamla?” 
(Öhman, 2003:76) 

 

1.1 Bakgrund 
Äldrevården i Sverige står idag inför nya utmaningar, bland annat vad gäller 
personalförsörjningsfrågor. De närmaste decennierna kommer antalet äldre att 
öka, bland annat i och med att 40-talisterna går i pension. Det är dock bland de 
äldre pensionärerna, över 80 år, som vårdbehovet är som störst. Detta innebär att 
omvårdnadsbehovet, och därmed behovet av ytterligare personal till 
verksamheterna, kommer att öka mest efter 2020 då en femtedel av 
befolkningen kommer att vara 65 år eller äldre (Lindgren & Lindström, 2004). I 
Figur 1.1 nedan illustreras den beräknade utvecklingen av antalet gamla i 
Sverige fram till 2050. 
 

 
 

Figur 1.1: Antal personer 65 år och äldre (Öhman, 2003:65) 
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Det finns dock andra faktorer som också påverkar personalförsörjningen inom 
den närmsta framtiden, även före 2020. Till exempel antas det att kraven och 
förväntningarna på hälso- och sjukvården kommer att stiga, i och med att den 
medicinska utvecklingen leder till att fler skador och sjukdomar kan behandlas 
allt högre upp i åldrarna. I och med det ökade vårdbehovet kommer fler 
sjuksköterskor att behövas inom äldrevården, samtidigt som 
utbildningssituationen inte anses vara tillfredsställande. I dagsläget saknar drygt 
en tredjedel av personalen en speciell vårdutbildning (Lindgren & Lindström, 
2004). Svenska Kommunförbundet beräknar att kommunerna kommer att 
behöva rekrytera ungefär 180 000 nya årsarbetare till vård och omsorg under 
perioden 2000-2010. Samtidigt poängterar Wadendal (2004) att antalet 
högskoleplatser till bland annat omsorgsutbildningar kommer att minska, vilket 
är ett problem då efterfrågan på utbildad arbetskraft kommer att vara större än 
utbudet.  
 
Åldersstrukturen bland personalen är också något som påverkar de framtida 
rekryteringsbehoven, då en stor del av personalen är 55 år eller äldre. Ytterligare 
en faktor som influerar behovet av nyrekrytering är en hög personalomsättning, 
varför en stor del av rekryteringen kommer att ske i syfte att fylla luckorna efter 
de som slutar, inte främst för att utöka personalstyrkan (Öhman, 2003). 
Därutöver har förändringar inom äldreomsorgen skett i och med Äldrereformen, 
som innebär att verksamheten till viss del privatiserats. Den offentliga sektorn 
står dock fortfarande för 90 procent av äldreomsorgen (Lindgren & Lindström, 
2004). Kommunerna har ett rykte om sig att erbjuda låg lön och sämre 
arbetsvillkor, exempelvis på grund av underbemanning och stress. Utifrån denna 
komplexa situation kan vi se att frågan om att locka till sig och behålla 
kompetent personal är i högsta grad aktuell för tryggandet av en kvalitativ 
äldrevård i framtiden.  
 

1.2 Problemdiskussion 
Cirka 70 procent av kommunernas och landstingens totala kostnader består av 
personalkostnader, vilket innebär att humankapitalet utgör en mycket viktig 
resurs (Hansson & Magnusson, 2001). Därmed blir frågorna om 
personalförsörjning av stor betydelse för verksamheterna. Ett flertal teoretiker 
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har diskuterat betydelsen av en organisations resurser för dess förmåga att uppnå 
konkurrensfördelar. Grant (1991) betonar att resurserna, däribland personalen, 
samt de förmågor som finns inom organisationen är den främsta källan till 
framgång.  
 
I den här uppsatsen vill vi vända på det traditionella tankesättet och se på det 
hela som att äldreomsorgen, när de vänder sig till arbetsmarknaden för att 
rekrytera kompetent personal, erbjuder en ”tjänst” till arbetstagaren. Denne i sin 
tur, i rollen som kund, har flera ”tjänster” att välja emellan. Hur ska då 
arbetsgivaren strategiskt gå tillväga för att i konkurrens med andra arbetsgivare 
lyckas sticka ut ur mängden och locka till sig de kompetenta kritiska resurserna?  
 
Brander et al (2001) menar, att för att kommunerna ska lyckas med att locka till 
sig ungdomar, måste de vara medvetna om att värderingar och livsstilar 
utvecklas och förändras. Arbetssökande idag är inte ute efter en livslång 
anställning, utan vill hålla dörrarna öppna för nya möjligheter (Rosenfeld & 
Ritter, 2000). Det beror bland annat på att de anställda inte känner någon 
tillhörighet till, eller kontakt med, det företag de arbetar på. För att 
organisationer ska lyckas behålla kompetent personal, måste de kunna erbjuda 
något som gör att det dagliga arbetet upplevs som meningsfullt av arbetstagaren. 
I många fall innebär detta mer än att bara erbjuda en bra lön till de 
arbetssökande. 
 
Något som de senaste åren har diskuterats alltmer inom strategiområdet, är att 
det i dagens samhälle finns ett behov av att finna en mening i tillvaron och skapa 
sig en identitet. Bartlett (1994) skriver att institutioner, såsom kyrkan och 
familjen, vilka förr i tiden utgjorde en viktig identifikations- och trygghetsfaktor 
i människors liv, och bidrog till en känsla av meningsfullhet, idag spelar en allt 
mindre roll. Istället försöker människor fylla dessa behov på annat håll, som 
exempelvis genom arbete eller genom att köpa varor som ger dem 
meningsfullhet och demonstrerar deras identitet. Begreppen som förekommer 
inom det aktuella strategiska tänkandet, är till exempel: design, märken eller 
”brands”, meningsfullhet, kultur, identitet, image, värderingar och syfte, det vill 
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säga orsaken till organisationens existens. Det fokuseras även i detta 
sammanhang alltmer på hur organisationen ska locka till sig anställda.  
 
Dessa nya tankegångar om att styra verksamheten med hjälp av visioner och 
värderingar är främst synliga inom den privata sektorn, bland annat som en följd 
av en ökad kundfokusering, större krav på flexibilitet samt ett ökat antal 
kunskapsintensiva företag. Intresset för detta är stort även från den offentliga 
sidan, men fenomenet kan i det här fallet vara lite mer problematiskt (Granberg, 
2004). Överlag så är det strategiska tänkandet ofta mindre utvecklat inom så 
kallade non-profit organisationer än vad det är bland vinstdrivande 
organisationer (Courtney, 2002). Eftersom den kommunala äldreomsorgen inte 
bedriver verksamhet i vinstsyfte, kan det tänkas att detta har haft en inverkan på 
det strategiska arbetet. 
 
Ett flertal studier har gjorts på senare tid när det gäller hur äldrevården ska 
trygga frågan om personalförsörjning i framtiden. Däremot har vi inte kunnat 
hitta någon undersökning som betonar de mjuka strategifrågorna när det gäller 
att locka till sig och behålla kompetent personal inom äldrevården, varför vi 
finner det intressant att undersöka närmare. Hur används dessa strategiska tankar 
inom äldrevården för att locka till sig och behålla kompetent personal? För att få 
en mer nyanserad bild kan det även vara intressant att undersöka om några 
skillnader finns i arbetet med att locka till sig kompetent personal mellan den 
offentliga och den privata äldreomsorgen.   
 
1.3 Problemformulering 

• Hur attraheras samt bibehålls kompetent personal inom äldrevården? 
• På vilket sätt tar meningsfullhet, värderingar och organisationens syfte sig 

uttryck i arbetet med personalförsörjning? 
• Vilka skillnader, om några, finns mellan privat- och offentlig vård ur 

ovanstående aspekter? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur arbetet med 
personalförsörjningsfrågor sker inom den svenska äldreomsorgen. 
Undersökningen kommer att fokusera på hur de tre aspekterna meningsfullhet, 
organisationens syfte samt grundvärderingar används strategiskt i detta arbete. 
Vi ämnar även identifiera och diskutera eventuella skillnader mellan privata och 
offentliga organisationer i den här frågan.  
 
1.5 Avgränsningar 
Denna studie tar huvudsakligen arbetsgivarnas perspektiv, varför vi inte i 
samma utsträckning behandlar arbetstagarnas syn. Då vi endast ämnar belysa 
personalarbetet i organisationerna ur tre utvalda aspekter, kommer en fullständig 
redogörelse för arbetet med personalfrågor inte att göras. Vidare finns 
jämförelsen mellan offentlig och privat verksamhet främst med för att nyansera 
diskussionen och kommer därför inte att få samma fokus i uppsatsen. 
 
1.6 Disposition 
Uppsatsens inledande kapitel ger en kort introduktion till ämnesområdet och 
problematiserar kring detta. Problemdiskussionen mynnar sedan ut i de 
problemfrågor och det syfte som studien ska besvara. I det följande 
metodkapitlet redogör vi för våra vetenskapsfilosofiska utgångspunkter som 
ligger till grund för uppsatsen samt hur undersökningen har genomförts. 
Metoden är viktig, då det förhållningssätt vi som författare har kommer att 
påverka hur de övriga delarna av studien har utformats. Kapitel tre utgörs av 
undersökningens teoretiska utgångspunkter, vilka består av tankar om 
personalförsörjning samt diskussioner kring de strategiska aspekter som studien 
fokuserar på. Därefter följer ett avsnitt som presenterar äldreomsorgen i Sverige, 
främst med avseende på personalfrågor, och offentliga driftsformer diskuteras i 
relation till privata.  I kapitel fem presenteras våra fyra fallföretag, vilka den 
empiriska delen av undersökningen grundar sig på. I samband med detta 
behandlas både det nuvarande arbetet med personalfrågor inom 
organisationerna, liksom tankar kring personalförsörjningen i framtiden. I 
analysen vävs därefter våra teoretiska utgångspunkter samman med den 
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information som har framkommit i den empiriska undersökningen. Vi analyserar 
och diskuterar kring detta material med uppsatsens frågeställningar som 
bakgrund. I slutsatserna sammanfattas sedan svaren på våra forskningsfrågor 
och vi visar att vi har uppfyllt vårt syfte.  
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2 METOD 
 
 
Uppsatsens metodkapitel syftar till att upplysa läsaren om vilka vetenskapliga utgångspunkter 
som ligger till grund för den här studien, samt på vilket sätt denna är genomförd. Därmed kan 
läsaren på ett lättare sätt bilda sig en uppfattning om hur vi har kommit fram till de resultat 
som presenteras. Kapitlet inleds med ett avsnitt som redogör för vår syn på vetenskap, 
varefter en diskussion kring undersökningsmetod och tillvägagångssätt förs. Vi avslutar 
sedan kapitlet med några reflektioner kring vår studie.  
 
 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
För att läsaren bättre ska kunna tillgodogöra sig och ta ställning till denna 
uppsats kommer vi i det här avsnittet att redogöra för vår utgångspunkt i 
utförandet av studien, det vill säga hur vi ser på kunskap och verklighet. I och 
med att uppsatsen behandlar abstrakta begrepp, som till viss del kan ha olika 
innebörd för olika personer och därmed vara svåra att kommunicera kring, förs 
även en diskussion kring språket och dess betydelse.   
 
2.1.1 Synen på kunskap 
Det finns många olika uppfattningar om vad som utgör vetenskap och kunskap 
och dessa inställningar kommer att påverka hur individen som forskare går 
tillväga i sin undersökning. Därmed får synen på kunskap också konsekvenser 
för utvärderingen av relevansen i resultaten som presteras (Gilje & Grimen, 
1992). Vi anser det vara svårt att hitta en allenarådande definition av 
vetenskaplig kunskap, då synen på denna till stor del är beroende av vad det är 
vi vill nå kunskap om, det vill säga vårt utredningsområde. Då vi i vår 
undersökning har valt att studera ett antal abstrakta teoretiska begrepp, som det 
kan vara svårt att hitta en enhetlig definition på, blir uppfattningen om dessa 
begrepp subjektiv. För att nå en djupare kunskap i ämnet är det alltså viktigt att 
förstå hur våra respondenter upplever fenomenet i fråga. Vi anser oss 
huvudsakligen ha ett hermeneutiskt förhållningssätt i denna studie, bland annat 
eftersom det handlar om att förstå andra människors livsvärld.   
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Enligt hermeneutiken kan ett fenomen uppfattas olika beroende på vem som gör 
tolkningen och ur vilket perspektiv den görs. Fenomenet måste sättas i sitt 
sammanhang för att kunna förstås (Alvesson & Sköldberg, 1994).  Målet är i 
detta förhållningssätt att få en förståelse för andra människors livsvärld, det vill 
säga hur de upplever sig själva och sin situation (Hartman, 1998). Den 
förförståelse som vi har sedan tidigare kommer att påverka hur vi uppfattar det 
valda fenomenet och är även ett nödvändigt villkor för att vi ska förstå något 
över huvud taget. Förförståelsen kan bestå av olika komponenter, bland annat 
språk och begrepp, trosuppfattningar och individuella personliga erfarenheter 
(Gilje & Grimen, 1992). Vår bakgrund och våra tidigare erfarenheter från bland 
annat yrkesliv och ekonomistudier har oundvikligen påverkat genomförandet av 
denna studie, bland annat i valet av frågeställningar och teoretiskt perspektiv. 
Frågeställningarna och det teoretiska perspektivet har även, enligt Lantz (1993), 
betydelse för vad som anses utgöra viktiga aspekter i undersökningen. 
 
Hartman (1998) tar upp tre kriterier som brukar nämnas för att något ska anses 
utgöra kunskap, nämligen att det ska grundas i en trosföreställning, det ska vara 
sant samt att det ska kunna rättfärdigas. Det blir ur det hermeneutiska 
perspektivet svårt att nå en sann beskrivning av andra människors livsvärld, då 
denna är beroende av deras uppfattningar och upplevelser av densamma. 
Däremot anser vi det vara möjligt att nå en större eller mindre överensstämmelse 
mellan personens uppfattning om sin livsvärld och forskarens förståelse av 
densamma. På det sättet går det att hävda att resultatet i någon mån stämmer 
överens med verkligheten, vilket enligt Hartman (1998) är ett villkor för att 
något ska vara sant. Vidare är det möjligt att underbygga kunskapsbyggandet 
med sakliga och relevanta argument samt att ha en tro att resultatet stämmer, 
vilket uppfyller de övriga två kriterierna.  
 
2.1.2 Vår syn på verkligheten 
För att läsaren lättare ska kunna tillgodogöra sig vad som framkommit i 
intervjuer samt uppsatsen som helhet, anser vi det vara bra att tydliggöra vår syn 
på verkligheten och vad den består av. Vår studie undersöker hur aspekter som 
exempelvis värderingar och organisatoriskt syfte används i arbetet med 
personalförsörjning, det vill säga att locka till sig och behålla kompetent 
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personal. I detta sammanhang blir fenomenet till stor del beroende av vem som 
upplever eller beskriver det, då dessa begrepp kan ha olika innebörder för olika 
personer. Gilje & Grimen (1992) menar att människor tillskriver sig själva och 
fenomen runt omkring sig mening. Enligt vår åsikt är verkligheten som vi 
uppfattar den beroende av hur vi upplever densamma, utifrån våra tidigare 
erfarenheter och det sociala sammanhang som vi befinner oss i. Den upplevda 
verkligheten som vi studerar genom våra intervjuer är alltså redan en bearbetad 
produkt: 
 

”Samhällsforskare måste med andra ord förhålla sig till en värld som redan är 
tolkad av de sociala aktörerna själva.” 

(Gilje & Grimen, 1992:179) 
 
Ovanstående resonemang stämmer till viss del överens med den tradition som 
Gilje & Grimen (1992) beskriver, vilken menar att de sociala aktörernas 
beskrivningar är av central betydelse och att den samhällsvetenskapliga 
forskningen måste bygga på dessa. Även om denna inställning i sin renodlade 
form innebär vissa risker, då forskaren kan vilseledas av missuppfattningar hos 
aktören, så påpekar Håkansson (1982) att det går att ifrågasätta i vilken grad det 
alls går att uppfatta verklighet utan att ta hänsyn till socialt förmedlade 
innebörder. I det här sammanhanget kan det hävdas att vår uppfattning av 
verkligheten byggs upp av vår sociala kontext. I och med betydelsen av 
förförståelsen och av förmedlingen av den upplevda verkligheten i den här 
uppsatsen, är det även relevant att föra en diskussion om språkets betydelse i 
sammanhanget.    
 
2.1.3 Språkets betydelse 
Enligt Alvesson & Kärreman (i Allwood, 2004) ses språket ofta som en spegling 
av verkligheten, men i själva verket är frågan om språkets betydelse mer 
komplicerad än så. Språket spelar en väsentlig roll i flera olika avseenden, både 
vad gäller språket i sig, användandet av språket och i skapandet av 
forskningstexter. Vi är av åsikten att det till viss del är genom språket som 
människor uppfattar världen, varför språket får en betydelse för hur vi ser på 
fenomen runt omkring oss. Molander (1990) menar dock att det inte går att säga 
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att språket ensidigt bestämmer hur vi uppfattar världen, tvärtom kan språket 
ibland vara otillräckligt för att beskriva vad vi upplever. Däremot kan olika 
uttryck få oss att tänka på olika sätt och språket kan därmed vara beroende av 
den rådande kontexten. 
 
Vidare kan olika personer använda sig av språket på olika sätt, beroende på vilka 
meningar de lägger i det. Molander (1990) anser, även han, att de ord som vi 
använder oss av för att beskriva upplevelser, relationer och känslor kan ses som 
ett slags verktyg eller ramar, utifrån vilka vi kan förstå oss själva och vår plats i 
relation till omvärlden. Även om språket alltså inte är det enda som bestämmer 
hur vi uppfattar världen runt omkring, så påverkar det i viss mån hur vi 
kategoriserar och upplever det vi är med om. Genom att vara uppmärksamma på 
hur andra människor använder språket som verktyg, tror vi därmed att vi kan nå 
en bättre förståelse för vad de vill förmedla.  
 
Språkets betydelse är något som vi under uppsatsarbetets gång har varit 
medvetna om och tagit hänsyn till under intervjuerna och i bearbetningen av de 
svar vi har fått. Intervjusvaren vi har fått kan utgöra speglingar av faktiska 
förhållanden, men det kan även vara uttryck för moraliska konventioner om hur 
respondenten i sin situation bör svara (Alvesson & Kärreman i Allwood, 2004). 
Det finns alltid en risk vid intervjuer att respondenten inte är helt uppriktig i sina 
svar, eller kanske till och med uppger felaktig information. Dessutom kan 
intervjuerna ses som ett tillfälle att marknadsföra företaget. Därför har vi i 
möjligaste mån kompletterat intervjuerna med andra källor, så som 
dokumentation av olika slag, i form av bland annat rekryteringsannonser. I och 
med detta ser vi språkets betydelse både i insamlingen av empiriskt material 
samt i analysen av detsamma. Även om det går att kritisera språkets förmåga att 
representera verkligheten, innebär det inte att vi helt och hållet måste förkasta 
språkets kommunikationsförmåga (Ibid.). Vi tror att vi genom intervjuer kan nå 
värdefull information inom vårt område, men det är även viktigt att noggrant 
överväga om ett uttalande kan anses utgöra ett vittnesmål om ett faktiskt socialt 
fenomen, och att tydligt ange eventuella spekulationer (Ibid.).    
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2.1.4 Uppsatsens utgångspunkt 
Denna uppsats har tagit sin utgångspunkt i ett problem som är aktuellt i 
samhället idag, det vill säga den framtida personalförsörjningsfrågan inom 
äldrevården. Efter en första studie av vad som redan var skrivet inom området 
bestämde vi oss för att hitta en ny vinkling på problemområdet. Valet av den 
teoretiska utgångspunkten grundar sig i vad som är aktuellt inom 
strategiområdet just nu, vilket till stor del handlar om så kallade mjuka aspekter 
där människan står i fokus. Då denna strategi inte utgör en färdigt utarbetad och 
sammanhållen teori, har vi utifrån ett stort antal begrepp plockat ut några få som 
förekommer ofta i litteraturen och som vi anser vara centrala för denna riktning. 
Den här strömningen inom strategin påminde även till viss del om den 
diskussion som har förts inom äldrevården när det handlar om att vara en 
attraktiv arbetsgivare. Vi har arbetat med dessa båda utgångspunkter, den 
empiriska och den teoretiska, parallellt och perspektiven har därför haft en 
ömsesidig påverkan på varandra. Därmed kan konstateras att uppsatsen i viss 
mån har både induktiva och deduktiva inslag. 
 
2.2 Undersökningsmetod 
Vi har i denna uppsats använt oss av en undersökningsmetod som skulle kunna 
liknas vid en fallstudie. Det finns enligt Merriam (1994) inte någon allmän 
enighet om detta begrepps innebörd, men en fallstudie kan sägas vara en 
undersökning av en specifik företeelse, ett avgränsat system. Fallstudiens 
speciella egenskaper utgörs av att den fokuserar på en viss enhet, där det 
enskilda fallet är viktigt som en illustration av företeelsen i fråga. Dessutom 
innebär den en rik beskrivning av det studerade fenomenet, den kan förbättra 
läsarens förståelse av detta, den grundar sig i induktiva resonemang och studien 
sker ofta som en process under en viss tidsperiod (Ibid.). På grund av tidsbrist 
har vi inte kunnat göra undersökningen under en längre tid, varför uppsatsen inte 
i alla aspekter kan sägas utgöra en fallstudie. Vi har dock i stället i möjligaste 
mån försökt att fokusera på ett fåtal enheter och på så vis nå en så nyanserad och 
innehållsrik bild av undersökningsområdet som möjligt. Merriam (1994) 
påpekar att fallstudien till stor del är inriktad på förståelse och tolkning och att 
den utgör en lämplig metod när den information som kommer fram inte kan 
bedömas utifrån sitt sanningsvärde, utan istället utifrån sin trovärdighet. Detta 
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anser vi ha viss relevans i vår studie, då vi till stor del behandlar relativt 
abstrakta begrepp som kan vara svårt att rent förutsättningslöst observera. 
Därmed kan uppsatsen sägas utgöra en sorts begränsad fallstudie, då vi inte har 
haft tid att göra en alltför djup undersökning.    
 
2.3 Tillvägagångssätt 
Då syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur arbetet med 
personalförsörjningsfrågor sker inom den svenska äldreomsorgen sett ur olika 
dimensioner, har studien främst fått en kvalitativ karaktär. Ett grundläggande 
kriterium för kvalitativ forskning är enligt Alvesson & Sköldberg (1994) en 
fokusering på en öppen och mångtydig empiri. De kvalitativa metoderna utgår 
vidare från den studerade individens perspektiv, vilket passar vårt syfte väl. 
Datainsamlingen till den här undersökningen har skett dels genom sekundärdata 
och dels genom primärdata. Detta behandlas närmare i nästkommande avsnitt. 
 
2.3.1 Sekundärdata 
Sekundära källor har främst utgjorts av böcker och artiklar inom ämnena image 
och branding samt betydelsen av begrepp så som grundläggande värderingar, 
organisationens syfte, image, identitet och meningsfullhet för organisationer och 
företag vad gäller möjligheterna att locka till sig och behålla personal. Även 
källförteckningar har studerats för att få ytterligare uppslag för 
informationsinhämtning. Artiklar från okända tidskrifter har styrkts med texter 
från mer etablerade sådana för att öka tillförlitligheten i materialet. Vidare har 
tidigare rapporter som berör personalförsörjning inom äldrevården använts som 
bakgrundsmaterial och introduktion till problemområdet. Även 
organisationsspecifik dokumentation så som hemsidor och rekryteringsannonser 
från de fyra fallföretagen har studerats i syfte att ge en så rättvisande bild av 
undersökningsområdet som möjligt.  
 
2.3.2 Primärdata 
Insamlingen av primärdata har skett i form av kvalitativa besöksintervjuer. Det 
ansågs vara det bästa alternativet, då ett besök i organisationen skulle kunna ge 
mer värdefull information och en större förståelse för fenomenet i fråga, genom 
exempelvis observationer av affischer och anslag på väggarna. Dessutom berör 
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denna studie ämnen som kan vara svåra att konkret och entydigt uttrycka i ord, 
varför en besöksintervju var det bästa sättet att garantera ett kvalitativt empiriskt 
resultat. Genom ett sådant tillvägagångssätt är det lättare att ställa följdfrågor 
och därmed kontrollera att svaren uppfattas korrekt.  
 
Urval 
Intervjuundersökningen består i sin helhet av åtta intervjuer inom fyra olika 
organisationer. Fem intervjuer har genomförts inom två kommuner och de 
resterande tre har skett med personal inom två privat drivna företag. Vi har i 
studien inte använt oss av ett slumpmässigt urval, utan snarare koncentrerat oss 
på att finna personer som tack vare sin position i organisationen har haft goda 
förutsättningar att svara på våra frågor. Alla respondenter arbetar med 
personalfrågor, antingen på central ledningsnivå eller ute i verksamheterna. Då 
detta är en kvalitativ studie med en relativt låg grad av generaliserbarhet är det 
enligt Kvale (1997) inte lika viktigt med ett representativt urval, som när syftet 
med intervjun är att dra generella slutsatser från urvalet och därigenom uttala sig 
om den totala populationen. Kvale (1997) påpekar även att så många intervjuer 
ska göras så att en mättnadskänsla infinner sig, det vill säga en känsla av att 
ytterligare intervjuer inte skulle ge något nytt. När en sådan mättnadskänsla 
uppstår är svårt att avgöra när det finns så många olika möjliga organisationer 
att intervjua, men med tanke på den tidsram vi har haft samt de svar vi har fått 
anser vi oss ändå ha nått ett innehållsrikt och nyanserat material.   
 
Förberedelse av intervjuerna 
För att kunna utföra intervjuerna på bästa möjliga sätt genomfördes i förväg ett 
par förberedande samtal med personer som antingen arbetar inom vården eller 
med värderingsfrågor och dylikt inom näringslivet. I och med det hoppades vi få 
bättre förutsättningar att utforma intervjuerna på ett bra sätt och använda ett 
resonemang som respondenterna skulle förstå. Respondenterna fick i förväg ta 
del av en intervjuguide som visade vilka ämnesområden vi tänkte beröra under 
intervjun. I och med att de svarande fick tid att tänka och förbereda sig inför 
intervjuerna tror vi att vi har fått kvalitetsmässigt bättre svar än om så inte var 
fallet. Syftet med undersökningen presenterades också och respondenterna har i 
förväg fått tillfälle att godkänna användandet av bandspelare, vilket enligt Lantz 
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(1993) är nödvändigt för intervjuns tillförlitlighet. Vidare erbjöds de intervjuade 
konfidentialitet samt möjlighet att granska det material som framkommit för att 
korrigera eventuella sakfel.   
 
Genomförande av intervjuerna 
För att på ett så bra sätt som möjligt kunna tolka de svar vi fick, har vi båda två 
försökt vara närvarande vid samtliga intervjuer. Vid två tillfällen var det dock 
inte möjligt, men den framkomna informationen har diskuterats och bearbetats 
gemensamt. För att på ett så korrekt sett som möjligt kunna behandla de svar vi 
fått har vi använt oss av en bandspelare för att registrera intervjuerna. Kvale 
(1997) menar dock att bandspelaren kan verka hämmande på intervjupersonen 
och transkribering av materialet tar mycket tid. Vi ansåg trots det att fördelarna 
översteg nackdelarna, då pauser, tvekan och ordval med mera är intressanta 
aspekter med tanke på undersökningens karaktär. I så stor utsträckning som 
möjligt har vi försökt att undvika ledande frågor för att inte riskera att påverka 
de svar vi har fått, vilket Jacobsen (1993) tycker är viktigt. Däremot har vi 
ibland, liksom Kvale (1997) påpekar som en möjlighet, använt oss av ledande 
frågor för att kontrollera våra tolkningar av och tillförlitligheten i respondentens 
svar. Ibland har det även varit användbart för att leda diskussionen på rätt spår, 
när respondenten kommit för långt från ämnet.    
 
Intervjuernas struktur och standardisering 
Enligt Kvale (1997) skulle vi kunna kategorisera våra intervjuer som halv-
strukturerade, då de varken utgör öppna samtal eller tydligt strukturerade 
frågeformulär. Intervjuerna har istället genomförts med hjälp av en 
intervjuguide, där undersökningsteman och förslag till frågor har tagits upp (se 
bilaga). Frågorna har inte behandlats i någon specifik ordning, utan snarare 
använts för att se till att alla aspekter behandlades i intervjun. Vi har i huvudsak 
använt oss av öppna frågor, för att få en så nyanserad och holistisk bild som 
möjligt av det studerade problemområdet.  
 
2.4 Reflektioner kring metod 
I det här avsnittet gör vi en kritisk granskning av vår metod som vi har använt 
oss av i uppsatsen. Det är viktigt för att tydliggöra vår medvetenhet om den 
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problematik som finns, liksom för att läsaren på ett bättre sätt ska kunna tolka 
och ta ställning till de resultat som vi har kommit fram till. Inledningsvis kan vi i 
efterhand konstatera att det valda undersökningsområdet till viss del är 
problematiskt, då framför allt kommunerna inte rekryterar i någon nämnvärd 
utsträckning i dagsläget, annat än till vikariat. Därför har det ibland varit svårt 
att studera hur organisationerna framställer sig själva i kommunikationen med 
arbetsmarknaden idag.  
 
2.4.1 Inre validitet 
De två metoder som vi huvudsakligen har använt oss av för att öka validiteten i 
studien är deltagarkontroll och triangulering (Merriam, 1994). 
Deltagarkontrollen har skett genom att samtliga respondenter har haft möjlighet 
att granska materialet från respektive intervju och korrigera eventuella 
felaktigheter. Med triangulering menar Merriam (1994) att forskaren använder 
sig av flera olika metoder och informationskällor för att nå ett rättvisande 
resultat. Det har vi åstadkommit genom att, med ett undantag, intervjua mer än 
en person från respektive organisation samt att även komplettera informationen 
från intervjuerna med material från hemsidor och olika typer av dokument, 
bland annat rekryteringsannonser från de olika organisationerna. Det faktum att 
vi i undersökningen har representanter från olika orter inom både privata och 
offentliga organisationer, bidrar även det till en större nyansering av 
informationen. Att endast en intervju har genomförts på Carema Äldreomsorg är 
dock en svaghet i det här sammanhanget. Det innebär att respondentens 
personliga inställning i större grad än de andras har haft möjlighet att färga de 
resultat vi har fått och därmed inte har gett en lika representativ bild av 
organisationen.  
 
Trianguleringen har inte hunnit genomföras i den utsträckning som skulle ha 
varit önskvärd, med tanke på projektets tidsmässiga omfattning. I och med att 
observationer inte har skett i någon större grad, finns en risk för att 
personalfrågornas betydelse i organisationerna har överdrivits, framför allt 
eftersom respondenterna i undersökningen arbetar med sådana frågor. Analysen 
av den information vi har fått har dock gjorts med försiktighet med tanke på 
subjektiviteten i yttrandena samt det faktum att vi inte har haft möjlighet att 
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komplettera med mer oberoende datainsamling i form av observationer eller fler 
intervjuer på olika nivåer i organisationerna. 
 
2.4.2 Yttre validitet 
Merriam (1994) beskriver en studies yttre validitet som ett mått på dess 
generaliserbarhet, det vill säga i vilken utsträckning som undersökningens 
resultat kan tillämpas i andra situationer. Frågan om generalisering diskuteras 
ofta i samband med fallstudier. Då vår studie inte har skett genom slumpmässigt 
urval och endast omfattar fyra olika organisationer, är det inte möjligt för oss att 
göra anspråk på någon statistisk generaliserbarhet. Då statistisk 
generaliserbarhet enligt Merriam (1994) inte är syftet med kvalitativ forskning 
är det heller inte önskvärt i detta sammanhang. Däremot menar vi att studien 
äger en viss grad av analytisk generaliserbarhet, vilken kan beskrivas på följande 
sätt: 
 

”Analytisk generalisering innebär att man gör en välövervägd bedömning om i 
vad mån resultaten från en undersökning kan ge vägledning för vad som kommer 

att hända i en annan situation.” 
(Kvale, 1997:210) 

 
Vi har ansträngt oss för att ge en så rik empirisk beskrivning som möjligt för att 
läsaren själv ska kunna avgöra om resultaten går att generalisera till andra 
situationer. Det är något som Merriam (1994) anser vara viktigt för 
generaliserbarheten i en undersökning. För att skapa en så levande och trovärdig 
beskrivning som möjligt har vi även citerat ett flertal uttalanden som vi anser 
illustrera resultaten av intervjuerna på ett bra sätt.   
 
Uppsatsens generaliserbarhet anser vi vara begränsad utanför vårdsektorn, som 
har vissa speciella förutsättningar, bland annat i och med att brukarna inte själva 
betalar den fulla kostnaden för de tjänster de utnyttjar. Däremot bör studiens 
resultat kunna överföras på andra organisationer inom äldreomsorgen i Sverige, 
men även till viss del på andra omsorgsverksamheter där arbetsförhållanden, 
rykte och framtida personalförsörjningsproblem liknar de inom äldreomsorgen. 
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2.4.3 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet är enligt Merriam (1994) komplicerat i samband med 
kvalitativ forskning. Upprepning av samma resultat vid en ny studie kan vara 
svårt att uppnå då det finns många sätt att tolka identisk information. 
Tolkningarna håller tills ny information framkommer som motsäger dessa. 
Istället går det att visa undersökningens tillförlitlighet genom att diskutera 
utifrån resultatens mening och dess konsistens. Vi har i den empiriska 
undersökningen funnit konsistens i de svar vi har fått, då organisationerna i hög 
grad har beskrivit fenomenet och den rådande situationen i branschen på 
liknande sätt. Det anser vi vara något som styrker uppsatsens tillförlitlighet.  
 
Merriam (1994) menar att det finns möjligheter att höja en fallstudies reliabilitet, 
även om begreppet som vi har sett är komplicerat i dessa sammanhang. Ett sätt 
är att underlätta för läsaren att följa i författarnas spår, genom att tydligt 
redogöra för de utgångspunkter och perspektiv som har legat till grund för 
undersökningen. I det här sammanhanget anser vi att beskrivningen av vårt 
vetenskapliga förhållningssätt och förklaringen av det tillvägagångssätt vi har 
valt spelar en central roll.  
 
Vår uppsats reliabilitet kan dock ha försämrats av det faktum att en av 
intervjuerna skedde utanför kontorsmiljö, det vill säga under andra 
omständigheter än de övriga, vilket kan ha påverkat de svar vi har fått. Denna 
effekt borde dock till viss del ha begränsats av att respondenten själv valde 
platsen för genomförandet av intervjun.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
 
I det här kapitlet avser vi att diskutera de mjuka aspekter inom strategin som denna 
undersökning bygger på. Senare strömningar inom strategin betonar vikten av mjuka värden 
för att företag ska kunna differentiera sig gentemot konkurrenter och därmed bland annat 
locka till sig kompetent personal. Utifrån den skiftande litteratur som finns på området har vi 
valt ut några aspekter som vi anser vara mest relevanta och intressanta att studera utifrån 
vårt syfte med uppsatsen. Dessa begrepp inkluderar Identitet/Image, Meningsfullhet, 
Grundläggande värderingar samt Organisationens syfte. De problematiseras och nyanseras 
närmare i detta kapitel. Dessutom vill vi med diskussionen visa hur vi ser på begreppen. I 
slutet av kapitlet ämnar vi sammanfatta hur begreppen kan relateras till varandra. Som en 
bakgrund till kommande avsnitt inleds kapitlet med ett resonemang kring dagens syn på 
personalförsörjning i detta sammanhang. 
 
 

3.1 Frågan om personalförsörjning 
Ett flertal författare anser att konsten att rekrytera och behålla kompetent 
personal är en nyckelfaktor för framgång (se exempelvis Frame & Hendren 
2004 och Kickul 2001). För att locka till sig rätt personal är det därför viktigt att 
fråga sig vad denna söker i sitt arbete samt varför den vill stanna inom 
organisationen. En felaktig rekrytering kan bli kostsam för organisationen då 
kvalitén i servicen kan komma att drabbas (Moore, 2003). Det är därmed mycket 
viktigt att försöka hitta en god matchning vid rekrytering av personal.  
 
Enligt Morse (2003) har det skett en förändring i värderingar och beteende bland 
arbetssökande idag. Det är inte längre höga löner som spelar den avgörande 
rollen, utan istället söker dagens anställda mening och tillfredsställelse i sitt 
arbete. Dagens arbetskraft vill att arbetet ska ge dem något tillbaka, utöver den 
ekonomiska tryggheten (Rosenfeld & Ritter, 2000). Idag existerar inte samma 
grad av lojalitet till organisationen som förr i tiden och känslan av tillhörighet 
till arbetsplatsen minskar. Det anses leda till en hög personalomsättning, då de 
anställda inte känner någon anknytning till företaget eller till sina kollegor. Då 
individer idag söker efter livskvalitet, måste arbetsgivarna kunna skapa ett 
arbete som de anställda finner meningsfullt.  
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”The war for talent and human capital is here to stay” 
(Clarke, 2001:23) 

 
Då ovanstående resonemang baseras på amerikanska källor går det att ifrågasätta 
dess tillämpbarhet i en svensk kontext. Att förhållandena skulle vara desamma 
vad gäller den kommunala sektorn i Sverige är inte självklart. Det ovanstående 
resonemanget får dock stöd från svenskt håll. För att kommunerna ska lyckas 
med att i framtiden rekrytera dagens ungdomar, måste de enligt Brander et al 
(2001) vara medvetna om att värderingar och livsstilar utvecklas och förändras. 
För dagens ungdomar har frågor om individuell frihet, personlig utveckling och 
samarbete kommit allt mer i fokus. Utöver förändringar i värderingar och 
livsstilar är möjligheten att förverkliga sig själva något som ungdomar 
framhåller som viktigt (Ibid.). Det finns således en uppfattning om att det idag 
inte endast är ekonomiska aspekter som styr valet av arbetsgivare.  
 
Med tanke på den situation äldrevården står inför vad gäller 
personalförsörjningsfrågan, är de förändrade attityderna en viktig aspekt att 
tänka på. Ett arbete inom äldreomsorgen skulle kunna attrahera personer med 
vissa värderingar, då yrket handlar om att hjälpa andra människor. 
Konkurrensen om bland annat undersköterskor och sjuksköterskor till 
verksamheten sker både med landsting och sjukhus samt andra former av 
omvårdnad. Det innebär därmed att det finns en konkurrenssituation som 
sträcker sig utöver äldreomsorgens gränser.  Konkurrenssituationen existerar 
även utanför dimensionen offentlig och privat verksamhet. I frågan om 
personalförsörjning handlar det alltså inte endast om att göra yrket attraktivt, 
utan även om att göra äldreomsorgen som sådan, liksom den specifika 
arbetsplatsen, tilltalande i relation till andra konkurrerande vårdkategorier och 
arbetsgivare.  
 
3.2 Strategiska aspekter i personalförsörjningsarbetet 
De strategiska komponenter som behandlas i undersökningen har beskrivits och 
diskuterats på flera olika sätt. Då det till stor del rör sig om abstrakta begrepp 
förs här en diskussion kring dessa för att därigenom klarlägga hur vi ser på dem 
och på vilket sätt de eventuellt är relaterade till varandra.  
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Utifrån vad som har kommit fram i föregående avsnitt kommer vi att ta vår 
utgångspunkt i begreppen Identitet och Image. I diskussionen ovan om 
personalförsörjningsproblematiken redovisas en uppfattning om att det har skett 
en förändring i värderingar bland arbetssökande. Mjuka värden så som 
tilltalande värderingar, karriärmöjligheter, utmaningar och arbetsmiljö får numer 
större betydelse i valet av arbete. Hur företaget är och hur det uppfattas är 
därmed centralt för hur väl det lyckas med att locka till sig kompetent personal. 
Efter avsnittet om Identitet och Image behandlas de övriga begreppen 
Meningsfullhet, Grundvärderingar och Organisationens syfte i turordning.  
 
3.2.1 Image och Identitet 
Enligt Gregory (1999) råder en viss förvirring kring begreppen corporate 
identity, eller företagsidentitet, och corporate image, företagsimage. Dessa två 
liknande termer blandas enligt författaren ofta ihop och används felaktigt när det 
talas om uppfattningar av industrier eller företag. Även Ind (1990) påpekar 
denna förvirring och menar att begreppen ibland felaktigt används som 
synonymer. På grund av den här problematiken klargörs nedan vad respektive 
begrepp innebär, så att skillnaden dem emellan blir tydlig och en ram rörande 
dessa begrepp bildas utifrån vilken resten av uppsatsen kan förstås.   
 
Företagsidentitet 
Ind (1990) jämför företagsidentiteten med vår egen individuella känsla av 
identitet och menar att dessa båda är mycket lika. Företagsidentiteten är 
företagets känsla av sig självt och utgör därmed något unikt. Den byggs upp av 
historia, filosofi, människor, ledare, ägarstruktur, trosuppfattningar, etiska och 
kulturella värderingar samt strategier och är mycket svår att förändra. Han säger 
vidare: 
 

”What really determines the strength of the organizational identity is the extent to 
which values are commonly held in an organization.” 

(Ind, 1990:77) 
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Dessa värderingar måste vara tydligt definierade och stödjas av både ord, 
handling och ledarskap för att skapa en stark identitet. Gregory (1999) i sin tur 
anser att företagsidentiteten utgörs av det visuella uttalandet om vem ett företag 
är och vad det är. Uttalandet indikerar hur företaget ser på sig självt och i och 
med detta så påverkar det också hur omvärlden uppfattar företaget i fråga.  
 
Gregorys beskrivning av företagsidentitet betonar alltså den visuella aspekten 
mer än vad Inds gör, som snarare liknar företagsidentiteten med företagets 
”personlighet”. Vår uppfattning om företagsidentitet kommer i fortsättningen att 
vara mer lik Inds än Gregorys. Visserligen kan ett företags identitet uttryckas 
visuellt, men dessa visuella uttryck är just endast uttryck för identiteten och 
därmed reflekterar enbart en del av hela företagets identitet. Företagets totala 
identitet skapas ur erfarenheter från tidigare händelser, grundläggande 
värderingar, vanor, rutiner och även individerna som arbetar i organisationen 
och deras identiteter. Ett företags identitet består således av flera olika aspekter, 
varav Meningsfullhet, Grundvärderingar och Organisationens syfte kan sägas 
utgöra några. Det illustreras av Figur 3.1 nedan.  
 

 
 

 
 
 

 

Identitet Meningsfullhet 
Grundvärderingar
Org. Syfte 

Figur 3.1: Företagets identitet  
 
Företagsimage 
En organisation eller ett företag kan vilja förmedla ett särskilt budskap om sig 
själv genom att visa upp en viss bild för både interna och externa intressenter, 
men det är enligt Ind (1990) mottagandet av detta meddelande som är det 
viktiga. Författaren menar att: 
 

”Corporate image is in the eye of the receiver. /.../ The corporate image is simply 
the picture that an audience has of an organization through the accumulation of 

all received messages.” 
(Ind, 1990:21) 
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Både avsiktliga och oavsiktliga meddelanden som organisationen sänder ut når 
mottagarna och de senare kan ibland underminera vad företaget egentligen vill 
säga. Att skapa rätt image är för företaget en evig uppgift, det handlar enligt Ind 
(1990) om att hänge sig till en livsstil. Olika intressentgrupper kan ha olika 
förväntningar på organisationen och därmed uppfatta meddelanden på olika sätt. 
Företagets image kan vara svår att förändra, men den kan däremot bildas eller 
försämras snabbt. Gregorys (1999) uppfattning om företagsimage stämmer väl 
överens med den beskrivning som Ind ger ovan. Gregory (1999) menar att ett 
företags image är den sammanlagda effekten på en observatör av all planerad 
och oplanerad kommunikation, verbal såväl som visuell. Imagen är helt enkelt 
allt som påverkar hur företaget uppfattas av enskilda kunder eller olika 
målgrupper.  
 
Sammanfattningsvis går det att konstatera att ett företags identitet handlar om 
vem eller vad företaget är, medan dess image utgörs av hur företaget uppfattas 
av omgivningen, eller mottagaren av de meddelanden som sänds ut.  
 
Image och personalförsörjning 
För att stå sig i konkurrensen med andra organisationer, kan en tilltalande image 
vara en fördel, enligt DeWit & Meyer (2004). Det syns extra tydligt i 
företagsrelationer till konsumenter, i och med betydelsen av varumärken och 
den bild de förmedlar till kunden. Varumärken kan kommunicera särskilda 
värden som konsumenter vill identifiera sig med. Det pågår just nu en 
internationell trend där organisationer har börjat använda sig av varumärken för 
att locka till sig både anställda och kunder. Det anses vara en reaktion på att 
konkurrensen om arbetskraft och kunder tilltar (Management, 2002). 
Ofokuserade företag, som försöker göra allt för alla, kan lätt skapa en otydlig 
image av sig själva gentemot omvärlden (DeWit & Meyer, 2004).  
 
Vessenes (2004) rekommenderar i det här sammanhanget att företaget ska ta sig 
tid att identifiera sin egen image. Människor skapar sig snabbt uppfattningar om 
nästan allting runt omkring dem och dessa attityder kan vara svåra att förändra. 
Därför är det viktigt att företagets varumärke kommunicerar den image som 
organisationen vill förmedla. Vessenes (2004) konstaterar vidare att en stabil 
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image leder till en hög grad av tillit. Därmed menar författaren att det är viktigt 
att: 
 

“Live the image to make it the truth.” 
(Vessenes, 2004:36) 

 
Image handlar, som tidigare nämnts, om hur omvärlden uppfattar organisationen 
och dess verksamhet. Imagen utgör alltså den bild som når fram till betraktarna, 
vilka kan vara både kunder, personal, leverantörer, politiker och samhället i 
stort. I förmedlingen av imagen till framtida arbetskraft kan även de andra 
grupperna vara av vikt, eftersom många till exempel har sett inslag om 
äldrevården i media eller har anhöriga som tagit del av verksamheten. Som 
tidigare har nämnts så innehåller konkurrenssituationen för äldreomsorgen både 
konkurrens om befintlig personal med andra aktörer inom branschen och med 
andra organisationer inom sjukvård och omsorg. I dessa förhållanden kan 
uppbyggandet av en bra image hjälpa till att skapa förutsättningar för rekrytering 
av den personal som behövs i verksamheterna. Meningsfullhet, 
Grundvärderingar och Organisationens syfte kan därför, genom att de utgör en 
del av företagets identitet, påverka den image omgivningen har av 
organisationen. Det illustreras i Figur 3.2 nedan: 
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3.2.2 Meningsfullhet 
Enligt Chalofsky (2003a) har managementlitteraturen de senaste tio åren alltmer 
uppmärksammat faktumet att individer nuförtiden ifrågasätter meningen och 
syftet med sitt arbete. Författaren anser att det främst är dagens unga som har 
börjat fundera kring dessa frågor. De lever i en värld där arbetssituationen ser 
annorlunda ut än vad den har gjort för tidigare generationer. Dagens behov av 
effektiviseringar innebär att organisationer måste prestera mer med mindre 
resurser, vilket ökar trycket på de redan anställda. Samtidigt har balansen i 
människors liv förändrats, bland annat då antalet arbetande singelföräldrar har 
ökat och familjer där båda föräldrarna gör karriär har blivit fler. Den här 
utvecklingen har även varit synlig i Sverige de senaste decennierna, i och med 
exempelvis ett ökande antal skilsmässor.  
 
Motivationsteoretiker och psykologer betonar faktumet att individer har ett 
medfött behov av ett meningsfullt arbetsliv (Gayle i Chalofsky, 2003a). Om 
individen upplever att dennes arbete inte är meningsfullt och inte uppfyller 
något syfte, kommer denne inte att använda sin fulla kapacitet på arbetet 
(Maslow i Chalofsky, 2003a). Diskussionen kring meningsfullhet är därmed 
nära sammanlänkad med den om motivation. Enligt Morse (2003) går det att 
skilja på två olika typer av motivation; inneboende eller ”intrinsic” motivation 
och ”extrinsic” motivation. Chalofsky (2003b) definierar intrinsic motivation 
som en inneboende förkärlek till olika uppgifter som inger oss en känsla av 
tillfredsställelse och meningsfullhet. Extrinsic motivation, däremot, har att göra 
med mer traditionella belöningssätt, så som lön och bonus. Morse (2003) anser 
att det bland ledare finns en relativt dålig kunskap om vad som egentligen 
motiverar de anställda. Många tenderar att tro att andra människor främst 
motiveras av traditionella belöningar, så som lön, och mindre av inneboende 
motivation så som en önskan att lära sig nya saker eller att kunna bidra med 
någonting till organisationen. Om ledaren fokuserar alltför mycket på extrinsic 
motivation, och därmed sådana belöningssystem, samtidigt som denne 
undervärderar de inneboende motivationskrafterna, finns det en risk att ledaren 
inte lyckas med att spegla de anställdas verkliga behov. Författaren förnekar inte 
betydelsen av exempelvis bonus, men hävdar att enbart pengar inte räcker för att 
uppnå den önskade effekten på motivation. Istället måste ledarna även 
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uppmärksamma de anställdas önskan att få bidra till organisationen på ett 
meningsfullt sätt (Ibid.).  
 

”It’s the fuzzier things - feelings of purpose, belonging, engagemet - that push 
people to do their best.” 

(Harvard Business Review, 2003:8) 
 
Det finns en uppsjö av definitioner på vad meningsfullt arbete innebär. 
Chalofsky (2003a) menar att meningsfullt arbete har med förhållandet mellan 
personen och arbetsplatsen att göra. Det handlar om “commitment”, eller 
engagemang, lojalitet och hängivelse. Meningsfullt arbete ger innehåll till det vi 
gör och bidrar med en känsla av självförverkligande. Ett meningsfullt arbete kan 
vara en viktig bidragande faktor för att uppnå de mål och syften människor har i 
sina liv (Ibid.). Ett meningsfullt arbete handlar även om att skapa band med de 
övriga människorna inom organisationen, något som kan ske genom att 
individen delar sina värderingar med dem (Brown, 1998). Brown (1998) anser 
vidare att det inte enbart är frågan om vad arbetet har för mening för den 
enskilde, utan även om betydelsen av att vara en organisation där saker uppnås 
kollektivt.  
 
Meningsfullhet är med andra ord ett nyanserat begrepp som innehåller flera 
olika aspekter. Delvis kan det innebära ett slags individuellt skapad 
meningsfullhet som härstammar från en känsla av personlig utveckling och 
tillfredsställelse. En annan källa till meningsfullhet kan vara den sociala 
interaktionen, det vill säga umgänget med andra människor. På ett sätt går det 
alltså även att se det som att individen genom den sociala dimensionen kan 
uppnå en känsla av meningsfullhet.  
 
Pattakos (2004) diskuterar meningsfullhet inom den offentliga sektorn. Om 
offentliga sektorer världen över ska kunna leda sin verksamhet på ett effektivt 
sätt, måste det ske en attitydförändring i hur omgivningen uppfattar offentlig 
verksamhet. Den offentliga sektorn har i många länder en dålig image och det 
anses mindre attraktivt att söka arbete inom den. Det skapar i sin tur flera 
problem inom sektorn, som måste lösas. Dessa gäller framför allt pensionering, 
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rekrytering samt bibehållande av personal. Ett sätt att lösa problemen är att 
betona hur meningsfullt arbetet i den offentliga sektorn kan vara, eftersom denna 
sektor behöver hitta anställda som just drivs av en känsla av meningsfullhet i sitt 
arbete. Pattakos (2004) anser att meningsfullt arbete innebär en kongruens vad 
gäller grundläggande värden hos individen och organisationen. Det finns tre 
kategorier av värden som kan leda till meningsfullhet: kreativa värden, 
erfarenhetsmässiga värden och attitydbaserade värden (Frankl i Pattakos, 2004).  
 
Pattakos (2004) anser att pengar är mindre viktigt för skapandet av 
meningsfullhet inom den offentliga sektorn. Däremot är det desto viktigare att 
de arbetande känner att de bidrar med någonting av värde i sitt arbete, att det de 
gör faktiskt gör en skillnad för någon annan, detta kallas för kreativt värde. 
Erfarenhetsmässiga värden handlar om hur olika upplevelser kan bidra till en 
känsla av meningsfullhet. Känslan av att möta och samarbeta med andra 
människor och vara ömsesidigt beroende skapar meningsfullhet i det dagliga 
arbetet. Arbetet inom offentlig sektor kan även ofta innebära att den arbetande 
hamnar i påfrestande och jobbiga situationer. Vad den enskilde har för 
attitydbaserade värden, och hur denne därmed tacklar situationen, kan påverka 
känslan av meningsfullhet.  
 

”Meaningful work isn’t just about the meaning of the paid work we perform; it’s 
about the way we live our lives. It’s the alignment of purpose, values, 

relationships and activities that we pursue in life” 
(Chalofsky, 2003b:58) 

 
3.2.3 Grundvärderingar 
På senare tid har grundvärderingar kommit att spela en viktig roll i det 
strategiska arbetet, bland annat som ett sätt att differentiera sitt eget företag 
gentemot konkurrenterna (Williams, 2002). Värderingarna kan med andra ord 
vara viktiga för företaget ur imagesynpunkt. Många organisationer har försökt 
att implementera en vision för sin verksamhet, med förhoppningen om att det 
skulle skapa en hängivenhet bland de anställda. Williams menar dock att dessa 
försök ofta har misslyckats, då grundvärderingarna varken har definierats tydligt 
eller förankrats inom hela organisationen.  Även Lencioni (2002) påpekar att 
många företag har värderingar som saknar verklig innebörd, det vill säga att de 
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egentligen är rena osanningar och tomt prat. Risken för det är stor när 
värderingar formas efter vad som anses vara politiskt korrekt, istället för efter 
deras innebörd. Den typen av tomma värderingar kan enligt Lencioni (2002) 
skada företaget: 
 

”Empty value statements create cynical and dispirited employees, alienate 
customers, and undermine managerial credibility”. 

(Lencioni, 2002:113) 
  
Williams (2002) påpekar att människor idag kräver mer av sina arbetsliv och sin 
arbetsmiljö. Många anses vilja att deras egna personliga värderingar 
överensstämmer med organisationens där det arbetar. Anställda blir även mer 
och mer kritiska till stora skillnader mellan vad ett företag säger sig ha för 
värderingar och de värderingar som avspeglar sig i handlingar. Om företag 
avviker i detta hänseende kan det skapa negativa attityder som leder till 
försämrad tillit till organisationen. Människor söker sig till företag som, förutom 
lön, erbjuder en känsla av tillhörighet. Att förstå och definiera värderingarna 
som delas av alla inom organisationen är därför nödvändigt för personalfrågor så 
som rekrytering, urval och bibehållning av arbetskraft. Utan tydliga 
grundläggande värderingar riskerar företaget att förlora värdefull personal 
(Ibid).  
 
Begreppet värderingar definieras på olika sätt av olika författare, vilket tyder på 
att det är ett mångfacetterat begrepp. Därför kan det vara intressant att se på 
några sådana definitioner för att få perspektiv på begreppet. Rokeach (i 
Williams, 2002) menar att värderingar kan ses som grundläggande 
trosuppfattningar och oskrivna regler som styr beteenden i olika situationer. 
Värderingar anammas och regleras genom sociala institutioner så som familjen, 
samhället och arbetsplatsen (Chatman i Williams, 2002). Williams (2002) menar 
att organisatoriska värderingar består av kollektiva uppfattningar om vad 
organisationen står för. De skapar i sin tur en sammanhållning bland människor 
och underlättar på så sätt arbetet mot ett gemensamt mål.  
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Miller (2003) hävdar att värderingar medför tillit och förtroende bland de 
anställda inom organisationen. Grundvärderingarna ska reflektera 
organisationskulturen och stödja verksamhetens mål. Ett arbete som tar sin 
utgångspunkt i företagets grundläggande värderingar medför att personalen vet 
vad som krävs av dem och vad de kan förvänta sig av ledningen. Det leder till en 
lägre personalomsättning, då det är lättare för kompetent personal att avgöra om 
de på lång sikt anser det vara värt att arbeta inom företaget (Ibid).  
 
Tydliga värderingar kan ha positiva effekter för organisationen, men att bilda 
kraftfulla värderingar och hålla fast vid dessa kräver stor integritet (Lencioni, 
2002). Grundvärderingarna är något som det inte går att kompromissa med, 
varken för att uppnå kortsiktiga ekonomiska fördelar eller av bekvämlighetsskäl. 
De är vad som skiljer ett företag från andra och måste därför upprätthållas till 
varje pris. Om de används på rätt sätt, kommer de oundvikligen att resultera i att 
vissa anställda känner sig utanför, menar författaren. Värderingarna begränsar 
även företagets handlingsfrihet när det gäller strategi och verksamhet, liksom de 
anställdas beteende. Många företag ser dock implementeringen av värderingar 
som en marknadsföringskampanj, vilket kan leda till anammandet av allmänna 
modeord som inte skapar en verklig differentiering. Om det ses som en 
engångsföreteelse finns risken att arbetet med grundvärderingarna inte blir 
kontinuerligt.  Lencioni (2002) menar därför att grundvärderingarna ska 
genomsyra hela organisationen och dess verksamhet.   
 

“From the first interview to the last day of work, employees should be constantly 
reminded that core values form the basis for every decision the company makes. “ 

(Lencioni, 2002:117) 
 
Grundvärderingarna kan, utifrån vad som har framkommit i diskussionen ovan, 
implementeras på två olika sätt. Generellt sett är de flesta författare av åsikten 
att värderingar som uppkommer ute i organisationen, som ett resultat av de 
enskilda individernas uppfattningar, är mer genuina och därmed har större 
förutsättningar att leda till framgång. Därför kan det vara viktigt att 
värderingarna har en plats i rekryteringsförfarandet, för att företaget lättare ska 
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finna individer som delar dessa. En stark förankring i verksamheten leder i dessa 
fall till en sammanhållning och ett arbete enligt gemensamma principer.  
 
Grundvärderingar som införs av ledningen i en organisation riskerar dock att 
varken uppnå samma stöd eller vara lika genuina, vilket kan leda till en mindre 
hängivenhet till vad de står för. Det kan vara en anledning till att vissa företag 
och organisationer har svårt att helt och hållet leva upp till sina ideal, vilket i sin 
tur kan skapa ett dåligt rykte gentemot omvärlden. En risk med statuerade 
värderingar från ledningsnivå är att personal inom organisationen själva kan ha 
andra värderingar, vilket kan skapa en diskrepans mellan vad företaget säger att 
det står för och hur det agerar genom sina företrädare; personalen. En annan 
aspekt som också påverkar hur väl företag kan hålla sig till en gemensam praxis 
är hur väl definierat organisationens syfte är. 
 
3.2.4 Organisationens syfte 
Det fokuseras, enligt DeWit & Meyer (2004), alltför lite uppmärksamhet på 
organisationers syften inom strategilitteraturen. Det kan enligt författarna bero 
på en allmän inställning om att det är uppenbart varför företag existerar, 
nämligen för att generera vinst. Vidare menar de att ett tydligt organisatoriskt 
syfte kan utgöra bra ledning för det strategiska arbetet och fungera som en 
grundläggande princip utifrån vilken olika strategiska val kan utvärderas. En 
organisation kan dock påverkas av andra principer än endast dess syfte, så som 
exempelvis värderingar.    
 
Det råder idag oenighet om vilka syften företag har, och vilka syften de borde 
ha. Företagets syfte, det vill säga anledningen till dess existens, får dock inte 
förväxlas med dess vision, vilket innebär framtida mål som företaget vill uppnå. 
Vissa anser att företagens främsta uppgift är att generera vinst till aktieägarna, 
medan andra hävdar att företag finns till för att ta tillvara ett flertal olika 
intressenters intressen. Dessa intressenter kan bland annat utgöras av kunder, 
leverantörer, anställda och lokalsamhälle. På grund av företagens centrala roll i 
samhället, får valet av syfte att arbeta efter stora konsekvenser för samhället i 
stort (DeWit & Meyer, 2004). Det organisatoriska syftet kan sägas skapa en 
vägledning och riktning i verksamheten, vilket innebär att det har betydelse för 
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utformningen av densamma. Däremot går det att ifrågasätta hur stor betydelse 
dessa frågor får för samhället i stort i olika sammanhang. Inom äldrevården 
utgör vårdtagarna några av de främsta intressenterna. I det här fallet är målet inte 
att generera vinst i första hand, utan att garantera vård av en viss kvalitet. En 
avvikelse från detta syfte kan leda till stora konsekvenser för den enskilde, som i 
viss mån befinner sig i en beroendeställning gentemot organisationen. Ett brett 
intressentperspektiv verkar därför vara grundläggande för den här typen av 
verksamhet, där mänskliga relationer står i centrum.   
 
Syfte och personal 
Flera författare har betonat vikten av ett tydligt organisatoriskt syfte, bland annat 
för de anställdas skull. Enligt Bartlett & Ghoshal (1994) är det idag många 
arbetstagare som inte längre vet vad deras organisationer står för eller varför de 
existerar, dessutom har många slutat att bry sig. Därför anser författarna att det 
är viktigt att företagets syfte är berikande och därmed leder till en ökad 
motivation. Då vårdyrket ofta innebär slitsamma arbetsuppgifter kan hög 
motivation och en känsla av att arbetet är berikande vara av stor betydelse för 
vad personalen orkar bidra med i den dagliga verksamheten. Ett problem i 
samband med det här är att relativt många inom äldreomsorgen inte har en 
omvårdnadsutbildning, vilket kan indikera att dessa personer har hamnat här 
mer eller mindre av en slump. De har i så fall alltså inte medvetet sökt sig till 
äldrevården av intresse och engagemang, utan snarare för att ha en möjlighet att 
försörja sig. I de här fallen kan brist på motivation och kunskap leda till 
begränsningar för organisationen.  
 
Collaborative purpose 
Odomirok (2001) utvecklar en modell över vad han kallar “collaborative 
purpose”, vilket definieras på följande sätt: 
 

”Collaborative purpose is the collective, cooperative, and co-owned beliefs and 
aims of the individuals who are part of a team.” 

(Odomirok, 2001:28) 
 

30 



ATTRAHERA MED OMSORG  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

Det framgår av citatet ovan att begreppet collaborative purpose i stor grad 
påminner om de grundläggande värderingar som har diskuterats ovan. De 
grundläggande värderingarna kan på ett sätt sägas utgöra en del av collaborative 
purpose. Många olika faktorer har identifierats som framgångsindikatorer, bland 
annat ledarskap, vision, motivation, kultur och värderingar, men kärnan i ett 
företags framgång är enligt författaren detta collaborative purpose, se Figur 3.3. 
Denne beskriver de olika indikatorerna som sammanlänkade aspekter, vilka 
kretsar kring den sammanhållande kärnan. Det är individernas enskilda syften 
som tillsammans skapar och upprätthåller ”collaborative purpose”. Varje individ 
påverkas i sin tur av organisationens kultur och omgivning. En framgångsrik 
organisation har sin grund i företagets collaborative purpose, vilket tar hänsyn 
till människorna, deras individuella kulturer och den kollektiva kulturen i 
organisationen (Ibid.). 
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kontinuerliga förbättringar och när verksamheten stagnerar. Det är dock inte 
enbart i situationer då det går dåligt som collaborative purpose är viktigt, utan 
även i arbetet med att bibehålla riktning, motivation, värderingar och principer 
inom organisationen. I slutändan handlar det om att grundförutsättningen för en 
organisation är att människor ser anledningen till att arbeta tillsammans.  
 
Syftet med en organisation kan anses vara anledningen till att den existerar. För 
att motivera existensen av organisationen måste syftet på något sätt vara unikt, 
på så sätt att det motiverar varför den enskilda organisationen behövs, trots att 
det kanske finns andra som erbjuder liknande tjänster. Ett bra syfte ska dessutom 
ge vägledning om eller indikationer på hur verksamheten ska se ut, det vill säga 
vilken roll personalen har i sammanhanget. Sammanfattningsvis kan det vara 
svårt för medarbetarna att veta vad de själva kan bidra med, om de inte vet vad 
syftet med organisationen är. De vet helt enkelt inte riktigt vad de gör där eller 
vilken roll de har i organisationen och då är det svårt att känna att arbetet är 
meningsfullt. I viss mån kan individen själv skapa detta syfte för sin egen del, 
men trots det kan en avsaknad av ett organisatoriskt syfte skapa en viss 
förvirring. Ett tydligt syfte har också den fördelen att företaget kan särskilja sig 
från andra konkurrenter eller branscher. Genom att kommunicera vad som är 
meningen med organisationen kan det vara lättare att attrahera både kunder och 
personal, vars behov stämmer överens med den situation som råder i företaget. 
Att arbeta efter ett gemensamt syfte kan leda till en bättre kongruens i 
organisationen, vilket kan ge ett mer enhetligt intryck. Det kan därmed kanske 
även skapa en bättre image för organisationen i förlängningen.  
 
3.3 Sammanfattande diskussion 
Efter att ha studerat de teoretiska utgångspunkterna som ligger till grund för 
uppsatsen närmare, kan konstateras att dessa har flera gemensamma 
beröringspunkter. Många författare relaterar begreppen till varandra och 
beskriver ett begrepp med hjälp av ett annat. Williams (2002) kopplar till 
exempel ihop syfte och värderingar. Denne menar att integrationen av dessa kan 
leda till att individer blir medvetna om sin förmåga att bidra till organisationen 
samt en ökad motivation bland de anställda. Delade värderingar skapar en känsla 
av gemenskap bland de anställda och tillsammans med strategin kan dessa 
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värderingar bidra till att skapa ett syfte, både för organisationen och 
medlemmarna i den.  På det sättet går det att kombinera de affärsmässiga målen 
med verksamheten med en medvetenhet om individernas välmående.  
 

“These obligations reinforce the individual’s fundamental need for a sense of 
purpose, a sense of belonging, a sense of something to feel proud of and a comfort 

in value symmetry suggesting a common sense of identity among employees.” 
(Bhattacharya et al, i Williams 2002:223) 

 
Hur de teoretiska begreppen hänger samman är inte självklart. I Odomiroks 
(2001) modell anses ”collaborative purpose” utgöra kärnan i organisationen. 
Syftet med äldreomsorgen som verksamhet grundar sig dock i välfärdsstaten och 
de grundläggande värderingar som den ger uttryck för. Ur ett rent 
företagsperspektiv, kan Odomiroks (2001) modell anses utgöra en bra 
beskrivning. Det går dock även att se på frågan ur ett något bredare perspektiv, 
då värderingarna i samhället ligger till grund för äldreomsorgens verksamhet. 
Vidare kan syftet i viss mån utgöra underlag för en mer konkret formulering av 
de specifika värderingar som organisationen ska fokusera på, vilket underlättar 
medvetandegörandet av dessa.  
 
De grundläggande värderingarna är en del av organisationens identitet. För att 
de ska genomsyra företaget är det viktigt att de förankras bland personalen, så 
att samtliga medlemmar i organisationen delar dem. Som tidigare nämnts, kan 
ett förfarande där formuleringen av värderingarna tar sin utgångspunkt ute i 
organisationen vara ett bra sätt för att undvika att de endast blir innehållslösa 
slagord. Om företaget lyckas kommunicera sin identitet och synliggöra de 
grundläggande värderingarna som utgör en del av den, kan en konkurrensfördel 
skapas gentemot konkurrenterna i form av en image som tilltalar eventuell 
framtida arbetskraft. En stor utmaning även i detta sammanhang är att övertyga 
omgivningen om att värderingarna är genuina och ärligt menade, vilket kan 
stärka den image som finns av företaget som helhet. Eftersom personer utanför 
organisationen i större utsträckning upplever dess värderingar i andra hand, 
genom det intryck de har av verksamheten, spelar imagen en central roll. 
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Organisationens syfte kan ha stor betydelse i skapandet av en stark identitet i 
företaget. Det underlättar för personalen att känna en tillhörighet till 
organisationen och förstå vad de kan bidra med. Genom ett tydligt syfte, som 
fungerar som en övergripande ledstjärna i verksamheten, kan arbetsinsatser 
lättare styras mot gemensamma mål. Ur ett brett intressentperspektiv kan vi se 
att syftet spelar en betydande roll för organisationens image, för att legitimera 
sin existens så väl som för att profilera verksamheterna. 
 
Grundläggande värderingar och organisationens syfte har betydelse för känslan 
av meningsfullhet, både hos anställda inom organisationen och hos potentiella 
medarbetare. Det är som konstaterats till exempel meningsfullt att dela 
värderingar med andra människor, vilket hjälper till att skapa en 
sammanhållning inom organisationen. Värderingarna kan även antas ligga till 
grund för vad varje individ anser vara meningsfullt. Olika personer kommer att 
uppleva olika saker som meningsfulla beroende på vilka värderingar de har som 
utgångspunkt. Därför kan även organisationers skilda syften uppfattas mer eller 
mindre meningsfulla och därmed kan olika verksamheter locka till sig skilda 
typer av människor. Det är dock viktigt att komma ihåg att arbetet inte är det 
enda som kan skapa meningsfullhet i människors liv. Även om vi spenderar en 
stor del av våra liv på arbetet, ska dess betydelse för en meningsfull tillvaro inte 
överdrivas. Vikten av ett meningsfullt arbete skulle även kunna påverkas av 
meningsfullheten i individens livssituation i övrigt, varför yrkeslivets betydelse 
ur denna aspekt kan vara olika stor för olika personer.   
 
Det som sker inom organisationen och det som medvetet eller omedvetet 
kommuniceras utåt bidrar till att skapa den bild omvärlden har av verksamheten. 
Image ligger i betraktarens ögon och för att vara en attraktiv arbetsgivare är det 
därför även viktigt att lyckas med kommunikationen av den för att locka till sig 
ny personal som delar organisationens värderingar. Om den potentielle 
medarbetaren upplever organisationen som meningsfull kommer sannolikheten 
för att denne söker sig dit att öka.  
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4 ÄLDREOMSORGEN I SVERIGE 
 
 

”Utbudet av äldreomsorg är i huvudsak tjänster/insatser som inryms i begreppen 
hemtjänst och särkilt boende. Hemtjänstens innehåll består i sin tur av en rad 

olika insatser som i grova drag kan grupperas som hjälp med skötsel av hemmet, 
hjälp med personlig omvårdnad, dagverksamhet, ledsagarservice och avlösning 

av anhöriga.” 
(Svensson & Rosén, 2004:31)  

 
 
Traditionellt sett har den största delen av vård och omsorg i Sverige producerats 
inom den offentliga sektorn. Grundtanken med välfärdsstaten är nämligen att 
garantera medborgarna tillgång till vård och omsorg av god kvalitet. Denna 
grundtanke började dock ifrågasättas under 1990-talet, då det inte längre var 
självklart att den offentliga produktionen var en nödvändig förutsättning för att 
garantera god kvalitet. Det ledde fram till ett förändringsarbete som bland annat 
hade som mål att produktionen av offentliga tjänster i högre grad skulle ske i 
privata driftsformer. Kommunerna och landstingen har dock fortfarande en 
central roll i välfärden, då de exempelvis ansvarar för vård, omsorg och 
utbildning. Däremot innebär det inte att de alltid måste utföra uppgifterna i egen 
regi (Socialdepartementet, 1992). Det fanns flera orsaker som låg till grund för 
detta förändringsarbete. Den djupa lågkonjunkturen som rådde i Sverige under 
1990-talet ledde till en kraftigt försämrad ekonomi för både staten och 
kommunerna. Därmed blev det nödvändigt att spara och effektivisera inom 
offentlig sektor, vilket bland annat skulle ske genom konkurrensutsättning av 
verksamheten. Det fanns även en uttalad politisk vilja att genomföra en så kallad 
valfrihetsrevolution i välfärdspolitiken. Denna åtgärd sågs som ett sätt att 
åstadkomma högre effektivitet, eftersom medborgarna inom olika 
verksamhetsområden skulle ha en möjlighet att välja mellan olika producenter 
av tjänsterna (Loord-Gynne & Mann, 1995). Visionen med 
valfrihetsrevolutionen var delvis att kunna erbjuda större mångfald av tjänster, 
men även att utvecklingen av tjänsterna skulle ske genom att bättre ta tillvara 
den kraft och kunskap som bland annat finns hos personalen inom vård och 
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omsorg. Genom att ta tillvara på deras kreativitet var förhoppningen att bättre 
förutsättningar skulle kunna skapas för framtida utveckling inom den offentliga 
produktionen (Socialdepartementet, 1992).  
 
År 1992 infördes även den så kallade Äldrereformen inom den offentliga 
sektorn, vilken syftade till att lösa problemen som fanns med att ha två 
huvudmän, landsting och kommuner, var ansvariga för vård och omsorg av äldre 
och funktionshindrade. Den största förändringen innebar att kommunerna tog 
över ansvaret för landstingets lokala sjukhem, samt fick det samlade ansvaret för 
service och långvarig vård till äldre och handikappade (Bergstrand & 
Hermansson, 1998).  
 
4.1 Driftsformer 
Som framgår ovan bedrivs äldreomsorgen i olika driftsformer. Enligt Lane 
(2000) finns det inte ett enskilt sätt utifrån vilket det går att göra distinktionen 
mellan offentlig och privat sektor. Flera olika dimensioner av den offentliga 
sektorn borde tas hänsyn till i sammanhanget, exempelvis byråkrati, 
resursallokering, ägarskap och anställning. Den största skillnaden mellan privat 
och offentlig sektor är enligt Rainey (i Boyne, 2002) deras ägarskap. Privata 
företag ägs av aktieägare medan offentliga organisationer ägs kollektivt av 
samhällets medborgare. Frågan om ägarskap är i sin tur förknippad med två 
andra dimensioner, nämligen hur verksamheterna finansieras och hur de styrs. 
Betalning direkt från kunder och marknadskrafter kännetecknar den privata 
organisationen, medan den offentliga är skattefinansierad och politiskt styrd. 
Även Konkurrensrådet (2000) tar upp liknande aspekter, men menar att offentlig 
sektor främst skiljer sig från den privata genom att ha olika mål och syften. Till 
skillnad från den offentliga sektorn, bedriver det privata näringslivet produktion 
av varor och tjänster med vinstmaximering som mål. Trots att dessa båda 
sektorer har så skilda syften och kulturer, är det dock svårt att se någon tydlig 
skiljelinje mellan dem. Det beror på att offentliga och privata aktörer 
konkurrerar med varandra på samma marknad. Med andra ord har det blivit 
möjligt för det privata näringslivet att konkurrera om offentliga uppdrag. Den 
offentliga sektorn i Sverige har, under de senaste årtiondena, dessutom börjat se 
näringslivet som en modell för olika former av förändringsverksamhet.  
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Det har argumenterats en hel del kring huruvida det är lämpligt att låta det 
privata näringslivet utgöra modell för styrningen av den offentliga 
verksamheten. Argumentet för denna kritik har varit att det finns skillnader 
mellan den offentliga verksamheten och den privata, vilket dock har ifrågasatts 
av bland annat Boyne (2002). Denne har sett över ett stort antal undersökningar 
rörande skillnader mellan sektorerna. Författaren kunde endast finna stöd för att 
offentliga organisationer är mer byråkratiska, att chefer i den offentliga sektorn 
inte är lika materialistiska som sina kollegor inom den privata samt att de har en 
lägre grad av ”commitment” till organisationen. Däremot har inget empiriskt 
stöd funnits för att motivationen för att tjäna allmänheten är högre i den 
offentliga sektorn.    
 
Skiljelinjen mellan privat och offentlig verksamhet är alltså inte självklar, varför 
det kan vara intressant att istället diskutera offentlighet i olika dimensioner av 
verksamheten. Med Figur 4.1 nedan illustreras i stora drag hur de privata 
entreprenörerna i denna uppsats skiljer sig från de offentliga organisationerna. 
Medan de offentliga aktörerna är publika både vad gäller finansiering, ägarskap 
och drift, så är entreprenörerna endast publika i dimensionen finansiering. Med 
detta menas att kommunen köper platser hos entreprenörerna som 
kommuninvånarna får ta del av. 
 
 n
 

Public 

 
 
 
 
 
 
E
 

Private 

A
llo

ca
tio

n 
of

 re
so

ur
ce

s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ownership and Operatio
Publice

n

Privat
treprenörer          Kommunal   
verksamhet

 
Figur 4.1: Organisationsformer inom äldrevården
(Egen bearbetning av Lanes figur, 2000:19) 
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När kommuner överlåter driftsansvaret på olika entreprenörer innebär det att en 
annan juridisk person än kommunen tar över ansvaret för driften (Bergstrand & 
Hermansson, 1998). Det kan röra sig om privata bolag, ekonomiska föreningar 
och stiftelser. Även om en extern producent vid entreprenad utövar 
verksamheten, som annars skulle ligga inom kommunens regi, har kommunen 
fortfarande det fulla ansvaret för verksamheten. Exempelvis ansvarar 
kommunen för fastställandet av mål och avgifter samt för uppföljning och 
kontrollering av verksamheten (Lindgren & Lindström, 2004).  
 
Vård och omsorg i enskild regi är egentligen ingenting nytt, det har exempelvis 
länge funnits privatpraktiserande tandläkare och privata sjukhus. Något som 
dock har underlättat för fortsatta privatiseringar är de lagändringar som 
genomförts och som tagit bort etableringshinder för vissa typer av enskilda 
driftsformer (Loord-Gynne & Mann, 1995). Från slutet av 1990-talet har det 
blivit allt vanligare att entreprenörer tar över driften för äldreomsorg. Tabell 4.1 
visar att antalet personer som har börjat arbeta inom privat äldreomsorg har 
fördubblats sedan 1995. Trots denna ökning bedrivs cirka 90 procent av 
äldreomsorgen fortfarande kommunalt (Lindgren & Lindström, 2004). Med 
kommunalt avses i fortsättningen kommunen och inte landstinget.  
 

 
 

Tabell 4.1: Andel personal i enskild regi beräknat på alla årsarbetare inom äldre- och 
handikappomsorgen 1991-2001 (Öhman, 2003:59) 

 
Privatiseringsprocessen har kommit olika långt i olika kommuner i Sverige, 
vilket illustreras av Figur 4.2 på nästa sida. De största privata företagen inom 
äldreomsorgen är i storleksordning: Svensk Äldreomsorg (nuvarande Carema 
Äldreomsorg), CarePartner, Attendo Care och Proliva (Öhman, 2003). De 
enskilda alternativen är mer vanliga i storstäder och förekommer sällan i 
glesbygd. 
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Figur 4.2: Andel anställda i privat drift inom äldre- och handikappomsorgen i olika 
kommuntyper 1999, procent (Öhman, 2003:59) 

 
Utöver privata entreprenader finns det andra driftsformer som är mer sällan 
förekommande inom äldreomsorgen. Bland annat finns det personal – och 
brukarkooperativ men även alternativ så som kundvalssystem har dykt upp 
(Bergstrand & Hermansson, 1998). I ett kundvalssystem ges vårdtagaren 
möjlighet att välja omsorgsgivare genom så kallade servicecheckar. Det innebär 
att kommunen prövar olika privata aktörers lämplighet för utförandet av vissa 
vårdtjänster och väljer sedan de som efter fastställda kriterier anses som 
lämpliga. Vårdtagaren får i sin tur en check som ger denne rätt att köpa tjänsten 
hos någon av de konkurrerande producenterna. Den aktuella aktören löser sedan 
in checken hos kommunen och får därmed betalt för det utförda arbetet (Öhman, 
2003).  
 
4.2 Att behålla personal 
 

”Du ska kunna allt från att borsta någon annans tänder och hjälpa dem på 
toaletten till att ta emot dödsångest och dödslängtan, rädsla och sorg. Du ska 
kunna ta emot en hel massa skit för att de inte har någon annan kanal, och du 
måste kunna vår historia för att över huvud taget kunna relatera till hur dessa 

människor har levt sina liv. Det är en enorm kunskap”. 
 (Dahlman i Hultman, 1996:46 ) 
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Äldreomsorgen är ur en existentiell synpunkt ett mycket krävande arbete. Att 
nästintill dagligen utsättas för andras ångest, smärta och sorg kräver 
organiserade former av stöd inom arbetet (Bergstrand & Hermansson, 1998). 
Enligt en undersökning gjord av Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi 
under 2001-2002, känner sig närmare 50 procent av vårdpersonalen stressade i 
sitt arbete bland annat på grund av tidsbrist och för lite personal, vilket leder till 
en känsla av otillräcklighet (Svensson & Rosén, 2004). För att lyckas behålla 
den personal som idag arbetar inom äldreomsorgen är det därmed viktigt att 
personalen får stöd i sitt arbete. Brander et al (2001) håller med härvid och 
framhåller dessutom att arbetsmiljön inom kommuner som helhet anses som 
bristfällig och att det finns ett utbrett missnöje med löner och andra förmåner. I 
Tabell 4.2 nedan illustreras lönenivån för heltidsanställning i vissa vård- och 
omsorgsyrken för år 2003. Detta år fanns det totalt 258 800 månadsavlönade och 
71 200 timavlönade inom vård och omsorg i Sveriges kommuner, varav drygt 90 
procent är kvinnor (Lindgren & Lindström, 2004).  
 

 
 
 Tabell 4.2: Lönenivåer för heltidsanställning i vissa vård- och 

omsorgsyrken (Lindgren & Lindström, 2004:52)  
 
Delaktigheten i de beslut som direkt påverkar de enskildas arbetssituation anses 
vidare otillräcklig inom kommunerna och de flesta tycker att utvecklings- och 
karriärmöjligheterna är begränsade (Brander et al, 2001). Därmed konstaterar 
författarna att det finns många viktiga utgångspunkter att ta fasta på för att 
lyckas med att förbättra attityden till kommunen som arbetsplats.  
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Brander et al (2001) har sammanställt ett antal faktorer som anställda generellt 
inom kommuner anser vara viktiga för att trivas på sitt arbete: en trygg 
anställning, en bra och rättvis lön, betydelsefulla och stimulerande 
arbetsuppgifter, god gemenskap bland kollegor, hög grad av frihet och autonomi 
i arbetet, optimal arbetsbelastning samt att arbetet möjliggör personlig 
utveckling. Vidare genomförde Kommunal år 2000 en attitydundersökning 
bland personal inom kommunal och privat äldrevård för att ta reda på hur de 
upplever sina arbetsförhållanden (Öhman, 2003). Det visade sig att de anställda 
inom den privata äldrevården genomgående har en mer positiv syn på sina 
arbetsvillkor. Frågorna gällde lön, möjligheter att hinna med sina 
arbetsuppgifter, initiativmöjligheter, möjlighet att påverka den egna 
arbetssituationen, kompetensutvecklingsmöjligheter och trivsel bland personal.  
 
4.3 Att attrahera personal i framtiden 
I ett mer långsiktigt perspektiv förväntas de totala behoven inom äldreomsorgen 
att öka i en snabbare takt än vad kommunerna har råd med, åtminstone om 
vården och omsorgen ska bibehålla den standard som råder idag (Eriksson, 
2003). Det finns en stor risk att kommunerna inte ska lyckas med att rekrytera 
tillräckligt mycket personal med rätt utbildning till äldreomsorgen. Denna 
problematik är även hänförbar till personalens åldersstruktur, då drygt en 
femtedel av de som arbetar inom kommunal äldreomsorg är 55 år eller äldre (se 
Tabell 4.3 på nästa sida). En betydande faktor för att lyckas med nyanställningar 
på en arbetsmarknad som i övrigt krymper, är en förändring av de 
kommunalanställdas relativa löner. Dock skulle det innebära att den kommunala 
verksamheten blir dyrare än beräknat och desto svårare blir det att få de 
finansiella resurserna och behoven att gå ihop. Det finns även ett 
förändringsbehov i strukturen av utbildningsval.  
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Tabell 4.3: Åldersfördelning i procent för tillsvidareanställda inom vissa 
vård och omsorgsyrken (Lindgren & Lindström, 2004:47) 

 
 
 
Mycket hänger, enligt Eriksson (2003), på att förändra äldreomsorgens 
attraktionskraft som yrke. Ett gott rykte eller en god bild av kommunen som 
arbetsgivare är en aspekt som kan få betydande konsekvenser för 
personalomsättningen och därmed även rekryteringsbehovet. Ju fler som slutar 
desto fler måste naturligen anställas. Författarna ser en risk med att om 
kommunalanställda söker sig till nya arbetsgivare, för att de inte känner sig 
nöjda med den kommunala anställningen, kan en negativ bild komma att spridas 
av kommunen som arbetsgivare. Det leder i sin tur till att kommunerna, och 
däribland äldreomsorgen, blir underbemannade, vilket ökar trycket på den 
personal som finns kvar. Det kan bli ännu svårare att rekrytera ny personal till 
ett yrke som har rykte om sig att vara underbemannat. Om kommunerna istället 
lyckas förändra medarbetarnas förutsättningar och lyckas få dem att stanna inom 
kommunen, kan istället en positiv bild spridas av kommunen som arbetsplats, 
vilket kan underlätta nyanställningar (Ibid.).  
 
Utöver ovan diskuterade aspekter, betonar Brander et al (2001) att 
kommunernas framtida rekryteringsbehov bland annat även beror på hur 
kommunernas ekonomi utvecklas och även hur sjukfrånvaron samt 
personalrörligheten utvecklas. Dessa aspekter borde enligt författarna öka 
trycket på kommunerna att satsa på arbetsgivarpolitiska frågor för att lyckas 
behålla redan anställda och samtidigt bredda rekryteringsbasen genom att locka 
till sig ”rätt” personal. Något som enligt Brander et al (2001) borde framhävas 
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mer av kommunerna i arbetet med personalförsörjningsfrågor är innehållet i 
arbetsuppgifterna. Många anställda inom kommunen upplever sitt arbete som 
någonting viktigt och betydelsefullt. Genom att framhäva denna aspekt av 
meningsfullhet i arbetet, skulle kommunerna kunna påverka attityderna 
gentemot dem själva. Även möjligheterna till karriär borde lyftas fram mer, 
eftersom det enligt författarna finns en mängd sådana inom offentlig sektor.  
 

”Med ett synsätt som präglas av framförhållning, långsiktighet och helhetssyn 
kan det bli lättare att vidta åtgärder som är nödvändiga för att lyckas med 

utmaningen – att rekrytera och behålla.” 
(Brander et al, 2001:57)
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5 EMPIRI 
 
 
Vår undersökning omfattar fyra organisationer som är verksamma inom äldreomsorgen, där 
två är kommunala och två utgörs av privata entreprenörer. Dessa är Linköpings Kommun och 
Nacka Kommun samt Care Partner och Carema Äldreomsorg på den privata sidan. Nedan 
redogörs för den information som framkommit inom olika ämnesområden, där kommunerna 
beskrivs först för att följas av de privata entreprenörerna. Den information som ges är 
hämtad från intervjuer med respondenterna i respektive organisation, om inte annat anges.   
 
 

5.1 De studerade organisationerna och dess personal 
De studerade organisationerna beskrivs nedan främst ur ett personalperspektiv, 
då detta är fokus i uppsatsen. Hur de olika verksamheterna arbetar med de olika 
aspekterna personal, vidareutbildning, värderingar, syfte och vision diskuteras. 
Organisationernas beskrivningar av en idealanställd i respektive verksamhet ger 
även en bild över den inställning till personalen som finns. 
  
5.1.1 Organisationerna 
 
Linköpings Kommun 
Linköpings Kommun använder sig av något som kallas en beställar- 
utförarorganisation. Denna inkluderar dels en politisk organisation som arbetar 
övergripande och dels ett antal beställarnämnder, vilkas uppgift det är att 
beställa verksamhet från de olika enheterna på produktionsnivå i organisationen. 
Omsorgsnämnden är den nämnd som beställer omsorgstjänster, vilket är ett 
område där ungefär hälften av verksamheten sker i privat regi. Från och med den 
första februari 2004 har en ny organisation trätt i kraft inom omsorgen, där 
verksamheten är indelad i fem områden, varav tre inkluderar äldreomsorg. Både 
hemtjänst och särskilda boenden finns i kommunens regi. 
  
Äldreomsorgen inom Linköpings kommun står för trygghet, kompetens och 
utvecklingsmöjligheter. Även ordet professionell anses karaktärisera 
organisationens verksamhet. Äldreomsorgen i Linköpings Kommun arbetar 
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intensivt för de personer de är till för, det vill säga sina brukare. Det yttersta 
uppdraget är gentemot brukarna, men det är även viktigt att medarbetarna trivs 
med sina arbetsuppgifter och har goda möjligheter och förutsättningar i 
vardagen.  
 
I Linköpings personalpolitiska program nämns följande vision: 
 

”Kommunens personalpolitiska vision är att skapa goda arbetsplatser, där varje 
medarbetare känner arbetsglädje och stolthet, har inflytande, lust att lära och 

möjlighet att utvecklas både i arbetet och som individ.” 
(Linköpings Kommun, b:2) 

 
Viktiga framgångsfaktorer som nämns för att nå visionen är bland annat 
arbetsmiljö, personal- och kompetensförsörjning, arbetstider samt lön och 
belöning. En bra arbetsmiljö beskrivs i det personalpolitiska programmet som en 
miljö där personalen känner arbetsglädje och där alla individers resurser tas 
tillvara och utvecklas. Ett närvarande ledarskap anses vara en viktig komponent 
för att skapa trivsel, det vill säga att varje individ blir sedd och själv får ta del i 
målformulerandet. På det sättet uppstår känslan av att målen är en produkt av 
individens egen skapelse och inte något som endast bestäms på högre nivåer i 
organisationen. Organisationen föredrar en process som går nerifrån och upp 
istället för tvärtom och förutom ledarskap och individens synlighet, är det även 
viktigt att det satsas på medarbetarna. Det påpekas dock att det även går att göra 
mycket medarbetare emellan.  
 
Den så kallade motionstimmen, att personalen får möjlighet att motionera en 
timme i veckan på betald arbetstid, är en annan komponent för att skapa trivsel. 
Den hälsoprofil som erbjuds alla medarbetare är en annan aspekt för att få 
personalen att trivas. Efter att hälsoprofiler har gjorts på en hel arbetsgrupp ges 
återkoppling och en diskussion förs kring hur det ska arbetas vidare med detta. 
Hur väl det lyckas beror dock även mycket på medarbetarna, det är ett givande 
och tagande mellan dem och ledaren.   
 
Med tanke på den starka fokus på ekonomi som råder, är personalarbetet just nu 
svårt, även om organisationen tycker att det är viktigt. Det finns dock aspekter i 
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personalarbetet att lyfta fram, såsom hälsoarbetet, arbetet med olika 
arbetstidsmodeller för att kunna erbjuda fler heltidstjänster liksom 
kompetensutvecklingen. I det sistnämnda gäller det att vara kreativ för att det 
ska kosta så lite som möjligt. De viktigaste frågorna bland medarbetarna är 
enligt medarbetarenkäten för 2003 ett fungerande samarbete med 
arbetskamraterna, tillräcklig utbildning för arbetsuppgifterna, väl fungerande 
personal- och utvecklingssamtal, tillgänglig chef samt att medarbetarna hinner 
med sina arbetsuppgifter (Resultat från medarbetarenkäten 2003). Av 
ovanstående aspekter var det möjligheten till utvecklingssamtal och chefens 
tillgänglighet som fick lägst betyg, varför det har arbetats med att förbättra dessa 
aspekter under året. Vidare är det viktigt att koppla ihop de resultat som kommer 
fram med konkreta handlingsplaner för hur olika aspekter kan förbättras.   
 
Nacka Kommun 
Nacka Kommuns verksamhet finansieras med hjälp av det så kallade 
kundvalssystemet, vilket innebär att äldreomsorgen i kommunen är hårt 
konkurrensutsatt. Framför allt inom hemtjänsten kan organisationen förlora 
kunder från en dag till en annan, om dessa bestämmer sig för en privat utförare 
istället. Det har nyligen skett en omorganisation i kommunen, där 
äldreomsorgen blivit en egen enhet som är skild från övrig omsorg. 
Äldreomsorgen i Nacka Kommun utgörs av hemtjänst och särskilda boenden. 
Hörnpelarna i äldreomsorgens verksamhet är ett tydligt och engagerat ledarskap, 
en detaljerad och förankrad process för styrning och uppföljning samt att det ska 
vara en lärande organisation. Dessa anses vara viktiga faktorer för att lyckas 
med den framtida äldreomsorgen.     
 
På central nivå i Nacka Kommun betonas bland annat vikten av 
utvecklingssamtal. Det är enligt organisationen centralt för att medarbetarna ska 
veta vilka krav som ställs och vad de kan förvänta sig av sin chef. Kommunen 
har arbetat mycket med det, vilket har lett till förbättringar på området där bland 
annat ett material för vägledning vid utvecklingssamtal har tagits fram. 
Utvecklingssamtalen anses ha stor betydelse i arbetet med att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 
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Ett problem för hela Nacka Kommun, liksom hela den offentliga sektorn, är den 
höga sjukfrånvaron. Eftersom sjukfrånvaron är hög är det viktigt att även betona 
det positiva, det vill säga uppmärksamma de personer som är friska, varför även 
frisknärvaron följs upp inom kommunen. Arbetet med att få ner sjukfrånvaron 
sker genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete, där arbetsmiljöhandboken är en 
del. Friskvård är också en viktig aspekt, där det bland annat fokuseras på 
rehabilitering. Dessutom har friskvårdsombud införts på alla arbetsplatser. Deras 
uppgift är att sprida sin kunskap från olika träffar vidare ut i verksamheterna och 
arbeta med dessa frågor på plats. Nacka Kommun anser sig göra mycket inom 
detta område, men det är något som alla kommuner gör eftersom sjukfrånvaron 
är så hög. Inom äldreomsorgen har alla medarbetare erbjudits att göra en 
hälsoanalys, där det undersöks om personen i fråga lider av psykisk eller fysisk 
ohälsa av något slag. Om så är fallet utses en ”hälsocoach” som fungerar som 
stöd i arbetet med att få en bättre hälsa. Det har enligt medarbetarenkäten som 
utförts gett bra resultat inom äldreomsorgen.    
 
Även på central nivå inom Nacka Kommun betonas medarbetarenkäten. Denna 
anses vara viktig för att få reda på vad medarbetarna tycker om sitt arbete och 
för att kunna genomföra förbättringar. Dessutom är det viktigt att resultaten 
diskuteras på varje arbetsplats och används som underlag för hur verksamheten 
skulle kunna förbättras så att trivseln ökar ännu mer. En aspekt som kom upp i 
medarbetarenkäten var till exempel behovet av utvecklingssamtal, vilket har 
nämnts ovan. Dessa enkäter är även ett bra instrument för att följa upp uppsatta 
mål och synliggöra en utveckling inom olika områden. Enligt 
medarbetarenkäten känner sig personalen stolt över sitt arbete och ledarskapet 
får högt betyg. Däremot är personalen missnöjd med lönesamtalen, vilket inom 
äldrevården tros delvis bero på de låga lönerna. En annan negativ aspekt är 
frågan om revirgränser, det vill säga att olika yrkeskategorier inte samarbetar 
över gränserna. Detta är ett utvecklingsområde som enligt organisationen måste 
förbättras, liksom ansvarstagandet för helheten i verksamheten. Förståelsen för 
verksamhetens ekonomi har dock förbättrats, men här finns fortfarande saker att 
göra.     
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Särskilda seminarier för de anställda som är 55 år eller äldre arrangeras också 
för att ta reda på deras behov och önskemål. I Nacka Kommun är den 
genomsnittliga pensionsåldern 61 år, varför det är intressant att få information 
om vad som skulle få medarbetarna att arbeta kvar längre i organisationen. I och 
med stora pensionsavgångar går mycket erfarenhet och kompetens förlorad. En 
ny grupp har tillsatts som ska arbeta med vad som kallas den tredje karriären 
inom Nacka Kommun, vilket riktar sig till de som är lite äldre. Liknande 
seminarier som finns för de äldre medarbetarna, finns även för de yngre. Det är 
viktigt att ta reda på hur de tycker att det är att arbeta inom kommunen, samt vad 
som kan förbättras för att ungdomar ska tycka att det är roligt att börja arbeta 
där.  
 
En annan aspekt som det arbetas med inom Nacka Kommun är avgångssamtal. 
Det är ännu inte så strukturerat, men håller på att systematiseras. Detta är viktigt 
för att få information om vad som kan förbättras från kommunens håll. 
Dessutom ses möjligheter till personalförmåner över, även om dessa är små 
inom den kommunala verksamheten. Bland annat kan nämnas en friskvårdspeng 
till organiserad friskvård, möjlighet att få en hemdator till förmånligt pris, 
liksom en översyn över lönepolitiken för att se om det går att införa någon form 
av bonussystem för dem som har lyckats bra med att uppfylla sin budget.  
 
Care Partner 
Care Partner är ett av Sveriges största privata vård- och omsorgsföretag. 
Företaget har funnits i nio år och bedriver verksamhet från Gävle i norr till 
Vellinge i söder, men finns även i Danmark och Norge. Kärnverksamheten 
utgörs av äldreomsorgen, i form av till exempel olika boendeformer eller 
hemtjänst, men det bedrivs också en del handikappomsorg. Företaget är även en 
utförare i det så kallade kundvalssystemet. Verksamheten beskrivs med hjälp av 
de tre orden individ, möte och respekt. Organisationen verkar i en bransch där 
människa möter människa och dessa möten anses ha avgörande betydelse. Det 
kan röra sig om mötet mellan en medarbetare och brukaren, medarbetaren och 
den anhörige eller mötet mellan ledaren i företaget och den övriga personalen. 
Mötet ska ske mellan två jämbördiga individer som har ömsesidig respekt för 
varandra. Organisationen beskrivs även som prestigelös och utan hierarkier. 

48 



ATTRAHERA MED OMSORG  EMPIRI 

Revirgränser existerar inte, utan alla har en viktig roll i företaget. Därutöver 
anses företaget ha en platt organisation, kunnig personal och en låg 
personalomsättning samt ett väl utvecklat kontaktmanskap som innebär en stor 
trygghet för kunderna. Vikten av att satsa på personalen och hitta nya sätt att 
marknadsföra organisationen på, för att vara bättre än konkurrenterna och få fler 
kunder, betonas också.   
 
Inom Care Partner läggs idag stort fokus på rekryteringen när det gäller 
personalarbetet. Vidare är det viktigt att personalen vet vad som förväntas av 
dem. I detta ändamål har organisationen bland annat en två dagar lång 
introduktionsutbildning, som sköts av vårdbiträden och undersköterskor som har 
utbildats till internutbildare eller internhandledare. Under introduktionen ges 
information om företaget, de värderingar som finns samt etik och bemötande, 
liksom det erbjudande som ges till kunderna. Dessutom behandlas 
grundläggande arbetsmetoder, kvalitetsarbete och kommunikation. Andra 
viktiga aspekter i personalarbetet är arbetsledning, ett närvarande ledarskap 
samt regelbundna medarbetarsamtal och ambitionen är att i framtiden ha 
individuella utvecklingsplaner för medarbetarna.      
 

”Viktigt i personalfrågorna är fyra olika saker: det är viktigt att skaffa rätt 
medarbetare, det är viktigt att ge medarbetarna tydliga förutsättningar för jobbet, 

sen ska det följas upp i det årliga medarbetarsamtalet, sen måste vi se att 
människor vill lära sig nytt och vad det är. Det är en ständigt pågående cykel på 

något sätt.” 
(Kvalitetsdirektör, Care Partner) 

 
Carema Äldreomsorg 
Carema Äldreomsorg består av en mängd olika företag som har slagits samman. 
Företaget har funnits i Linköping sedan 1993 och verksamheten bedrivs i 
entreprenadform, på uppdrag av kommunen. Carema finns i större delen av 
landet, från Umeå i norr till Malmö i söder. Verksamheten inkluderar både 
servicehus med hemtjänst, ålderdomshem samt sjukhem. Organisationen 
beskrivs med de tre orden valfrihet, omtanke och utveckling. De två 
förstnämnda fungerar som ledstjärnor och handlar om valfrihet och omtanke 
gentemot både medarbetare, kunder och beställare. Carema ser sig själv som en 
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organisation som ständigt utvecklas. Dessutom är det en decentraliserad 
organisation där beslutsfattandet är delegerat för att ske så nära kunden som 
möjligt. Utvecklingssamtalen är en central del av personalarbetet. För att öka 
möjligheten att lyssna till medarbetarna på detta sätt har företaget tillsatt 
gruppchefer under respektive enhetschef, vilket har inneburit att varje gruppchef 
har färre personer att hålla utvecklingssamtal med än vad enhetschefen hade 
tidigare. För att vara en bra arbetsgivare är det enormt viktigt att medarbetarna 
blir bekräftade och att organisationen kan ta tillvara de idéer och tankar som 
finns bland personalen på ett bra sätt. Andra viktigt aspekter i personalarbetet är 
en god kommunikation samt tydliga förväntningar på medarbetarna.    
 
5.1.2 Utbildning 
 
Linköpings Kommun 
Utbildningsnivån varierar bland de som arbetar inom äldrevården i Linköpings 
Kommun. Vissa är till exempel undersköterskor medan andra är vårdbiträden. 
Det kan även finnas personal som helt saknar vårdutbildning. Många 
medarbetare har dock arbetat under en mycket lång tid och därmed fått mycket 
erfarenhet. Vid rekrytering är tanken att den anställde ska ha 
undersköterskeutbildning eller liknande, men ett vårdbiträde med mycket 
omfattande kompetens kan också vara intressant. Möjligheten till 
kompetensutveckling erbjuds enligt organisationen kontinuerligt. Vidare har en 
stor satsning skett på vad som kallas validering. Det innebär att en individ med 
lång praktisk yrkeslivserfarenhet genom att göra olika former av prov och tester, 
samt gå kurser och göra hemuppgifter, kan ”uppgradera” sin utbildning och bli 
undersköterska. Inom Linköpings Kommun finns ett projekt som kallas 
”Uppdragsbeskrivning för vårdpersonal”. Projektet behandlar just frågor om hur 
man ska kunna locka till sig personal i framtiden. Det handlar även om att ta 
fram uppgifter om vad som ska krävas av samtliga medarbetare, exempelvis vad 
gäller utbildningskrav. Att ställa krav på att de anställda har utbildning anses 
viktigt, eftersom det i sin tur leder till att yrket får bättre status och därmed 
förhoppningsvis även högre löner.   
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Nacka Kommun 
Inom Nacka Kommun arbetas det internt en hel del med chefs- och 
ledarutvecklingar, men även riktade utbildningsinsatser som grundas på 
lönesamtalen sker. Bland annat har utbildningsinsatser inom rehabilitering gjorts 
i och med arbetet med att få ner sjukfrånvaron. Dessutom har organisationen i 
samarbete med några andra kommuner startat Ledarskapsakademien, som finns 
till för anställda som vill bli ledare. Det är en möjlighet för den anställde att 
utvecklas och samarbetet innebär även ett erfarenhetsutbyte liksom en möjlighet 
till bättre och dyrare föreläsare. Det är många inom äldreomsorgsverksamheten 
som inte har vårdutbildning och därför ska ett program skapas där gemensamma 
grundläggande utbildningar rörande till exempel hygien och läkemedel tas fram. 
Tanken är att dessa kurser ska ges rullande någon gång per termin, dels för att 
utbilda nyanställda, men även för att låta de andra repetera och uppdatera sin 
kunskap. Någon kompetensstege finns dock inte i dagsläget. Verksamheten 
befinner sig lite i början inom det här området.        
 
Care Partner 
Inom Care Partner är utbildningsnivån varierad. Flera har någon form av 
vårdutbildning men många har också andra utbildningar i botten, till exempel 
kan det röra sig om lärare som har skolat om sig. Kompetensutveckling ses inom 
organisationen som en möjlighet att utvecklas i arbetet, vilket dock inte endast 
behöver innebära att åka på kurs någonstans, utan även kan vara att få växa i sin 
yrkesroll på plats, genom exempelvis stöd och vägledning i det dagliga arbetet. 
Vad som passar för en medarbetare passar kanske mindre bra för en annan, 
varför det anses vara viktigt att se till den individuelles behov.  
 
Carema Äldreomsorg 
Inom Carema ställs krav på att personalen har undersköterskeutbildning eller 
liknande. Eftersom det är lätt att få tag på personal har företaget råd att ställa 
dessa krav. Det rör sig dock i Caremas fall om en entreprenadverksamhet, vilket 
betyder att organisationen har fått ta över en del personal som fanns i 
kommunen. Det kan därför finnas vissa som inte har formell utbildning i botten, 
men å andra sidan har en mycket omfattande erfarenhet och kanske någon form 
av vårdbiträdesutbildning eller dylikt. Det finns en karriärstege i organisationen, 
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även om denna inte är uttalad. Möjligheter till avancemang inom organisationen 
finns dock bland annat i form av utbildningar i till exempel demensvård, vård i 
livets slutskede, konflikthantering, stresshantering och kommunikation.  
 
5.1.3 Värdegrund 
 
Linköpings Kommun 
I omsorgen inom Linköpings Kommun pågår arbetet med att fastställa en 
gemensam värdegrund för den nya omsorgsorganisationen, vilket inte har 
funnits på ett lika strukturerat sätt förut. Denna utgör grunden som visionen och 
målen vilar på. Värdegrunden anses vara av stor betydelse och mycket 
diskussion krävs för att den ska förankras ordentligt och därmed styra 
handlandet i organisationen. Att nå dit är ett svårt arbete, som kräver långa 
diskussioner om vad olika begrepp betyder och vad de får för 
handlingskonsekvenser.  
 

”Att bara skriva ner den är ju svårt, att skriva den så att det påverkar handlandet 
på nåt vis. Hur man bör vara mot varandra är ju att man ska vara lojal mot de 

värderingar man står för i organisationen. Det är ju kontentan, för att 
värderingarna är formade efter vårat uppdrag. Står man på Volvo kan man ju inte 
säga att man vill bygga en Saab, utan man får rätta sig efter den verksamhet man 

befinner sig i.” 
(Respondent, Linköpings kommun) 

 
Eftersom arbetet med den gemensamma värdegrunden än så länge endast 
befinner sig i utvecklingsstadiet, har organisationen ännu inte kommit så långt 
när det handlar om att kommunicera sin värdegrund. Alla chefer har fått bidra 
med sina tankar kring värderingarna och meningen är att diskussionen ska 
fortsätta i respektive arbetsgrupp om vad dessa innebär för dem, när de 
övergripande värderingarna har fastställts. Det anses viktigt då alla ord kan ha 
olika betydelse för olika människor. I och med de mindre grupperna är det 
lättare att diskutera denna typ av frågor. Dessutom har grupperna i och med 
omorganisationen ombildats och många medarbetare har fått nya chefer, varför 
det är viktigt att diskutera dessa frågor i den nya gruppen.   
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När värdegrunderna är klara, ska de visa vad organisationen står för och ge en 
välgrundad uppfattning om att alla inom organisationen handlar likadant. 
Värdegrunderna ska även exponeras både gentemot kunder, medarbetare och 
ledare inom organisationen. Dessutom är det meningen att dessa värdegrunder 
ska spridas till de som anställs. Värderingarna är med andra ord viktiga att ha i 
åtanke vid rekrytering eftersom organisationen inte ska anställa vem som helst, 
utan personer som känner att de här värdegrunderna stämmer överens med sina 
egna. Kommunikationen är viktig i det här sammanhanget för att skapa en tydlig 
profil och för att medarbetarna ska känna sig som ambassadörer i sitt arbete.  
 
Nacka Kommun 
Den grundläggande värderingen i Nacka Kommun finns upptagen i kommunens 
personalpolicy:  
 

”Förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga – samt för 
deras vilja att ta ansvar.” 

(Nacka Kommuns Personalpolicy, 2001:2) 
 
Denna grundläggande värdering ska även fungera som ledstjärna för hur Nacka 
Kommun ska vara som arbetsgivare. Även om den kan vara svår att leva upp till 
måste alla chefer bära den med sig. Meningen är att alla som arbetar i Nacka 
Kommun ska dela denna värdering och prata om den i olika sammanhang, att 
den ska genomsyra synen på människor. Även inom äldreverksamheten har det 
arbetats mycket med en gemensam värderingsplattform. Det har gjorts enligt 
principen att bygga nerifrån och upp, vilket innebär att det kommuniceras med 
medarbetare genom bland annat arbetsplatsträffar och planeringsdagar. Det här 
arbetet har mynnat ut i ett dokument där äldreomsorgens tre honnörsord, som 
ligger till grund för arbetet, finns sammanfattade: engagemang, kompetens och 
ansvar. Utifrån värderingarna har sedan synen på hur en attraktiv arbetsplats ska 
vara utvecklats. Detta kommer att behandlas senare i kapitlet.    
 
Att använda sig av de grundläggande värderingarna i rekryteringsannonser och 
dylikt sker inte i särskilt stor utsträckning. Varje resultatenhet rekryterar själv 
sin personal och förfarandet är inte systematiserat i form av ett 
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rekryteringsprogram eller dylikt. Däremot anses det vara viktigt att alla 
nyanställda får en introduktion samt att de delar organisationens värderingar och 
vill arbeta efter dessa.   
 
Care Partner 
Inom Care Partner är värderingarna formulerade som något medarbetarna inom 
organisationen väljer att vara, vilket är en medveten formulering. Det ses som 
mer förpliktigande än att använda uttrycket ”är”, då det rör sig om ett aktivt och 
medvetet val. Care Partner väljer att vara respektfulla, engagerade, 
omtänksamma, pålitliga, nytänkande och målinriktade. Dessa värderingar 
presenterades nyligen för ledarna i verksamheten och utifrån värdeorden ska 
personalen ute i verksamheterna nu titta på vad begreppen betyder för dem i det 
dagliga arbetet. Det upplevs som viktigt för att värderingarna inte enbart ska bli 
floskler. Alla i företaget måste fundera på vad orden betyder och leva som de 
lär. Värderingarna måste dock visas i praktisk handling, det räcker inte med att 
presentera dem på ett snyggt sätt inför folk. Här har medarbetarna i 
organisationen en stor roll att spela.       
 
Även vikten av att kunderna får god kvalitet på servicen betonas i det här 
sammanhanget. Care Partner ska kunna leverera i enlighet med gällande avtal. 
Dessutom är de mänskliga värderingarna viktiga, varje människa är unik. 
Integritet och respekt har stor betydelse.    
 
Carema Äldreomsorg 
Alla människors lika värde är en viktig, uttalad värdering inom Carema 
Äldreomsorg. Det anses vara viktigt att ha i åtanke och prata om inom företaget 
och det är utifrån detta synsätt som organisationen arbetar. Dessa tankar, liksom 
vision och begreppen valfrihet och omtanke, diskuteras inom organisationen i 
olika konstellationer, både i ledningsgrupper och ute på arbetsplatserna. I 
nuläget införs så kallade stenplattor, som innehåller förväntningar på individen 
som medarbetare. Det handlar mycket om hur människor i organisationen 
behandlar varandra och sina kunder. På anhörigträffar, i kommunikationen med 
beställare och så vidare, används dock främst begreppen valfrihet och omtanke 
för att profilera företaget. Det sker i de flesta situationer, när tillfälle ges.  
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5.1.4 Syfte och vision 
 
Linköpings Kommun 
På broschyrer från omsorgsenheten inom Linköpings Kommun återfinns 
följande vision: 
 

”Produktion Omsorg på professionell grund, nöjda medarbetare med fokus på 
kund.” 

(Linköpings Kommun, a:1) 

 
Denna är nyligen antagen, men tanken är att den ska förankras i verksamheten 
och bli något som personalen känner att de kan stå för och förmedla till kunder 
och anhöriga. Arbetat med att förankra visionen vilar på varje chef. Visionen går 
även hand i hand med de grundläggande värderingarna som utarbetas i 
verksamheten. Centralt för organisationen är att leva upp till sin vision.  
 
Nacka Kommun 
Nacka Kommuns vision är utformad av en grupp bestående av både politiker 
och tjänstemän och den består av de två begreppen öppenhet och mångfald. Med 
detta menas en öppenhet gentemot nya idéer, men även en öppenhet för att 
påverka och utveckla verksamheten. Mångfald däremot, innebär att det ska 
finnas många olika sätt att organisera arbetet, att arbetat ska vara varierat, 
liksom att det ska finnas både män och kvinnor, av olika nationaliteter, bland 
personalen. Det är med andra ord en vision som inkluderar mycket.  
 
Care Partner 
Syftet med Care Partner är att verka för att gamla människor ska kunna påverka 
och välja själva. Företaget tror på mångfald och att fler utövare ger en högre 
kvalitet i verksamheten.  
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”Vi tror att vi har någonting som är väldigt bra att erbjuda gamla människor i 
Sverige, Norge och Danmark. Det här är ju ingen bransch som den som vill tjäna 

de stora pengarna ska söka sig till. Det är ingen bransch där du skär guld med 
kniv, det är inte därför vi finns på marknaden, utan det är för att vi är ganska 
besjälade av någonting tror jag, de som arbetar i Care Partner. Vi vill göra 

någonting som är bra, någonting vi kan känna oss stolta över.” 
(Kvalitetsdirektör, Care Partner) 

 
Carema Äldreomsorg 
Carema finns till för att utveckla äldreomsorgen i Sverige. Det handlar dock 
enligt organisationen även om att skapa en bättre äldreomsorg för mindre 
pengar, att hela tiden utveckla verksamheten. Dessutom finns det mer personliga 
motiv som till exempel att hjälpa gamla människor att få det bra. Caremas vision 
handlar om att uppfattas som ett företag som bryr sig om och som är med att 
leda utvecklingen av äldreomsorgen samt att göra den bättre, både för samhället 
i stort och för den enskilda individen. Visionen, som sitter uppsatt på väggen i 
en verksamhet vi besökte, lyder:  
 

”Carema Äldreomsorg ska med kunskap och erfarenhet, bättre än någon annan, 
förstå och tillgodose den enskildes behov av omtanke och önskan om valfrihet.” 

 
5.1.5 Idealmedarbetaren 
 
Linköpings Kommun 
Idealmedarbetaren beskrivs i Linköpings Kommun bland annat på följande sätt: 
 

”Med ett ord skulle jag säga engagerad. För är man engagerad så vill man och 
törs testa nytt, man är förändringsbenägen, man törs ifrågasätta och man gör 

det./.../ Att man ser hinder som någonting som är till för att överbryggas och att 
man vill bidra till en bättre verksamhet. Jag ser alldeles för många som är 

duktiga och ser saker och vi kanske har dåligt med forum som fångar upp sånt 
här. För att känner man också att man blir lyssnad på och att någon bryr sig om 

ens åsikt, då är det större chans att man engagerar sig ännu mer nästa gång. Men 
det finns ju också dem som kanske är besvikna för att det inte har lett någonstans 
eller för att ingen har lyssnat. Men jag vill inte ha nöjda medarbetare. Missförstå 

mig rätt: jag vill att man ska vara ifrågasättande på ett positivt sätt i den 
verksamhet man jobbar. Det tror jag. Därför tror jag att nyanställda är oerhört 
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viktiga och därför är det synd att vi inte får in något nytt blod. När någon kommer 
med nya friska ögon så reagerar man instinktivt över saker och ting och det tror 
jag är jätteviktigt att ta till vara, för hamnar man i en gammal kultur med gamla 

mönster och har varit där ett tag så ser man inte det här längre.  
(Respondent, Linköpings kommun) 

 
När det handlar om relationen till brukaren, anses det vara viktigt att styra 
förväntningarna samt att vara rak och tydlig i kommunikationen med kunderna. 
Eftersom resurserna är begränsade går det inte att göra hur mycket som helst, 
utan det måste sättas gränser. Framför allt ska den anställde se sig som 
representant för verksamheten, vilket innebär att inte gå i försvar vid klagomål 
utan att agera professionellt. I relationen till sina arbetskamrater är det centralt 
att tordas resonera om värdegrunder, vad som är viktigt och hur personalen ska 
arbeta med brukarna, då det är dessa som måste stå i centrum. Även samarbete 
anses vara centralt i en verksamhet som bedrivs dygnet runt och har så många 
olika kunder. Det kräver att personalen är anpassningsbar, både gentemot 
brukare och gentemot arbetskamrater.  
 
Idealmedarbetaren ska även vara professionell. Det innebär att personen är 
flexibel och lyhörd inför de brukare som den har hand om och dessa individers 
behov. Med flexibel menas att i och med att arbetet är så olika från rum till rum, 
så måste den anställda kunna vara konstnärlig med hur denne bemöter olika 
människor. Det kan röra sig om små detaljer i vardagen som gör stor skillnad. 
Etik, moral och förhållningssätt är också viktigt. Bemötandet personalen har, 
både gentemot brukare och varandra, samt en positiv människosyn är viktigt.   
 

”Det här grundar sig mycket i hur människor trivs, känner du dig stolt över det du 
gör, känner att du har det trevligt med dina kollegor och känner att du gör ett 
riktigt gott jobb för de du är till för, då blir det mycket idealarbetare också.” 

(Respondent, Linköpings Kommun) 
 
Vidare ska den anställde ha den sociala kompetensen för vårdyrket, vara lämplig 
för vården, ha en grundutbildning, vara villig att kompetensutveckla sig, ha 
intresse för arbetet, vara lyhörd, självständig och kunna arbeta i grupp. 
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Medarbetarna ska välja arbetet för arbetets skull och inte för att de inte får något 
annat.  
 
Nacka Kommun 
Inom Nacka Kommun anses det inte bli någon bra verksamhet om alla 
medarbetare är skapta på samma sätt, olikheterna ger ett mervärde. Det finns 
dock vissa egenskaper som det är viktigt att ha, till exempel ska personen ha ett 
intresse av att arbeta inom vården. Dessutom är det av central betydelse att vara 
människoinriktad, det vill säga tycka om människor och att stödja och utveckla 
människor. Vid arbete i grupp är det dock viktigt att personalen kompletterar 
varandra, genom att till exempel vara duktiga på olika saker. 
 

”Det som är viktigt, och det såg ni också i den här grundvärderingen, det är att 
man som anställd känner ansvar för att vara med om att påverka och utveckla 

arbetet. Då måste vi som arbetsgivare också erbjuda sådana 
arbetsförutsättningar så att man kan ta ansvar, att man känner att man kan vara 

med och påverka, att man vågar säga vad man tycker och att man vågar ta 
initiativ. Kan vi få ett sånt klimat så tycker jag att det är den idealanställda i 

Nacka kommun: en som vågar säga vad den tycker men som säger det i en positiv 
anda för att man vill utveckla arbetet./.../självklart ska man säga ifrån men det 

ska vara framåtsyftande och konstruktivt. Det är egentligen den ideala 
medarbetaren tycker jag.” 

(Personaldirektör, Nacka Kommun) 
 
Care Partner 
Enligt Care Partner är den idealiske medarbetaren en empatisk, positiv person 
som är självständig och trygg i sig själv. Kön och nationalitet har ingen 
betydelse men personen måste kunna kommunicera på svenska språket, då de 
flesta kunder talar svenska. Idealmedarbetaren ska vara en person som har sökt 
sig till äldreomsorgen, och inte bort från något annat, så som till exempel 
arbetslöshet. Vårdutbildning är en fördel, men inget tvång, då det ofta är lättare 
att lära en person omvårdnad än att lära någon att bemöta en människa med 
respekt, vilket är det viktigaste i yrket. Det kan även vara bra att ha lite 
livserfarenhet och barn. Dessutom ska den idealanställde kunna arbeta 
självständigt och känna ansvar. Det är viktigt att brinna för arbetet, ha ett 
engagemang , en bra människosyn samt att kunna samarbeta.  
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Carema Äldreomsorg 
Den idealanställda i Carema tycker först och främst om gamla människor. Detta 
måste genomsyra arbetet för att det ska bli bra, kunskap från formell utbildning 
däremot kan företaget lära medarbetaren. Det är dock ändå viktigt att personalen 
har den rätta formella kompetensen. Andra betydelsefulla egenskaper är att vara 
glad, positiv och ansvarsfull. Dessutom ska medarbetaren ha ett gott bemötande 
gentemot de gamla och deras anhöriga, kunden ska stå i centrum.   
 
5.2 Dagens rekryteringssituation i organisationerna 
Den nuvarande rekryteringssituationen i Linköpings Kommun är begränsad av 
de nedskärningar som har skett samt övertaligheten av personal som följde 
därav. I och med den konkurrensupphandling som sker via beställarnämnderna 
har vakansprövning införts, vilket innebär att det sker en prövning av om en 
tjänst som blir ledig ska tillsättas igen eller inte. Om en plats ska tillsättas sker 
det med en person inom organisationen, för att ta hand om den övertalighet som 
finns. Det betyder att det i dagsläget inte finns möjlighet att söka personal 
externt, annat än timanställda och semestervikarier, varför organisationen heller 
inte marknadsför sig gentemot arbetsmarknaden på ett aktivt sätt i nuläget.  
Personalomsättningen sker därför främst i form av intern rörlighet mellan olika 
enheter, när personal flyttar från en tjänst till en annan.  
 
Nacka Kommun har i dagsläget inga svårigheter med att få personal, med tanke 
på den arbetsmarknadssituation som råder. Därför finns det inga problem vad 
gäller personalförsörjningen idag. Det kan dock ändras fort, men Nacka 
Kommun tror sig ha ett gott rykte och anser därför att de aldrig har några 
egentliga svårigheter att locka personal. Inom äldreomsorgsenheten finns det 
många sökande när en tjänst blir ledig.  
 
Care Partner har i dagsläget heller inga problem att få tag på personal vid behov. 
Företaget kan få flera hundra sökande per plats, vilket ger möjlighet att välja ut 
de bästa. Det annonseras inte så mycket i dagspress och dylikt, utan det finns 
ständigt ett antal personer som anmält intresse att välja bland när behov av ny 
personal uppstår. Även Carema påpekar att det i dagsläget är lätt att få tag på 
välutbildad personal. Carema har ett någorlunda konstant behov av nya 
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medarbetare, främst i form av vikariat för till exempel mammaledighet. 
Företaget ser vissa tendenser till att äldreomsorgen är ett genomgångsyrke, men 
dessa har minskat på senare tid. Organisationen tror sig ha blivit bättre på att 
rekrytera människor och berättar att de försöker tänka långsiktigt i rekryteringen 
för att minska kostnaderna. Även den svåra arbetsmarknaden anses bidra till en 
mindre rörlighet bland personalen.  
 
5.3 Tankar om personalförsörjning på lång sikt 
 

”Linköpings Kommun står idag inför en generationsväxling och de närmaste 5-10 
åren kommer många nya medarbetare och chefer att behöva rekryteras. Om 

kommunen inte framstår som en tillräckligt attraktiv arbetsgivare riskerar vi att få 
brist på utbildad personal, framför allt inom utbildnings- och omsorgsområdet, 

eller att presumtiva arbetssökande väljer andra arbetsgivare. Det handlar ytterst 
om att jobben ska vara intressanta, utvecklande och att det finns möjligheter till 

personlig utveckling.” 
(Linköpings Kommun, b:10)  

 
5.3.1 Den attraktiva arbetsgivaren 
 
Linköpings Kommun 
Linköpings personalpolitiska program talar i citatet ovan om att framstå som en 
attraktiv arbetsgivare för att kunna få utbildad personal till sin verksamhet. En 
attraktiv arbetsgivare beskrivs bland annat med hjälp av begreppen bred 
delaktighet, stort ansvar och lön. Personalen måste känna sig viktig, att det 
denne gör är av betydelse och att personen i fråga kan påverka sin 
arbetssituation. Även lönefrågan anses vara av stor betydelse och bör göras 
något åt. Personalen inom äldrevården har under de senaste åren fått större och 
större ansvar utan att lönen har höjts i samma utsträckning. Lönen har alltså inte 
följt med i kraven på jobben och dessutom är vården tyngre idag jämfört med 
tidigare, i och med att fler och fler vårdas i hemmet. Vidare betonas vikten av att 
arbeta professionellt med de personer organisationen är till för, det vill säga 
brukarna. Dessutom har ledarskapet stor betydelse samt att medarbetarna trivs 
och känner yrkesstolthet. Personalen ska känna att det har arbetat med något bra, 
som är viktigt för samhället. Även möjligheten till kompetensutveckling är 
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något som skapar en attraktiv arbetsgivare, liksom förmågan att göra 
medarbetarna delaktiga och arbeta tillsammans utifrån gemensamma mål. 
Dessutom är det viktigt att arbetsgivaren kan erbjuda spännande arbetsuppgifter, 
ett arbete där man kan växa som människa, en arbetsgivare som ser varje 
medarbetares höga värde som människa, en bra arbetsmiljö samt utmaningar. 
Utmaningar inom äldreomsorgen anses exempelvis kunna bestå av möta olika 
människor och får tackla problem på olika sätt.  
 
Nacka Kommun 
En attraktiv arbetsplats i Nacka Kommun innebär ett engagerat och tydligt 
ledarskap med ansvar och delaktighet. Genom utveckling och kvalitetssäkring 
ska det arbetas förebyggande med ständiga förbättringar, samarbete och 
samverkan. I en utredning om medarbetarnas åsikter har det bland annat 
framkommit att personalen vill ha mindre administration, bättre introduktion, 
umgänge med pensionärerna med mera.   
 

”Det ska vara en arbetsgivare där man känner att man går till jobbet med glädje, 
att man får vara med och påverka, att jag känner att jag kan styra mitt arbete och 
påverka både när det gäller arbetsuppgifter och arbetstider./.../Att man inte ska 
utsätta sig för stor risk och att man ska kunna ha en god hälsa är också viktigt.” 

(Personalstrateg, Nacka Kommun) 
 
Care Partner 
Care Partner tror att det är viktigt att en arbetsgivare är uppmärksam på vad som 
händer runt omkring i samhället. Dessutom kommer det att ställas andra krav på 
ledarna framöver, att de ska fungera mer som ”coacher” medan medarbetarna 
själva har ett eget ansvarsområde. En attraktiv arbetsgivare behöver också kunna 
erbjuda stor flexibilitet när det gäller arbetstider. Morgondagens arbetskraft vill 
något annat, idag ser organisationen att det till exempel finns många unga som 
vill arbeta mer än 40 timmar i veckan för att sedan kunna vara lediga i några 
månader och ge sig ut att resa. En annan viktig aspekt är att medarbetarna blir 
sedda och att det förs en aktiv dialog på arbetsplatsen. Dessutom måste 
personalen må psykiskt bra på sin arbetsplats, det räcker inte endast med 
friskvård i form av gymkort och dylikt.   
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Vidare anses en platt organisation vara en viktig förutsättning, liksom att 
personalen känner sig delaktiga i de beslut som tas, men även i det företaget vill 
i framtiden, dess värderingar och visioner. Personalen måste förstå hur viktigt 
det är att få nya kunder, för om organisationen tappar kunder så tappar den 
arbete. Arbetsglädje, arbetsmiljö och tydliga krav på de anställda är andra 
förutsättningar för att vara en attraktiv arbetsgivare.  
 

”Jag väljer bort många som söker jobb hos mig eftersom man har en lite felaktig 
inställning. Det är ju så att många söker ett hemtjänstarbete för att kan man inte 
få tag på något annat arbete så söker man till hemtjänsten. Jag försöker bryta det 
för det är ett väldigt viktigt arbete och det krävs väldigt många olika ingredienser 

för att klara av det här.” 
(Verksamhetschef, Care Partner) 

 
Carema Äldreomsorg 
Valfrihet är en viktig aspekt inom Carema när det handlar om att skapa goda 
förutsättningar för att arbeta inom äldreomsorgen. Det innebär exempelvis att 
medarbetarna ska kunna bestämma själva i större utsträckning när de vill arbeta, 
vilket Carema har försökt åstadkomma genom ett önskebaserat behovsschema 
där personalen kan vara med och påverka hur schemat ska se ut. En annan viktig 
faktor är korta beslutsvägar. Lönen anses dock inte ha så stor betydelse, utan det 
är mer centralt att medarbetarna känner sig betydelsefulla i sitt arbete. Friskvård 
är viktigt för att personalen ska klara av arbetet och det fokuseras också en hel 
del på att skapa en social gemenskap och en känsla av tillhörighet till företaget 
bland de anställda. 
 

”Man känner att man är medlem i ett företag, att man får en gemenskap, att man 
känner att det finns ett värde i att jobba, att man är stolt för det vi står för. Det 

tror jag också är viktigt. Människor vill vara stolta över det de gör.” 
(Regionchef, Carema Äldreomsorg) 

 
I och med den rådande situationen för företaget, där det är mycket lätt att få tag 
på kompetent personal, kommuniceras dock inte dessa tankar uttalat i 
rekryteringssammanhang. I den mån det sker, är det i samband med att personer 
kommer till företaget på intervju eller dylikt. Dessa krav upplevs inte finnas på 
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marknaden idag, men det påpekas också att det är ett kortsiktigt tänkande. Det 
som organisationen dock brukar gå ut med, är det behovsbaserade 
önskeschemat, som anses viktigt.  
 
5.3.2 Rekryteringsannonsen 
 
Linköpings Kommun 
Då Linköpings Kommun inte nyrekryterar i dagsläget handlar detta stycke 
främst om vad som anses vara viktiga faktorer att lyfta fram i en 
rekryteringsannons i allmänhet inom äldreomsorgen. En aspekt som nämndes 
var kvalitetsarbete som sker i organisationen, där det arbetas efter uppsatta mål 
och med uppföljning av verksamheten. En annan viktig punkt är att personalen 
får vara delaktig i förbättringsarbetet. Det är viktigt att överhuvudtaget locka 
människor, samtidigt som det måste framgå vilken typ av person som söks, det 
vill säga vilka grundläggande krav som ställs. Vid starten av en ny verksamhet, 
vilket Linköpings Kommun står inför, är det viktigt med flexibilitet och 
nytänkande hos personalen.   
 
Nacka Kommun 
Nacka Kommun anser att det är viktigt att de vet vad de vill ha och försöker 
förmedla detta i rekryteringsannonsen. Några sådana aspekter är att kunna ta 
initiativ, att kunna påverka samt social förmåga. Det viktigaste är att vara ärlig i 
rekryteringsannonsen, det går inte att locka med något som inte finns. Därför är 
det viktigaste att göra arbetsplatsen attraktiv och sedan marknadsföra den. Ett 
exempel på vad som skulle kunna nämnas är att personalen kan vara med och 
påverka sina arbetstider eller att verksamheten arbetar efter en viss metodik. Det 
här beror dock väldigt mycket på förutsättningarna i den enskilda verksamheten.  
 
Care Partner 
Care Partners företagspresentation på Arbetsförmedlingens websida 
Platsbanken inleds med uppmaningen ”arbeta i ett av Sveriges mest spännande 
vårdföretag”. Hög kompetens bland medarbetarna anses viktigt, varför det 
fokuseras på utveckling och utbildning i form av till exempel kurser i demens, 
vård i livets slut samt stress- och konflikthantering. Vidare nämns ett 
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Chefsaspirantprogram där medarbetare kan få chansen att utbildas till chefer 
inom organisationen, liksom framtidsorienterade aktiviteter för att förbereda sig 
på kundernas framtida behov och krav (Platsbanken, 041208). 
 
Care Partner vill betona två saker i en rekryteringsannons, dels att det är ett 
arbete som inte vem som helst kan utföra och dels visa en bild på ett möte. Det 
går enligt organisationen att skildra äldreomsorgen på olika sätt. Företaget vill 
visa en bild på en medarbetare och en gammal dam som är ute och promenerar. 
Denna bild anses illustrera äldreomsorgen som en möjlighet, till skillnad från 
bilden av en gammal dam i en rullstol. Vidare är det grundläggande att den 
sökande har vårderfarenhet, även om vårdutbildning inte är nödvändigt. 
Dessutom ska det vara en person som är van att arbeta självständigt, kunna fatta 
beslut, ha engagemang och vara trygg i sig själv. Annonsen spelar dock inte lika 
stor roll som anställningsintervjun, utan fungerar snarare som ett slags gallring.   
 
Carema Äldreomsorg 
Carema menar att en rekryteringsannons ska framhäva vad organisationen står 
för, nämligen att det handlar om valfrihet och omtanke. Dessutom är det viktigt 
att förmedla kravet på att den sökande ska vara kompetent, liksom budskapet om 
att den som får jobbet är en duktig person. Det duger inte med vem som helst. I 
sin företagspresentation på arbetsförmedlingens websida Platsbanken, betonar 
Carema att en god arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter för personalen ses 
som en självklarhet. Vidare säger företaget att de vill leda utvecklingen av vård- 
och omsorgstjänster samt stärka vårdpersonalens ställning genom dess 
delaktighet, inflytande och ett större ansvarstagande för arbetet (Platsbanken, 
041208).   
 
5.3.3 Framtidsutsikter 
 
Linköpings Kommun 
Framtidsutsikterna för personalförsörjningen framkallar olika tankar inom 
Linköpings kommun. Ur en aspekt upplevs situationen som negativ, med tanke 
på de många äldre och det faktum att färre kommer att kunna arbeta inom 
offentlig sektor. Det ökade vårdbehovet och det minskande utbudet av 
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arbetskraft i och med att 40-talisterna går i pension ses som en anledning till 
detta.  Däremot har det tidigare kommit varningssignaler utan att någon stor kris 
har uppstått. Istället har en anpassning till det begränsade utbudet skett. Det 
kommer dock att krävas ett nytänkande för att lösa personalförsörjningen i 
framtiden. Linköpings Kommun arbetar strategiskt ur ett framtidsperspektiv, 
bland annat genom ett nära samarbete med Birgittaskolan, vilket vi kommer att 
behandla närmare under rubriken ”Åtgärder på lång sikt”. Detta samarbete ses 
som en framtida möjlighet för personalförsörjningen att just utveckla liknande 
samarbeten med olika skolor. Det ses som en betydande möjlighet för att höja 
statusen på yrket och göra arbetet mer attraktivt. 
 
Ett av de största problemen för den framtida personalförsörjningen inom 
äldrevården anses vara att väcka ett intresse för verksamheten. Ungdomar idag 
är mer föränderliga än förr, de vill åka utomlands, byta jobb ofta och tjäna 
snabba pengar. Vidare är det viktigt att locka till sig människor från andra 
kulturer, liksom fler män till verksamheterna, för att kunna möta behoven hos 
brukarna. När det gäller människor med en annan etnisk bakgrund finns det 
många med en hög utbildning. Dock är det ofta i språket det brister, där måste 
det göras något eftersom det finns potential inom den här gruppen. De skulle 
vara en viktig resurs för de olika etniska kundgrupper som finns idag. 
Överhuvudtaget vill organisationen se en blandning av etnisk bakgrund, ålder 
och kön, för att få en väl sammansatt grupp som skulle kunna bidra maximalt till 
verksamheten. Särkilt ett ökat antal män inom verksamheten, tros kunna bidra 
till att höja yrkets status.   
 
Om konjunkturen svänger mycket så att goda förutsättningar för att finna arbete 
skapas, kan konkurrensen på arbetsmarknaden vara en kritisk faktor för 
Linköpings Kommun när det gäller att finna personal. Hur de ska få 
ungdomarna att välja dem och äldreomsorgen, istället för sjukhuset eller privata 
alternativ, har organisationen funderat en del på. En faktor av stor betydelse i 
detta sammanhang är att praktiken som ingår i undersköterskeutbildningen 
fungerar bra. Därför arbetar Linköpings Kommun starkt med att erbjuda bra 
handledare samt med trivsel och ett bra upplägg på praktiken. Det är ofta den 
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första kontakten en person har med äldreomsorgen i praktiken, varför det är 
extra viktigt att det frambringar ett gott intryck.   
 
Den stora grupp arbetslösa som finns skulle också kunna vara en möjlighet att se 
över. Kommunen anser att det skulle kunna prövas om det finns intresse bland 
dem för att eventuellt börja arbeta inom äldreomsorgen. I detta sammanhang är 
det dock viktigt att inte göra avkall på de krav som organisationen har på en 
eventuell medarbetare, bland annat när det gäller utbildning. Den negativa bild 
som massmedia visar upp av äldreomsorgen anses även vara ett stort problem 
för personalförsörjningen i framtiden. I media är det endast brister och problem 
som belyses, trots att organisationen ser äldreomsorgen som en dynamisk 
verksamhet där personalen kan ha stor delaktighet. Lönen nämns som ett annat 
problem, liksom att arbetet inte anses vara speciellt ”häftigt”. Trots att det finns 
utvecklingsmöjligheter, tros de tunga arbetsuppgifterna och de oregelbundna 
tiderna på kvällar och helger kunna verka avskräckande.  
 
Nacka Kommun 
Inom Nacka Kommun nämns ett antal kritiska faktorer för att trygga 
personalförsörjningen på lång sikt. Det innebär en arbetsplats som kan garantera 
kompetensutveckling för personalen samt de anställdas hälsa. Genom att till 
exempel byta arbetsuppgifter ibland kan arbetet bli belastande på ett annat sätt. 
Att skapa ett attraktivt Nacka handlar om personalförsörjning både på kort och 
lång sikt. Det handlar lika mycket om att motivera och stimulera internt, som att 
attrahera externt. Även Nacka Kommun nämner de stora pensionsavgångarna 
som väntas, men anser att deras personalbehov kommer att vara relativt jämnt 
fördelat över åren som kommer. Trots det gynnsamma dagsläget, anses det dock 
viktigt att se framåt. Förut arbetades det i kommunen med ett koncept för att 
möta framtiden genom ett internt bemanningsföretag, men det har lagts ner av 
ekonomiska skäl. Några riktigt stora satsningar inför framtiden har inte skett 
ännu, men det är ett område där det måste arbetas mer.  
 
Care Partner 
Care Partner tror att det kommer att bli problem med personalförsörjningen i 
framtiden, då det kommer att finnas färre sökande per plats. Företaget har inte 
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samma problem som många kommuner, då de har en betydligt lägre medelålder 
bland sina anställda. Det finns dock ändå ett behov av att se sig om efter mer 
personal framöver, då den befintliga inte kommer att räcka till. Dessutom 
kommer hemtjänsten att se annorlunda ut i framtiden, då målgruppen kommer 
att ställa helt andra krav på service och bemötande. Det kan till exempel bli så 
att organisationen får specialisera sig. Ett av de största problemen för 
personalförsörjningen är den låga status som yrket har, varför det kan bli svårt 
att få tag på de riktiga eldsjälarna.   
 
Carema Äldreomsorg 
Carema påpekar också att det i framtiden kommer att krävas mer personal för att 
ta hand om en större grupp äldre och tillgodose ett ökat vårdbehov. Det finns i 
organisationen en oro för hur det ska gå att hålla jämna steg i och med att det är 
ett ganska tungt arbete och det behövs mer utbildad personal. Vidare finns en 
risk om konjunkturen blir bättre och färre personer utbildar sig inom vården, då 
det blir svårare att hitta kompetent personal. Det kan i så fall även få 
konsekvenser för kvaliteten på de tjänster som erbjuds. Därför handlar det enligt 
företaget om att skapa goda förutsättningar för att arbeta inom äldrevården. Ett 
steg i rätt riktning är att se över arbetstiderna för att göra dem mer flexibla.   
 
5.3.4 Åtgärder på lång sikt 
 
Linköpings Kommun 
Lönen anses i Linköpings Kommun vara en viktig faktor för att lösa frågan om 
personalförsörjning i framtiden. Denna är av tradition låg och i enkäter bland 
personalen har det framkommit att de inte anser sig ha så stor möjlighet att 
påverka sin löneutveckling. I utvecklingsarbetet inom organisationen finns det 
en del att göra vad gäller till exempel tekniska lösningar såsom elektronisk 
planering av hemtjänst. Ett annat sätt att locka personal är att betona möjligheten 
att vara med och påverka verksamheten. En åtgärd skulle enligt organisationen 
vara att koppla lönen till individens delaktighet och ansvarstagande i 
utvecklingsarbetet. Det krävs mycket nytänkande när det gäller hur 
äldreomsorgen ska ledas och organiseras i framtiden.   
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En konkret åtgärd som Linköpings Kommun har tagit för att locka till sig 
ungdomar till verksamheterna är samarbetet med Birgittaskolan. En grupp har 
bildats med lärare från skolan samt chefer från omsorgen och den 15 februari 
2005 startar pilotprojektet Garnison Omsorg. Det blir en nyöppnad verksamhet 
där tankarna i större utsträckning handlar om hur kommunen ska kunna 
marknadsföra sig och locka ungdomarna att välja dem istället för sjukhuset eller 
privata organisationer. Dessutom innebär det en möjlighet för de som studerar 
till undersköterska att komma ut på praktik mer kontinuerligt. Hoppet är att 
Garnison Omsorg kan bli en hemvist för studenterna där de kan utföra små 
arbeten och besöka äldre människor som de kan bry sig lite extra om, men 
idéerna kring projektet är många. Det finns även tankar om att gå ännu lägre ner 
i åldrarna och arbeta med högstadieungdomar för att de över huvud taget ska 
välja vård och omsorg. Målet är att ungdomarna ska se det som något attraktivt 
och att de ska inse vad det innebär med kontakten med andra människor och 
känna att det är givande. På grund av övertaligheten som råder inom Linköpings 
Kommun befinner sig dock många av dessa idéer ännu på tankestadiet, men i 
och med de stora pensionsavgångarna som väntas kommer förmodligen behovet 
av personal att öka. Äldreomsorgen i kommunen arbetar i dagsläget inte så 
mycket med marknadsföring, även om det görs en del av andra delar av 
kommunen. Bland annat har det arbetats en del med vad som kallas 
omsorgsrekryterare, vilka marknadsför äldreomsorgen ute i skolor. Detta har 
finansierats med hjälp av omsorgsnämnden och inkluderat både privat och 
kommunalt anställda. Exempelvis har videoband och informationsbroschyrer 
tagits fram. För att överhuvudtaget kunna marknadsföra sig som organisation, 
understryks det dock att yrkets status måste höjas.  
 
Nacka Kommun 
Nacka Kommun gör på central nivå en hel del för att få folk att vilja arbeta inom 
kommunen. Att stärka varumärket Nacka görs bland annat genom den 
rekryteringsgrupp som finns. Gruppen är sammansatt av personer från olika 
verksamheter, som bestämmer vilka mässor, högskolor, skolor och andra 
aktiviteter som kommunen ska delta i. Denna informationsspridning ska ske 
gemensamt för hela kommunen och för det har bland annat en broschyr tagits 
fram som beskriver hur det är att arbeta i Nacka Kommun. Dessutom finns det 
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ett samarbete med ett antal kommuner i Stockholm för att bli mer attraktiva för 
akademiker i framtiden. Bland annat har ett traineeprojekt startats som är ett och 
ett halvt år långt. Bortsett från arbetet i kommunen ingår även utbildning om 
kommunen, om omvärlden samt om sig själv och den egna ledarrollen i 
traineeprogrammet. Tanken är att personerna som går programmet ska kunna ta 
olika ledaruppdrag i framtiden. Det ses som ett sätt att sprida information om 
den kommunala verksamheten och få goda ambassadörer. Dessutom finns vad 
som kallas för yrkesambassadörer, vilket är yngre medarbetare som utbildas och 
går ut för att informera om vad det innebär att arbeta kommunalt.  
 
Inom äldreomsorgen har det anordnats mässor, både internt för att utbyta 
erfarenheter och externt för att människor utifrån ska kunna se hur det ser ut i 
äldreomsorgen i Nacka. Det anses dock vara viktigt att först arbeta med att bli 
en attraktiv arbetsplats, innan organisationen börjar marknadsföra sig ordentligt. 
I och med att äldrevården är starkt konkurrensutsatt i Nacka är det viktigt att ta 
reda på varför kunderna byter leverantör. En stark marknadsföring utåt ska 
göras, men först vill organisationen bygga en attraktiv äldrevård. Det sker just 
nu, både ur medarbetar- och kundperspektivet, på ett systematiskt och 
strukturerat sätt.  
 
Det har även arbetats en hel del i Nacka Kommun med hur äldreomsorgen 
kommer att se ut i framtiden, vilket inte är självklart. I det här sammanhanget 
har de bland annat tagit fram ett SeniorCenter koncept om hur morgondagens 
äldreomsorg skulle kunna se ut. I det här fallet finns särskilda boenden, det vill 
säga äldreboenden, i centrum och samverkan sker med privata företag, frivilliga 
organisationer och andra kommunala verksamheter. Ytterst finns hemsjukvården 
eller hemtjänsten och allt detta kretsar kring ett särskilt boende. Där finns 
mötesplatser för dem som inte bor på särskilda boenden, där de kan gå på kurser, 
föreläsningar, gympa eller till exempel få fotvård med mera. Det här konceptet 
tros även kunna vara mer attraktivt för arbetstagaren och därmed underlätta 
rekryteringen. Däremot vet organisationen inte ännu om det är politiskt möjligt 
att genomföra konceptet.   
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Care Partner 
Inom Care Partner finns flera olika tankar om vad som skulle kunna göras för att 
trygga personalförsörjningen på lång sikt. Ett nytt koncept håller på att startas 
upp, vilket innebär att organisationen kan nyttja personal utan vårdutbildning till 
vissa tjänster utan att ge avkall på kvaliteten. Dessutom anser företaget att 
statusen på yrket måste höjas. Organisationen anser att vård- och 
omsorgsbranschen själva har ett visst ansvar, eftersom de ibland har agerat så att 
det går att dra slutsatsen att vem som helst kan arbeta där. Alla anses dock inte 
kunna arbeta inom äldreomsorgen och Care Partner kommer att ställa högre krav 
på de medarbetare de anställer för att inte de ambitiösa och duktiga 
medarbetarna ska tappa tron på vården och omsorgen. Det ska vara lite svårt att 
bli medarbetare på Care Partner. För att höja statusen på yrket anses det vara 
viktigt att höja självkänslan hos personalen. Medarbetarna måste känna att de 
inte är utbytbara, utan att de gör ett viktigt arbete för andra människor och att 
just de är betydelsefulla för att personen i fråga ska få en hög kvalitet på 
insatsen. 
   
Vid en jämförelse med restaurangbranschen som är mycket populär bland 
ungdomar idag, anses inte villkoren vara så mycket sämre inom äldrevården. 
Bägge arbetena innebär obekväma tider och ett tungt arbete, men inom 
äldreomsorgen finns mycket tekniska hjälpmedel som kan hjälpa till att 
underlätta till exempel tunga lyft. Inom restaurangbranschen finns visserligen 
dricks, men jämfört med handeln är äldrevården inte särkilt underbetald heller. 
Därför måste skillnaden bestå i något annat. På krogen är alla pigga och glada, 
men så är inte fallet inom äldrevården. Det kräver mycket av individen och det 
är viktigt att få fram hur det egentligen är att arbeta där. Folks bild av vården 
stämmer inte riktigt med verkligheten. Därför är det viktigt att förmedla att 
arbetstagaren får mycket tillbaka av dem denne arbetar med, i det ömsesidiga 
mötet med människor.  
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”Jag brukar tänka på de båda herrarna som högg sten, där den ena bara högg 
sten hela dagen medan den andra byggde en katedral till den heliga Marias ära. 
Så kan man också se på äldreomsorgen: man kan flytta gamla senila tanter och 
torka spyor hela dagen, men man kan också ge gamla människor en värdig dag. 

Det är två helt olika saker och jag föredrar den sista. Det är på något sätt det som 
vi måste få fram.” 

(Kvalitetsdirektör, Care Partner) 
 
En annan idé som finns inom branschorganisationen Äldreomsorgsföretagarna, 
där Care Partner är medlem, är att förändra utbildningssystemet. Som det är 
uppbyggt idag hindrar det vuxna människor som vill byta yrke från att utbilda 
sig. För att få en vårdutbildning i det fallet är det orimligt att behöva gå 
gymnasiet en gång till, varför det skulle vara bättre om det gick att bygga på sin 
gymnasieutbildning med olika block, i till exempel omvårdnad. Det skulle 
kunna göra vården mer intressant för vuxna som redan har arbetat ett antal år. I 
debatten fokuseras ofta mycket på arbetstider och lön, utan att man tänker på när 
kunderna behöver hjälp eller vem som ska betala de högre lönerna. Även om det 
går att locka till sig personal med pengar, så går det inte att behålla dem enbart 
med hjälp av pengar.      
 
Vidare anses en möjlighet vara att satsa mer på vidareutbildningar för att höja 
personalens kompetens, men företaget är inte oroligt för personalförsörjningen 
för egen del utan talar mest utifrån perspektivet att locka till sig fler kunder. En 
viktig aspekt för personalförsörjningen är att ta hand om den personal som finns. 
Bland annat arbetas det aktivt med ett närvarande ledarskap, medarbetarsamtal, 
arbetsmiljö, friskvård, uppmuntran, bekräftelse samt en tydlig styrning.  
 
Carema Äldreomsorg 
Carema nämner att diskussionen om personalförsörjning på lång sikt inom 
äldreomsorgen förs på flera olika håll i samhället. Delvis tros detta vara en 
lönefråga, men det handlar också om att berätta för medarbetarna att vem som 
helst inte kan arbeta inom vården. Det är ett mycket ansvarsfullt arbete som 
kräver en formell kompetens, liksom en förmåga till helhetssyn. Den bilden kan 
bland annat förmedlas genom att organisationen är noga med vem som anställs. 
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”För det handlar om att skapa en kultur där man känner att ska man jobba för 
Carema Äldreomsorg då ska man faktiskt vara duktig. Det tror jag också ger en 

viss status, det ger en känsla för sitt jobb, en stolthet. Då pratar man om sitt 
arbete på ett annorlunda sätt. Jag tror att man måste börja någonstans på den 

nivån, för jag har upplevt till exempel i Stockholm, där jag arbetade tidigare, att 
man absolut inte ville ha en jacka på sig där det stod att man arbetade inom 

äldreomsorgen. Här går gladeligen våra hemtjänsttjejer ut med jackor där det 
står att de jobbar på Carema Äldreomsorg. Det är självklart för dem, de är stolta 
över det. Det är den här känslan man vill skapa, att man är stolt över någonting, 
att man pratar väl om äldreomsorgen och att man får människor att förstå att det 

är ett jätteviktigt arbete.” 
(Regionchef, Carema Äldreomsorg) 

 
5.4 Sammanfattande diskussion 
Efter att ha studerat våra fyra olika organisationer kan vi konstatera att det finns 
en hel del likheter i tankarna kring dagens personalarbete och den framtida 
personalförsörjningen. Delaktighet, medarbetarsamtal och 
utvecklingsmöjligheter för personalen betraktas genomgående som viktigt, 
liksom känslan av att det är ett viktigt arbete som medarbetarna utför. I 
beskrivningarna av de olika organisationerna kan vi se att synen på människan 
ofta speglas på ett eller annat sätt, liksom förmågan till utveckling. Vi tycker oss 
ana en liten skillnad mellan de privata och de offentliga organisationerna i den 
meningen att kommunerna i något större grad uttrycker sig i ”demokratiska” 
termer så som exempelvis mångfald, medan de privata aktörerna talar om den 
enskilde individens unika behov. Utbildningsnivån varierar i samtliga fall, även 
om hög kompetens anses vara viktigt i samtliga organisationer. Något som 
däremot anses som än mer betydelsefullt för att utföra ett bra arbete är att 
medarbetaren har rätt inställning, det vill säga att denne vill arbeta med 
äldreomsorg och tycker om människor.  
 
Den idealanställda inom äldreomsorgen ska bland annat vara engagerad, flexibel 
och positiv samt ha en god samarbetsförmåga. Något som betonas mycket av 
vissa organisationer, bland annat inom Care Partner, är förmågan att möta 
människor på ett respektfullt sätt. Även det visar på att människosynen har en 
betydande plats i arbetet.  
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Även om det i dagsläget inte är svårt att finna kompetent personal för någon av 
de organisationer vi har pratat med, är det många som har betänkligheter inför 
framtiden. Den bild som har beskrivits av stora pensionsavgångar, ett ökat 
vårdbehov och åldrande personal tas även upp ute i verksamheterna. Ett sätt att 
kunna trygga personalförsörjningen på lång sikt är att skapa attraktiva 
arbetsplatser och höja statusen på yrket. Det här kan anses gå lite hand i hand, 
men en höjd status kan till exempel även åstadkommas genom att klargöra att 
äldreomsorgen innebär ett betydande och ansvarsfullt arbete som inte vem som 
helst klarar av. Andra åtgärder som har nämnts är bland annat samarbeten med 
skolor för att på ett tidigt stadium öka ungdomars intresse för vården, liksom en 
ombildning av utbildningssystemet så att vuxna människor som vill byta yrke 
inte måste gå om gymnasiet på nytt för att få en omvårdnadsutbildning. Vad 
gäller lönefrågan råder det delade meningar. Vissa anser att ett lönelyft måste till 
för att öka statusen, medan andra menar att en högre självkänsla och stolthet 
bland de anställda är av större betydelse. I Tabell 5.1 på nästa sida sammanfattas 
de för analysen mest intressanta nyckelorden från respektive organisation i 
undersökningen. Syfte och värderingar har egna rader i tabellen, medan 
meningsfullhet är en aspekt som vi inte direkt har frågat om. Vilken betydelse 
meningsfullhet har i arbetet, har istället framkommit i det resonemang som har 
förts genomgående under de olika intervjuerna. 
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 Link. Kommun Nacka Kommun Care Partner Carema 
Organisations –
beskrivning 

Trygghet, 
kompetens, 
utv.möjligheter,  
professionell 
 

Engagemang, 
kompetens, ansvar 

Möte, individ, 
respekt 

Valfrihet, omtanke, 
utveckling 

Grund -
värderingar 

Ej utarbetade ännu Engagemang, 
kompetens, ansvar 

Respekt, 
engagemang, 
omtänksamhet, 
pålitlighet, 
nytänkande, 
målinriktad 
 

Alla människors 
lika värde, valfrihet 
och omtanke  

(Syfte)/Vision Professionell 
grund, nöjda 
medarbetare, fokus 
på kund 

Öppenhet och 
mångfald 

Syftet är att verka 
för att gamla 
människor ska 
kunna påverka och 
välja själva 

Kunskap och 
erfarenhet, förstå 
och tillgodose den 
enskildes behov av 
omtanke och 
önskan om 
valfrihet 
 

Den attraktiva 
arbetsgivaren 

Delaktighet, 
ansvar, lön, 
ledarskap, 
kompetensutv., 
spännande 
arbetsuppgifter, bra 
arbetsmiljö 

 

Engagerat och 
tydligt ledarskap, 
ansvar, delaktighet, 
utveckling, 
påverkan, flexibla 
arbetstider, bra 
arbetsmiljö 

 

Coachande 
ledarskap, ansvar, 
flexibla arbetstider, 
se varje 
medarbetare, 
delaktighet, bra 
arbetsmiljö  

 

Valfrihet, 
påverkan, flexibla 
arbetstider, lön, 
känsla av stolthet 
över arbetet 
 
 

 

Åtgärder på  
lång sikt 

Höjd lön, betona 
påverkbarhet, 
samarbete med 
Birgittaskolan, 
Garnison Omsorg, 
kontakt med 
högstadieskolor, 
omsorgsrekryterare 

Rekryteringsgrupp, 
deltagande på 
mässor, besök på 
högskolor och 
skolor, 
traineeprogram, 
yrkesambassadörer, 
SeniorCenter 

Nyttja personal 
utan 
vårdutbildning, 
höga krav på 
arbetssökande, 
förändra 
utbildnings- 
systemet 

Höga krav på 
arbetssökande, en 
lönefråga till viss 
del 

   
 Tabell 5.1: Sammanfattande organisationsöversikt 
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6 ANALYS 
 
 
I analyskapitlet vävs teori och empiri samman i syfte att besvara uppsatsens problemfrågor. 
Analysen följer samma struktur som empirin, då personalarbetet behandlas först, varefter den 
framtida personalförsörjningen tas upp. Under respektive rubrik är dock diskussionen 
uppdelad utifrån de tre strategiska aspekterna Meningsfullhet, Grundvärderingar och 
Organisationens syfte. Kapitlet avslutas med en analys kring skillnaderna mellan de 
kommunala och privata vårdorganisationer som vi har studerat.  
 
 

6.1 Personalarbetet i organisationerna 
I de teoretiska utgångspunkterna har vi sett att ett företags identitet är 
sammansatt av många olika aspekter, däribland dess historia, handlingar, 
människor, ägarstruktur, etiska och kulturella värderingar ledare och strategier. 
Eftersom personalarbetet, som vi har sett, berör många av dessa faktorer, kan det 
sägas utgöra en del av organisationens identitet. Därmed är personalarbetet även 
en viktig del i det strategiska identitetsbyggandet inom företaget. Därför 
kommer vi i detta första avsnitt analysera hur begreppen Meningsfullhet, 
Grundvärderingar och Organisationens syfte tar sig uttryck i det personalarbete 
som bedrivs för närvarande inom de organisationer som vi har studerat. Hur 
dessa begrepp förmedlas till och diskuteras bland medarbetare handlar om den 
interna kommunikationen, vilket är viktigt för att skapa en stark och enhetlig 
identitet. Identiteten byggs med andra ord inom organisationen, medan 
kommunikationen gentemot omvärlden snarare är en del i imageskapandet och 
kommer därför att behandlas under rubriken Personalförsörjning i framtiden.  
 
6.1.1 Meningsfullhet 
Utifrån diskussionen om meningsfullhet i kapitel tre kan vi konstatera att det går 
att skilja på olika slags meningsfullhet. Denna distinktion kan göras ur två olika 
dimensioner, som vi ser det. För det första kan vi skilja mellan en inställning där 
organisationens arbete i sig uppfattas som meningsfullt och uppfattningen att ens 
egna individuella sysslor är meningsfulla. Vidare kan dessa individuella sysslor 
skapa meningsfullhet för organisationen i den meningen att de hjälper till att 
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föra organisationen framåt, utan att de skapar någon känsla av personlig 
meningsfullhet för individen. Det omvända skulle också kunna vara möjligt, där 
den enskildes arbetsuppgifter kan uppfattas som meningsfulla för denne själv, 
medan de egentligen inte är optimala för organisationens verksamhet och 
därmed inte lika meningsfulla ur denna aspekt. Det är dock troligt att individen 
upplever sitt arbete som meningsfullt då denne bidrar till en meningsfull 
verksamhet, vilket vi anser skulle kunna vara fallet inom äldreomsorgen. Brown 
(1998) tillägger, som vi har sett, att även den sociala interaktionen, det vill säga 
att kollektivt uppnå saker, kan bidra till en känsla av meningsfullhet för 
individen.  
 
De flesta av organisationerna i undersökningen betonade vikten av att hitta rätt 
personal som kan bidra med något till organisationen. Rätt personal i detta 
sammanhang har beskrivits som människor som är engagerade, flexibla, 
empatiska, har en bra människosyn och har ett intresse för yrket i sig. Det här 
anser vi vara ett uttryck för en önskan om personal som kan hjälpa till att skapa 
meningsfullhet för organisationen i sig, det vill säga den typ av människor som 
de vill ha till sin verksamhet och som de tror kan göra en bra insats. För att 
sedan locka till sig dessa individer till organisationerna tror vi dock att det är 
viktigt att visa hur ett arbete inom äldrevården skulle kunna vara meningsfullt 
för individen själv. Frågan om hur meningsfullhet används för att locka till sig 
personal behandlas senare i kapitlet, men nämns även här eftersom det till viss 
del hänger samman med hur organisationerna arbetar med att få den befintliga 
personalen att känna meningsfullhet i sitt arbete. Ett exempel på hur 
meningsfullhet utifrån sociala interaktioner skapas i de organisationer vi har 
studerat finns till exempel i fallet Carema Äldreomsorg. Carema betonar särskilt 
hur viktigt det är att personalen känner att de har roligt ihop och är en del av den 
gemensamma organisationen, vilket kan ses som ett uttryck för vad Pattakos 
(2004) kallar erfarenhetsmässiga värden: 
 

”Man känner att man är medlem i ett företag, att man får en gemenskap, att man 
känner att det finns ett värde i att jobba, att man är stolt för det vi står för. Det 

tror jag också är viktigt. Människor vill vara stolta över det de gör.” 
(Regionchef, Carema Äldreomsorg)  
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Även Care Partner talar om den sociala meningsfullheten, fast genom att betona 
det utbyte personalen kan få i mötet med andra människor. Att arbetet även ska 
vara meningsfullt generellt sett, genomsyrar svaren vi har fått. En övervägande 
del av de vi har talat med inom branschen är övertygade om att de utför ett 
meningsfullt och viktigt arbete.   
 
Även om meningsfullheten i arbetet kan ha betydelse oavsett vilket yrke en 
person har, tror vi att känslan av meningsfullhet är ännu mer central i en 
verksamhet som handlar om att hjälpa människor till en bättre tillvaro. Det 
skulle i så fall komma att gälla i princip all typ av vård. Det skulle även kunna 
vara så att meningsfullhet i arbetet är mer betydelsefullt för personer som söker 
sig till denna typ av verksamhet än andra. I det här sammanhanget är det dock 
viktigt att betona att det rör sig om de medarbetare som aktivt har sökt sig till 
äldrevården och inte de som har sökt sig bort från något annat, till exempel 
arbetslöshet. Det är dock viktigt att återigen påminna om att vikten av 
meningsfullhet i arbetet inte ska överdrivas. Även om det kan vara av stor 
betydelse i många fall, är det inte det enda som ger meningsfullhet i livet. En 
meningsfull tillvaro vid sidan av arbetet skulle till och med kunna minska 
behovet av meningsfullhet i arbete.  
 
Det kan vara svårt för en arbetsgivare att helt och hållet kontrollera hur 
meningsfullt individen upplever att arbetet är, då det till viss del är upp till 
individen hur denne upplever olika saker. Arbetsgivaren kan försöka bidra med 
en meningsfull verksamhet och meningsfulla arbetsuppgifter inom ramen för 
denna, men upplevelsen av meningsfullhet är dock mycket subjektiv. Därför kan 
personalens delaktighet, möjligheter till utveckling, närvarande ledarskap och 
medarbetarsamtal vara viktiga faktorer för att skapa en väl fungerande intern 
kommunikation som kan klargöra förväntningar från båda parter och därmed 
öka möjligheterna till meningsfullhet i arbetet. Dessa faktorer har nämnts av 
organisationerna, även om begreppet meningsfullhet inte har använts. Därför 
anser vi att tanken om meningsfullhet till stor del ligger till grund för det 
personalarbete som sker i organisationerna, om än mer eller mindre medvetet. 
Meningsfullhet är alltså en aspekt som i hög grad verkar inkluderas i 
personalarbetet, framför allt som en bakomliggande förutsättning i arbetet. 
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En aspekt som kan påverka känslan av meningsfullhet är, som vi har sett, vilken 
attityd individen har inför jobbiga situationer av olika slag (Pattakos, 2004). 
Eftersom äldreomsorgen är både psykiskt och fysiskt påfrestande, kan attityden 
komma att spela en stor roll. Care Partner betonar vikten av att ha rätt attityd och 
att det i princip kan förändra arbetssituationen: 
 

”Jag brukar tänka på de båda herrarna som högg sten, där den ena bara högg 
sten hela dagen medan den andra byggde en katedral till den heliga Marias ära. 
Så kan man också se på äldreomsorgen: man kan flytta gamla senila tanter och 
torka spyor hela dagen, men man kan också ge gamla människor en värdig dag. 

Det är två helt olika saker och jag föredrar den sista. Det är på något sätt det som 
vi måste få fram.” 

(Kvalitetsdirektör, Care Partner) 

 
Det senare synsättet som beskrivs ovan kan även underlätta för individen att 
känna att denne bidrar med någonting viktigt för någon annan, vilket är vad 
Pattakos (2004) kallar för kreativa värden. Dessa kreativa värden ges också 
uttryck för av andra organisationer, då de talar om betydelsen av att få 
personalen att känna sig som en viktig del av organisationen. På något sätt ligger 
det även i verksamhetens natur att det är ett meningsfullt arbete som för 
individen skapar kreativa värden. För att till fullo uppskatta dessa kreativa 
värden är det dock viktigt att personalen har rätt attityd till arbetet, annars är det 
lätt hänt att den negativa inställningen som beskrivs i citatet ovan tar 
överhanden.  
 
Framför allt inom de kommunala verksamheterna betonas starkt hur viktigt det 
är att få personalen att känna sig betydelsefulla och speciella i sitt arbete. Att 
stärka personalens känsla av meningsfullhet kan bidra till att bibehålla 
motivationen och drivkraften i arbetet. Då ett arbete inom vården, vilket även 
har påpekats i undersökningen, kräver mycket av personalen är det av stor 
betydelse att medarbetarna är engagerade och motiverade att anstränga sig för 
att göra sitt bästa. Vikten av att personalen känner sig betydelsefulla, både för 
brukaren och företaget, kan vara en anledning till den starka betoning på 
delaktighet som vi har sett bland organisationerna. Inom Linköpings Kommun 
beskrivs även problematiken kring att lyckas ta tillvara på alla idéer personalen 
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har. Risken är att medarbetarna ibland kan känna det som om ingen lyssnar på 
dem, när förslagen inte leder någonstans. Det kan leda till ett minskat 
engagemang och hängivenhet i arbetet, som kan skada känslan av 
meningsfullhet. 
 
Som vi har sett i diskussionen om meningsfullhet i kapitel tre är detta begrepp 
nära sammanlänkat med begreppet motivation. När det gäller förekomsten av 
intrinsic och extrinsic motivation bland våra fallföretag tycker vi oss kunna se 
att kommunerna i relativt stor utsträckning fokuserar på inneboende motivation. 
Exempelvis talas det mycket om vikten av delaktighet och olika former av 
kompetensutveckling. Det kan delvis bero på att det inte finns så stora 
ekonomiska möjligheter att motivera personalen med hjälp av lön och bonus, det 
vill säga extrinsic motivation. Även de privata organisationerna nämner att 
utrymmet för lönesättning är litet, vilket tyder på att det till större del har att 
göra med verksamhetens art än huruvida organisationen är privat eller offentlig. 
Det är viktigt att komma ihåg att de privata organisationerna i den här uppsatsen 
är offentligt finansierade på så sätt att kommunerna betalar för de vårdplatser 
som tillhandahålls. I en verksamhet där kunderna i de allra flesta fall inte själva 
helt och hållet betalar för de tjänster de utnyttjar är det inte konstigt att 
marginalerna är låga.  
 
En intressant aspekt i detta sammanhang är Nacka Kommun som ser över 
möjligheterna att bland annat kunna ge bonus till anställda som har presterat bra. 
Det kan illustrera vikten av att inte underskatta lönens betydelse, trots att det 
handlar om en verksamhet som är meningsfull i sig och därmed har stora 
möjligheter att erbjuda en inneboende motivation till de anställda. Det kan dock 
vara så att medarbetare som finner en stor inneboende motivation i sitt arbete i 
mindre utsträckning fokuserar sina tankar kring lön och liknande externa 
motivationsfaktorer. Lönen är i dessa fall inte lika avgörande för att individen 
ska stanna i organisationen.  
 
6.1.2 Grundvärderingar 
Det arbetas och diskuteras en hel del kring värderingar inom de organisationer 
som vi har studerat. Då äldreomsorgen till stor del handlar om möten mellan 
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människor blir det av stor betydelse på vilket sätt dessa möten sker, vilket också 
har kommenterats i undersökningen. Här ser vi att steget inte är långt till arbetet 
med gemensamma värderingar och tankar kring hur människor ska bemötas. 
Som vi har sett i intervjuerna inkluderar dessa till exempel människosyn, tankar 
om alla människors lika värde och att kunna möta människor med respekt.  
 
Inom Linköpings Kommun gavs liknande beskrivningar av hur de arbetar med 
värderingar inom organisationen, vilket vi anser styrka uttalandena om ämnet. 
Även Care Partner gav en samstämmig bild i frågan, varför vi känner att 
värderingarna sprids relativt väl i organisationen. Representanterna för Nacka 
Kommun kände väl till kommunens värderingar, även om vi fick intryck av att 
de hade en något skiftande inställning till arbetet med dessa. Inom 
äldreomsorgsenheten betonades till exempel i större utsträckning vikten av 
personalens delaktighet i utarbetandet av de gemensamma värderingarna. 
Generellt sett har vi ibland fått en känsla av att personer på central nivå har en 
klar bild om hur saker ska ske, utan att det alltid fungerar på samma sätt i 
praktiken på den operationella nivån. Det behöver dock inte betyda att det just är 
värderingarna som är dåligt förankrade.  
 
För att avgöra huruvida grundvärderingarna genomsyrar hela organisationen är 
det intressant att diskutera tankegångarna kring arbetet som en process som sker 
nerifrån och upp i organisation eller tvärtom. Alla organisationer har mer eller 
mindre tydligt resonerat i termer av en process där grundidéerna har sitt 
ursprung i ledningen, men utvecklas och bearbetas på lägre nivåer innan 
värderingarna fastställs. Som vi har konstaterat i kapitel tre kan ett sådant 
förfaringssätt ha större möjligheter att förankra dessa inom organisationen än om 
de enbart skulle fastställas på ledningsnivå. En delaktighet ur denna aspekt kan 
även bidra till att medarbetarna känner sig betydelsefulla och därmed öka 
känslan av meningsfullhet.  
 
Som vi såg i diskussionen av de teoretiska utgångspunkterna, menar Miller 
(2003) att ett arbete som utgår från grundläggande värderingar leder till 
tydligare förväntningar på personalen. Eftersom personalen då vet vad som 
väntas av dem tror vi att det är lättare att känna att de gör ett bra jobb, varför de 
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grundläggande värderingarna kan bidra till att hålla nere personalomsättningen. 
På så sätt kan vi se att de grundläggande värderingarna kan hjälpa till att skapa 
ett slags riktning i organisationens verksamhet, vilken hänger nära samman med 
syftet för denna. I intervjuerna har många nämnt faktorer som att ställa tydliga 
krav på medarbetarna och att ha ett närvarande ledarskap som viktiga i 
personalarbetet. Vi kan dock inte se att några direkta kopplingar görs mellan de 
grundläggande värderingarna och dessa aspekter av personalarbetet, varför det 
är svårt att säga att de tillfrågade på ett medvetet plan delar Millers (2003) 
tankegångar. Det är dock möjligt att starka grundläggande värderingar i 
organisationerna har varit en orsak till betoningen på till exempel tydliga 
förväntningar på personalen. Tanken om närvarande ledarskap kan exempelvis 
till viss del ha sitt ursprung i värderingen om engagemang, som nämns av både 
Linköpings Kommun, Nacka Kommun och Care Partner. För att skapa ett 
engagemang bland samtliga medarbetare i organisationen är det viktigt att 
ledaren fungerar som en drivande kraft och bistår med ny energi till personalen 
när så behövs. Därmed blir ett närvarande ledarskap viktigt, både för att förankra 
värderingen i organisationen och se till att medarbetarna kontinuerligt har 
möjligheter att leva upp till denna. Vi kan även ifrågasätta Millers tankegång på 
så sätt att tydliga krav på medarbetare och ett tydligt ledarskap även skulle 
kunna uppstå utan att de har sitt ursprung i några grundläggande värderingar i 
organisationen. Till exempel kan det vara så att ett företag har tydliga 
förväntningar på den enskilde medarbetaren utan att det finns några 
genomarbetade grundvärderingar i organisationen över huvud taget.    
 
Även om det arbetas mycket med värderingar inom dessa organisationer går det 
att ifrågasätta i vilken utsträckning de tillämpas konkret i det dagliga arbetet. 
Enligt Lencioni (2002) måste hela företaget genomsyras av de grundläggande 
värderingarna. Det kan dock vara så att det går lite mode i att tala om 
värderingar, vilket kan leda till att företag utarbetar värderingar som saknar 
någon egentlig innebörd. Huruvida värderingarna genomsyrar verksamheterna 
som vi har studerat är svårt att avgöra, då vi inte har haft möjlighet att tala med 
medarbetare på alla nivåer i organisationen. Alla organisationer har dock betonat 
vikten av att medarbetare måste ges möjlighet att diskutera kring värderingarna 
och komma överens om vad dessa innebär i det dagliga arbetet.  
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6.1.3 Organisationens syfte 
Hur organisationens syfte används i personalarbetet visade sig vara en 
komplicerad fråga. När vi pratade om det uttryckte vissa det som att syftet med 
deras verksamhet är att leva upp till visionen. Ibland verkade det som om 
organisationerna såg begreppen nästan som synonymer. Enligt vår uppfattning 
utgör syftet med organisationen den påtagna uppgiften, skälet till att 
organisationen finns till. Visionen däremot är högre ställda mål om vart 
organisationen är på väg.  
 
Som vi har sett i de teoretiska utgångspunkterna är det viktigt att ha ett tydligt 
syfte för att personalen ska veta vad de har för roll i organisationen och varför 
organisationen som sådan finns till. Det anser vi inte vara något stort problem 
för äldreomsorgen som verksamhet, där det handlar om att hjälpa människor. 
Däremot kan individer uppfatta syftet med verksamheten på olika sätt. Här ser vi 
igen en parallell till vad Care Partner sade om hur medarbetaren kan se på 
verksamheten. Antingen går det att se det som att det handlar om att flytta gamla 
tanter och torka spyor hela dagarna eller att hjälpa människor till en värdig dag, 
vilket vi också har tagit upp tidigare i kapitlet i diskussionen kring 
meningsfullhet. Vi anser i det här fallet att det även handlar om den helhetssyn 
individen har av verksamheten. Om medarbetaren har en möjlighet att se sin 
arbetsinsats som en del av en större helhet kan det ligga närmare till hands att 
anamma det senare perspektivet där arbetet syftar till att ge gamla människor en 
bra dag. I de situationer där den anställde dock inte har förmågan att se sig själv 
som delaktig i företagets syfte ligger det närmare till hands att endast hänga upp 
sig på detaljer kring arbetsuppgifterna. För organisationen är det i det här 
sammanhanget viktigt att förmedla och synliggöra det bredare perspektivet till 
sina anställda. Det är något som Carema till viss del berör, då de betonar vikten 
av att ha en förmåga till helhetssyn för att klara av arbetet inom äldreomsorgen. 
Även om det främst nämns i samband med en diskussion kring hur en 
medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa möjliga sätt, kan 
förmågan till helhetssyn även vara viktigt för hur organisationens syfte 
uppfattas. 
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Medarbetarnas uppfattning av syftet med organisationen tror vi till stor del beror 
på ledarnas inställning till detsamma. Även om medarbetarna känner till det 
stora övergripande syftet med denna typ av verksamhet, att hjälpa gamla, kan 
ledarna spela en roll när det gäller att göra syftet meningsfullt i det praktiska 
dagliga arbetet. I detta arbete blir det en viktig uppgift att entusiasmera och 
stimulera de anställda, varför det närvarande ledarskapet får en central roll, 
vilket organisationerna har vittnat om. När arbetet ibland känns tungt och 
psykiskt påfrestande kan det vara svårt att se det stora övergripande syftet med 
sitt arbete. Då kan frågan om vilken attityd medarbetaren har till sina sysslor 
också spela en viss roll i hur denne uppfattar syftet med organisationen och sitt 
eget arbete.   
 
Någonting som vi finner intressant är att det under intervjuerna i ett flertal fall 
har tagits upp begrepp som Odomirok (2001) bygger sin modell Collaborative 
Purpose på. Exempel på sådana begrepp är samarbete, ledarskap, kompetens, 
utveckling, värderingar och motivation. I och med att dessa ord framkommer vid 
ett flertal tillfällen tolkar vi det som aspekter som anses vara viktiga i 
personalarbetet. Odomirok (2001) placerar syftet i centrum i sin modell, vilket 
ett uttalande från Linköpings Kommun också ger uttryck för:  
 

”Att bara skriva ner den är ju svårt, att skriva den så att det påverkar handlandet 
på nåt vis. Hur man bör vara mot varandra är ju att man ska vara lojal mot de 

värderingar man står för i organisationen. Det är ju kontentan, för att 
värderingarna är formade efter vårat uppdrag. Står man på Volvo kan man ju inte 
säga att man vill bygga en Saab, utan man får rätta sig efter den verksamhet man 

befinner sig i.” 
(Respondent, Linköpings kommun) 

 
Enligt citatet formas värderingarna utifrån det uppdrag som organisationen har, 
vilket vi tolkar som att organisationens syfte har betydelse för utformandet av 
värderingarna. Det går dock att problematisera den här diskussionen lite mer än 
vad Odomirok (2001) gör i sin modell. Äldreomsorgen grundar sig på en central 
princip om att alla ska ha rätt till vård när de blir gamla. Kommunerna är 
tvungna att tillgodose dessa behov, vilket innebär att deras uppdrag påverkar den 
grad till vilken de själva kan bestämma syftet med verksamheten. De privata 
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organisationerna har i det här sammanhanget en större möjlighet att själva 
påverka sitt syfte. Dessa väljer själva om de vill vara verksamma inom 
exempelvis både hemtjänst och särskilt boende, eller endast något av dem. Det 
går alltså att urskilja en grundläggande värdering i samhället som ligger utanför 
den enskilda organisationen, men ändå utgör en central utgångspunkt för den typ 
av verksamhet som äldrevården utgör. Det är dock inte något som Odomirok 
(2001) tar upp då denne enbart fokuserar på det enskilda företaget.  
 
Collaborative Purpose handlar dock även om samarbete och ömsesidig påverkan 
mellan individen och organisationen. Samarbete och delaktighet är viktigt, men 
även varje individs unika personlighet påverkar det gemensamma syftet i 
organisationen. Det stämmer väl överens med hur organisationerna har resonerat 
kring vikten av delaktighet och att se individen i organisationen. På detta sätt ser 
vi en likhet mellan teorin och vad som framkommit i intervjuerna i den 
meningen att både det kollektiva och det individuella perspektivet är viktigt för 
framgång. I vårt fall handlar det om att nå framgång i personalarbetet, då det är 
denna fråga vi har diskuterat under intervjuerna. 
 
Sammanfattningsvis anser vi att det finns en risk att det anses som uppenbart 
varför organisationerna finns till och att tillräcklig energi inte läggs i frågan, 
vilket även DeWit & Meyer (2004) varnar för. Ingen av de studerade 
organisationerna arbetar heller vad vi kan se på ett aktivt sätt med sitt syfte, utan 
har istället fokuserat på visionen. Vid en granskning av de olika 
organisationernas visioner är det endast Linköpings Kommun som direkt 
nämner medarbetaren. De andra visionerna kan även inkludera medarbetarna, 
men det uttrycks inte i direkta termer utan är formulerade på ett mer 
övergripande sätt. Generellt sett anser vi att organisationens syfte inte används i 
personalarbetet inom organisationerna på det sätt som värderingar och 
meningsfullhet gör. Det går dock att ifrågasätta om en tydligare fokus på syftet 
med verksamheten skulle kunna skapa några reella konkurrensfördelar på 
arbetsmarknaden. I och med att det grundläggande syftet med verksamheten är 
tydligt och enhetligt i branschen, ser vi att det måste nyanseras för att skapa en 
fördel gentemot konkurrenterna. Det skulle dock förmodligen inte innebära en 

84 



ATTRAHERA MED OMSORG  ANALYS 

stor möjlighet att attrahera ny arbetskraft till äldreomsorgen, utan främst att 
locka till sig personer som redan tilltalas av verksamhetens grundläggande syfte.    
 
6.2 Personalförsörjning i framtiden 
Arbetet med att trygga den framtida personalförsörjningen inom äldrevården 
handlar till stor del om att attrahera personal utanför organisationen. Därför 
kommer det, till skillnad från personalarbetet inom organisationen, att handla 
om att skapa en bra image av denna, för att på så sätt öka möjligheterna till att få 
kompetent personal. En organisations image är, som vi har sett, den bild som 
mottagarna har av denna, till följd av både avsiktliga och oavsiktliga 
meddelanden som organisationen sänder ut. Då vi endast har pratat med 
människor inom organisationerna i den här studien, kommer vi att fokusera på 
den medvetna kommunikationen från deras sida gentemot omvärlden. 
Diskussionen kring personalförsörjning i framtiden grundar sig till stor del på 
det pågående personalarbetet i organisationerna, vilket vi anser ha framkommit 
mycket tydligt i de intervjuer som har gjorts. Därför kommer vissa faktorer som 
har diskuterats i tidigare avsnitt att vara aktuellt även i det här sammanhanget, 
varför diskussionen nedan delvis bygger på vad som hittills framkommit i 
analysen.   
 
Några av de mest förekommande anledningarna, som nämns av 
organisationerna, till varför den framtida personalförsörjningen är en viktig 
fråga att diskutera, är de stora kommande pensionsavgångarna inom 
vårdsektorn, ett ökat vårdbehov, en stigande konjunktur och det faktum att 
äldreomsorgen har ett dåligt rykte ute i samhället. I och med det blir det extra 
kritiskt för verksamheten att locka till sig personal i framtiden.  
 
I dagsläget kommuniceras det inte så mycket externt ur den här aspekten, då de 
flesta av de organisationer vi har pratat med inte anställer personal i någon 
betydande utsträckning för tillfället. Däremot finns det en hel del tankar om vad 
som skulle kunna göras. Mycket arbete sker dock inom organisationerna för att 
skapa en attraktiv arbetsplats och många ger uttryck för en förhoppning om att 
det ska hjälpa till att förbättra statusen på yrket och även det dåliga rykte som 
ibland finns. Som exempel kan nämnas att Linköpings Kommun har ett 
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kontinuerligt samarbete med bland annat Birgittaskolan, där de vill försöka nå 
ungdomar och ge dem en bra bild av Linköpings Kommun som arbetsgivare 
samt äldreomsorgen som verksamhet. Den nya enheten Garnison Omsorg som 
öppnar i februari, är ett exempel på hur samarbetet ska fördjupas för att knyta 
ungdomarna närmare till sig. Inom Nacka Kommun erbjuds traineeplatser till 
akademiker som vill arbeta inom kommunen, men då det är ett gemensamt 
projekt för hela kommunen och endast riktar sig till högskoleutbildade, anser vi 
inte att den åtgärden är helt och hållet jämförbar med vad Linköpings Kommun 
gör. Däremot har Nacka Kommun, som tidigare nämnts i empirikapitlet, 
yrkesambassadörer som till exempel besöker skolor för att berätta om hur det är 
att arbeta inom Nacka Kommun. Även Carema anser det vara viktigt att de 
anställda är goda ambassadörer för företaget och på det sättet påverkar 
företagets image, vilket dock snarare är ett exempel på hur arbetet med 
personalen inom organisationen skulle kunna förbättra företagets och yrkets 
image. Vidare har till exempel Care Partner vissa idéer om att vuxna ska kunna 
omskola sig för att börja arbeta inom äldrevården, utan att behöva gå om 
gymnasiet i sin helhet. Det rör sig dock om en sorts politisk åtgärd som det inte 
åligger Care Partner själva att genomföra. Organisationernas tankar och idéer 
om personalförsörjningen på lång sikt kommer vi att behandla närmare utifrån 
de tre begreppen Meningsfullhet, Grundvärderingar och Organisationens syfte.   
 
6.2.1 Meningsfullhet 
Meningsfullheten för organisationen verkar som sagts vara viktigt för dem vi har 
talat med. Därför är det även centralt att få rätt personal till organisationen, som 
kan bidra till det men det är även viktigt att dessa personer själva upplever 
någon slags meningsfullhet för att de ska söka sig till organisationen och för att 
de ska stanna kvar där. I samband med diskussionen om att förmedla känslan av 
meningsfullhet till arbetssökande på marknaden, tar flera av organisationerna 
upp hur viktigt det är att de anställda känner sig stolta över att arbeta inom 
äldreomsorgen och att de har uppfattningen att inte vem som helst kan utföra 
arbetet. Att ställa krav på utbildning och kompetens vid rekryteringen signalerar 
att organisationerna inte accepterar vem som helst som medarbetare. Det nämns 
också av Care Partner som ett sätt att försöka höja statusen på yrket, vilket kan 
bidra till en förbättrad image. Citatet nedan antyder att meningsfullhet och 
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värderingar har en central roll i verksamheten. Det är de här tankarna som vi 
anser vara viktiga att kommunicera gentemot omgivningen, för att ge sin egen 
bild av hur det är att arbeta inom äldreomsorgen.   
 

”Vi tror att vi har någonting som är väldigt bra att erbjuda gamla människor i 
Sverige, Norge och Danmark. Det här är ju ingen bransch som den som vill tjäna 

de stora pengarna ska söka sig till. Det är ingen bransch där du skär guld med 
kniv, det är inte därför vi finns på marknaden, utan det är för att vi är ganska 
besjälade av någonting tror jag, de som arbetar i Care Partner. Vi vill göra 

någonting som är bra, någonting vi kan känna oss stolta över.” 
(Kvalitetsdirektör, Care Partner) 

 
Vid studier av rekryteringsannonser och företagspresentationer från 
organisationerna på arbetsförmedlingens hemsida, visar det sig att de privata 
organisationerna i högre grad marknadsför sig genom att tala om vad den 
enskilde arbetstagaren kan få ut av att välja ett arbete inom organisationen, 
främst i form av utvecklingsmöjligheter och vidareutbildningar. De kommunala 
verksamheterna koncentrerar sig i större utsträckning på vad deras organisation 
behöver för typ av människor. De privata och de kommunala organisationerna 
har till viss del olika fokus i den externa kommunikationen, även om alla till viss 
del tar upp båda aspekterna. Den starka betoningen på utbildningsmöjligheter 
kan ses som ett sätt att använda sig av inneboende motivation som en 
meningsfullskapande kraft för att locka till sig personal. Genom olika kurser och 
seminarier kan arbetstagaren lära sig nya saker, utvecklas som person och 
därmed få ökade möjligheter till självförverkligande.  
 
Ett konkret exempel på hur verksamhetens meningsfullhet kan användas i 
kommunikationen med omvärlden är Linköpings Kommuns samarbete med 
Birgittaskolan och den nya verksamheten Garnison Omsorg. I och med 
möjligheten för elever att skapa kontakter på ett personligt plan med de äldre 
och känna att de har utbyte av det, kan Linköpings Kommun förmedla på vilket 
sätt ett arbete inom äldreomsorgen kan vara meningsfullt även för ungdomen 
själv. Det skulle kunna förbättra inställningen till äldreomsorgen som helhet, 
men även till att arbeta inom äldreomsorgen i just Linköpings Kommun.  
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När det gäller lönefrågan och den externa motivationen som arbetsgivaren kan 
bidra med för att medarbetaren ska känna meningsfullhet i arbetet, går åsikterna 
isär bland organisationerna. En del tror att lönen inte har någon avgörande 
betydelse för känslan av meningsfullhet, medan andra anser att höjda löner är 
centrala för hur äldreomsorgen kommer att lyckas med personalförsörjningen i 
framtiden. Enligt vår åsikt har äldreomsorgen någon slags fördel i och med att 
det är en meningsfull verksamhet i sig, men det har dock endast betydelse i den 
grad som arbetstagarna delar denna känsla av att det är meningsfullt. Dessutom 
kan lönen bli en avgörande faktor i konkurrensen om personal med andra 
vårdorganisationer, så som till exempel sjukhus och andra vårdalternativ.    
 
Till viss del betonas den sociala interaktionen i de privata organisationernas 
kommunikation med omvärlden, vilket skulle kunna implicera en social 
meningsfullhet i arbetet. Eftersom marknadsföring gentemot arbetsmarknaden 
inte sker i någon större utsträckning på grund av det rådande rekryteringsläget, 
är det dock svårt att i den nuvarande kommunikationen se några tydliga tecken 
på hur meningsfullhet används som ett argument för att locka till sig personal. 
Som i har sett anser Pattakos (2004) att kommunerna bör betona det 
meningsfulla i att arbeta hos dem, för att de ska kunna lyckas förändra det dåliga 
rykte som de i många fall har. Efter att ha genomfört intervjuerna har vi dock 
fått känslan av att det dåliga ryktet till stor del är något som är kopplat till 
verksamheten i sig och inte endast är beroende av om organisationen är 
kommunal eller privat. Därför kan kommunerna i viss mån anses dra ”dubbla 
lass” då det gäller dåligt rykte.    
 
6.2.2 Grundvärderingar 
Enligt Williams (2002) hoppas organisationer skapa en konkurrensfördel genom 
att arbeta med sina grundläggande värderingar. Som vi redan har konstaterat 
anses värdegrunden vara viktig i samtliga organisationer. I vilken grad dessa 
värderingar kommuniceras externt skiftar dock mellan de organisationer som vi 
har studerat. I och med att Linköpings Kommun ännu inte är färdiga med 
utarbetandet av sin värdegrund, kommuniceras inte den i dagsläget. 
Värdegrunden ska dock i framtiden kommuniceras till de personer som anställs, 
och inte endast till medarbetare och kunder. Därmed verkar det som om 
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Linköpings Kommun har för avsikt att aktivt använda sig av sina värderingar i 
rekryteringsprocessen. I de fall där värdegrunden endast exponeras i samband 
med intervjuer kan vi inte se en lika direkt koppling till ett användande av 
värderingarna för att locka till sig kompetent personal, som i de fall 
värderingarna kommuniceras ut i till exempel rekryteringsannonser. Det kan 
dock finnas en indirekt koppling på så sätt att en viss image av organisationen 
kan skapas genom att arbetssökande som har varit på intervju sprider den bild de 
har fått av verksamheten.  
 
Nacka Kommun ger olika bilder av hur resonemanget kring grundvärderingar 
går på skilda nivåer i kommunen. De gemensamma värderingar som finns inom 
kommunen kommuniceras centralt på ett aktivt sätt gentemot allmänheten. 
Bland annat exponeras dessa på mässor och broschyrer om hur det är att arbeta 
inom Nacka Kommun har tryckts upp. Det är enligt oss ett tydligt exempel på 
hur värderingarna på medvetet sätt används för att marknadsföra kommunen i 
syfte att attrahera kompetent personal till verksamheterna. Vi upplever att denna 
inställning är väl förankrad på central nivå i kommunen, men inom 
äldrevårdsenheten har vi delvis fått en annan bild. Äldreomsorgen i Nacka 
Kommun har tre honnörsord som inte är identiska med kommunens 
gemensamma grundvärderingar, men som dock är utarbetade med utgångspunkt 
från dessa. Till skillnad från kommunen som helhet betonas här att det inte är 
möjligt att aktivt gå ut och marknadsföra organisationen som en attraktiv 
arbetsgivare förrän det går att leva upp till det. Den här skillnaden i synen på 
organisationens marknadsföring är intressant och ger intryck av relativt stora 
avstånd inom organisationen. Att Nacka Kommuns externa kommunikation 
endast sker gemensamt för hela kommunen tyder på att de är mer inriktade på att 
marknadsföra sig själva som arbetsplats, istället för äldreomsorgen som bransch. 
Det handlar alltså inte i första hand om att göra det attraktivt att arbeta inom 
äldreomsorgen, utan att det ska vara attraktivt att arbeta inom Nacka Kommun. 
Det kan dock delvis bero på att äldreomsorgen i Nacka Kommun idag inte har 
något stort behov av ny personal samt att det inte är svårt att få tag på arbetskraft 
i dagsläget. I och med det blir den externa marknadsföringen inte lika akut i ett 
kortsiktigt perspektiv, utan kan skjutas på framtiden.  
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I Care Partner kommuniceras värderingarna genom handling istället för ord. Om 
det blir en för stor fokus på kommunikationen av värderingarna finns en risk att 
det endast resulterar i tomt prat, vilket Lencioni (2002) anser bland annat kunna 
skada ledningens trovärdighet. Det är utifrån vad Care Partner säger svårt att 
avgöra i hur stor utsträckning värderingarna används för att locka till sig 
personal utifrån, eftersom det finns olika uppfattningar om på vilket sätt 
arbetssökande främst får information om ett företag. Att genom handling 
förmedla sina värderingar till omgivningen kan anses vara ett mer indirekt sätt 
att kommunicera dem än att använda sig av dem i en rekryteringsannons. När 
värderingarna aktivt används vid exempelvis annonsering kan de i större grad 
fungera som en direkt kommunikation än i de fall när den arbetssökande själv 
gör en observation av hur verksamhetens värderingar ser ut. Däremot kan båda 
tillvägagångssätten vara lika medvetna som strategier för att skapa en bra image 
av företaget. Dessutom är det tänkbart att observationer som den arbetstagande 
själv gör anses mer trovärdiga än den ”reklam” som kommer direkt från 
företaget.   
 
Den grundläggande uttalade värderingen inom Carema Äldreomsorg är alla 
människors lika värde, men även orden valfrihet och omtanke har en central 
plats som ledstjärnor i verksamheten. Resonemanget som förs kring de två 
senare begreppen, som har utarbetats på liknande sätt som de övriga 
organisationernas grundläggande värderingar, är mycket likt det som förs kring 
alla människors lika värde. Därför anser vi att det även skulle kunna gå att se 
dessa begrepp som ett slags grundläggande värderingar som genomsyrar 
verksamheten. Valfrihet och omtanke används i stor utsträckning för att 
profilera och marknadsföra organisationen, medan tanken om alla människors 
lika värde inte synliggörs externt på samma sätt. I och med den starka 
exponeringen av begreppen valfrihet och omtanke, kan organisationen ändå 
sägas använda sig av sina värderingar för att attrahera personal, såväl som 
kunder, till organisationen. På så sätt använder Carema sina värderingar som ett 
sätt att nå konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna, vilket även Williams 
(2002) anser ha kommit att spela en stor roll i det strategiska arbetet för att 
skapa en god image av verksamheten.   
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Som vi har sett under intervjuerna tar många av organisationerna upp sina 
grundvärderingar vid intervjutillfällena i rekryteringsprocessen, även om de inte 
kommuniceras i annonser och dylikt alla gånger. På så sätt hoppas 
organisationerna kunna hitta rätt personal och förankra värderingarna hos den, 
så att de genomsyrar verksamheten och arbetssättet hos samtliga medarbetare. 
Dessa resonemang stämmer väl överens med Lencionis (2002) uppfattning: 
 

“From the first interview to the last day of work, employees should be constantly 
reminded that core values form the basis for every decision the company makes. “ 

(Lencioni, 2002:117) 

  
Vi har i våra fallföretags personalarbete sett, att de privata organisationerna 
tänker mycket kring grundläggande värderingar, men i kommunikationen med 
arbetsmarknaden genom rekryteringsannonser verkar organisationerna inte helt 
och hållet lita till dessa tankar. Istället fokuseras det i större utsträckning på 
möjligheter till vidareutbildning och dylika aspekter som skulle kunna leda till 
självförverkligande för individen. Därmed kan vi se att meningsfullheten genom 
individuell utveckling betonas i större grad än vad kongruens mellan företagets 
och individens värderingar gör. Det kan dock delvis bero på att värderingar är en 
komplicerad fråga som kanske bäst behandlas i en intervjusituation där 
möjlighet till dialog finns på ett annat sätt.  
 
6.2.3 Organisationens syfte 
Liksom vi redan har nämnt, är frågan om hur organisationernas syften används i 
samband med frågan om personalförsörjning komplicerad, främst beroende på 
att flertalet av dem vi har talat med främst för ett resonemang utifrån 
organisationens vision. Det övergripande syftet med äldreomsorgen som sådan 
är som vi har konstaterat att ta hand om äldre människor. Det finns dock även en 
ekonomisk aspekt i verksamheten, då det inte är hållbart att gå med förlust i 
längden, oavsett om det rör sig om en privat eller offentlig organisation. Den 
ekonomiska dimensionen borde enligt oss vara mer framträdande hos de privata 
alternativen, då deras existens på ett mer direkt sätt är hotad vid ett eventuellt 
underskott. Till skillnad från kommunerna, kan de förlora sina avtal om de inte 
lyckas leva upp till de kvalitetskrav som finns från kommunens sida. 
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Kommunen själv däremot, förlorar inte ansvaret att driva äldreomsorg och 
verksamheten är därför inte hotad på samma sätt.     
 
Även om syftet med äldreomsorgen generellt sett är att hjälpa gamla människor 
går det att diskutera på vilket sätt syftet kan vinklas eller fokuseras på särskilda 
aspekter för att särskilja en organisation från andra och på sätt kunna locka till 
sig kompetent personal. Som vi tidigare har diskuterat i de teoretiska 
utgångspunkterna skulle differentierade syften kunna vara ett sätt för olika 
organisationer att locka till sig personal. Det kan exempelvis ske med hjälp av 
visionen och vi ser tecken på att organisationerna i våra fall har arbetat på detta 
sätt. I det här sammanhanget anser vi att en sådan differentiering främst skulle 
kunna ske genom att betona olika sätt på vilka en bra äldreomsorg ska erbjudas. 
Det kan till exempel röra sig om att tillhandahålla äldreomsorg av hög kvalitet 
genom att utgå från den enskildes behov, eller genom att leda utvecklingen av 
äldreomsorgen i Sverige, vilket Carema Äldreomsorg betonar. Denna tydliga 
fokus på utveckling skulle kunna locka till sig personal som vill vara med att 
förändra verksamheten och uppskattar en miljö som kontinuerligt strävar efter 
att utvecklas. 
 
Äldreomsorgens intressenter har en betydande roll för imageskapandet, genom 
sina åsikter och diskussioner om verksamheten. Media har i det här 
sammanhanget en stor påverkan på den allmänna uppfattningen, vilket även 
Linköpings Kommun påpekar. Eftersom äldreomsorgen berör så många 
människor i samhället, går det att argumentera för att verksamheten finns till för 
att tillgodose ett flertal olika gruppers intressen, det vill säga att ett brett 
intressentperspektiv ska antas. Det antyds också av flera av organisationerna, när 
de säger att de ska finnas till för samhället i stort. Enligt DeWit & Meyer (2004) 
råder som vi har sett oenighet om vad ett företags syfte bör vara; att generera 
vinst till aktieägarna eller att tillgodose flera olika intressenter. Carema nämner i 
sin vision sina två ledord valfrihet och omtanke. De kommuniceras både med 
kunder och anhöriga, vilket visar hur viktigt det är att inte bara ha ett bra 
förhållande med kunderna, utan även andra intressentgrupper. Även andra 
organisationer har betonat vikten av att ha en god kommunikation med framför 
allt anhöriga, som anses vara viktiga intressenter för organisationen. Det här 
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tycker vi antyder att organisationerna i studien har ett brett intressentperspektiv. 
I Caremas fall stämmer dessutom visionen och grundvärderingarna i 
organisationen, enligt vår tolkning, mycket bra överens, eftersom värderingarna 
valfrihet och omtanke även omnämns i visionen. Det visar att Carema har 
differentierat sin vision med hjälp av de grundläggande värderingarna.  
 
Då de privata organisationerna även har ett vinstintresse med sin verksamhet, 
kan intressentperspektivet se lite annorlunda ut i det fallet. Det innebär att det 
finns ett privat ägarintresse, vilket betyder att organisationerna även har som 
syfte att generera vinst till ägarna och inte endast tjäna samhället. Det skulle i 
sin tur kunna påverka organisationernas image, då det kan klinga illa att tjäna 
pengar på äldreomsorg med tanke på den tradition som finns i Sverige av att 
välfärdsstaten ska ansvara för att ge dess medborgare vård.  
 
6.3 Jämförelse mellan offentliga och privata 

organisationer 
Vi har redan under analysens gång kunnat konstatera en del skillnader mellan de 
olika organisationerna i hur de arbetar och tänker kring begreppen 
Meningsfullhet, Grundvärderingar och Organisationens syfte. Det finns dock 
ytterligare skillnader mellan de privata och de kommunala organisationerna, 
varav inte alla är direkt hänförbara till de strategiska aspekterna ovan men ändå 
är intressanta att belysa med tanke på frågan om personalförsörjning.  
 
Kommunerna betonar bland annat vikten av höjda löner för att höja 
äldreomsorgens status. De privata alternativen däremot, anser också att frågan 
om höjd status för yrket är viktigt, men anser inte att lönen spelar en avgörande 
roll. Det kan vara så att kommunerna i egenskap av politiska organisationer 
känner ett större ansvar att trygga personalförsörjningen på lång sikt inom 
äldrevården som helhet, för att samhället ska kunna garantera alla medborgare 
en bra äldreomsorg. Även om de inte sköter all äldreomsorg i egen regi, har de 
ändå som konstaterats ansvaret för att tillhandahålla denna tjänst till 
kommuninvånarna. De privata omsorgsföretagen har dock i viss mån vissa 
politiska förslag till hur personalförsörjningen i framtiden skulle kunna 
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förbättras, som exempelvis en omformning av utbildningssystemet. Om det här 
förslaget skulle gå igenom, kan det gynna hela branschen och inte endast deras 
egna organisationer.   
 
Generellt sett kan vi säga att kommunerna i större utsträckning legitimerar sin 
verksamhet utifrån sin formella kompetens på området och sin långa erfarenhet. 
Dessa termer är mer abstrakta och generella än de som betonas av de privata 
organisationerna. Där rör det sig istället om en större fokus på individen och 
dennes speciella behov. Kommunerna talar om sina brukare i pluralform, medan 
de privata företagen i högre grad refererar till kunden som en enskild person. Vi 
tror att organisationernas sätt att resonera i det här fallet till viss del kan spegla 
hur de tänker kring sin verksamhet. Kommunernas diskussion i breda termer 
med hänvisning till brukargrupper kan till exempel grunda sig i dess omfattande 
ansvar för att tillgodose behovet av äldreomsorg för sina kommuninvånare. De 
privata organisationerna har däremot inget ansvar för att trygga antalet platser 
inom äldrevården i framtiden, utan behöver egentligen endast se till att de själva 
lyckas fylla det antal platser de väljer att ha.  
 
Vad gäller diskussionen kring rekryteringsprocessen har vi fått intrycket att 
kommunerna i större utsträckning betonar ”demokratiska” ambitioner, som till 
exempel att kunna ge invandrare en väg in på arbetsmarknaden. Vidare anser de 
att det är viktigt med mångfald för att kunna bemöta brukarna, där olika etniska 
grupper i allt större utsträckning finns representerade. De privata företagen 
fokuserar dock mer på personligheten hos den arbetssökande och nämner inte 
några uttalade önskningar om etnisk mångfald bland personalen. En anledning 
till det skulle kunna vara att de i större utsträckning har svenska kunder. Den 
diskussion som hittills har förts kan vi koppla till Boynes (2002) resonemang om 
att offentliga organisationer skulle ha en högre motivation att tjäna allmänheten. 
Vi tycker oss i det här sammanhanget kunna se vissa tendenser till att de 
kommunala organisationerna har ett något bredare perspektiv än de privata och i 
den bemärkelsen har de på ett tydligare sätt allmänheten i fokus. Däremot har 
båda grupperna av organisationer ett intresse att tjäna de personer de är till för, 
vilka utgör en relativt stor del av samhället, även om de privata företagen ibland 
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har färre platser. Motivationen kan därmed vara lika stor i alla organisationer, 
oavsett hur brett perspektiv på allmänheten som företaget har.   
 
Generellt sett kan vi konstatera att de privata organisationerna i större 
utsträckning i rekryteringsannonserna marknadsför sig genom att fokusera sitt 
budskap på hur bra deras organisationer är och vad de kan erbjuda de 
arbetssökande. Kommunerna däremot tänker mer på vad de behöver och ställer 
upp krav därefter. Därmed vill vi dock inte säga att kommunerna helt och hållet 
låter bli att visa vad de kan erbjuda, men det betonas inte lika starkt som hos de 
privata företagen. Dessutom har vi fått intrycket av att de sistnämnda tänker i 
marknadsföringstermer i en större utsträckning, vilket kan bero på att de inte är 
garanterade sysselsättning på samma sätt som kommunerna. Vidare kan vi 
konstatera att, vilket vi till viss del har behandlat tidigare i kapitlet, de privata 
organisationerna fokuserar på hur ett arbete hos dem skulle vara meningsfullt för 
de arbetssökande som individ. De kommunala organisationerna tenderar dock 
snarare att betona att organisationen som sådan, i och med den verksamhet den 
bedriver, är meningsfull. Det här kan visa sig vara en viktig distinktion när det 
gäller möjligheterna att locka till sig personal i framtiden, särskilt med tanke på 
det resonemang som har förts om att ungdomar idag i högre grad söker personlig 
utveckling och självförverkligande i arbetet. 
 
Några av organisationerna har påpekat att omgivningens bild av verksamheten 
inte alltid stämmer överens med verkligheten. Ibland har äldreomsorgen 
oförtjänt dåligt rykte, enligt Care Partner. De beskrivningar som ges i 
intervjuerna av verksamheterna och det intryck vi har fått efter att ha läst diverse 
rapporter och artiklar om svensk äldreomsorg, som delvis framgår i kapitlet om 
äldreomsorgen i Sverige, stämmer inte heller helt överens. Avslutningsvis anser 
vi att det går att dra paralleller mellan dessa två olika bilder av hur det är att 
arbeta inom äldreomsorgen och Inds (1990) resonemang kring företagsidentitet 
och företagsimage. Eftersom det finns motstridiga vittnesmål från 
medarbetarundersökningar och dylikt tror vi att organisationernas svar är uttryck 
för ett slags önskvärd identitet som inte är helt sann i alla situationer. För att 
lyckas med personalförsörjningen i framtiden är det därför viktigt att 
organisationerna lever upp till den önskvärda identiteten samt kommunicerar 
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denna externt, för att få imagen att avspegla identiteten i största möjliga 
utsträckning. I Figur 6.1 nedan sammanfattas organisationernas uppfattningar 
om äldreomsorgen i relation till vad som framkommit i undersökningar med 
medarbetare inom den svenska äldreomsorgen i allmänhet. Vi är medvetna om 
att dessa båda bilder inte är helt jämförbara, men det kan ändå vara intressant 
som indikation på det arbete som väntar för yrkesverksamma inom svensk 
äldreomsorg, både när det gäller identitetsarbetet och när det handlar om att 
förbättra verksamhetens image och därmed även möjligheterna till en bra 
personalförsörjning i framtiden. 
 
 

Organisationernas uppfattning Medarbetarnas uppfattning 
 
 
 
 
 

 

Äldreomsorgen är en verksamhet 
som: 
 

 har flexibla arbetstider, 
 innebär ett ansvarsfullt 

arbete, 
 ibland kan vara tungt och 

psykiskt påfrestande, 
 är relativt lågavlönad, men 
 innebär många givande 

möten, 
 en social gemenskap samt 
 möjligheter till personlig 

utveckling. 

Äldreomsorgen är en verksamhet 
som: 
 

 innebär ett krävande arbete, 
 är stressig, 
 är underbemannad, 
 skapar en känsla av 

otillräcklighet på grund av 
tidsbrist 

 är relativt lågavlönad, 
 har bristfällig arbetsmiljö, 
 innebär låg delaktighet och 
 ger begränsade karriär- och 

utvecklingsmöjligheter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.1: De två verksamhetsbilderna  
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7 SLUTSATSER 
 
 

7.1 Arbetet med personalförsörjning 
Under uppsatsens gång har flera olika dimensioner av personalarbetet i 
organisationerna lyfts fram, vilka tillsammans har gett oss en relativt enhetlig 
bild av hur dessa verksamheter arbetar för att vara en attraktiv arbetsgivare. I 
den generella bild vi har fått, kan vi urskilja vissa centrala dimensioner, utifrån 
vilka arbetet drivs. Dessa utgörs av utbildning, arbetsmiljö samt individens roll i 
organisationen. Genom möjligheter till vidareutbildning för personalen kan både 
verksamheten och den enskilda individen utvecklas, vilket kan öka 
organisationens möjligheter att lyckas. En bra arbetsmiljö inkluderar mycket, 
men vi kan exempelvis nämna vikten av ett gott hälsoarbete för att minska och 
förebygga sjukfrånvaro. Flexibla arbetstider kan både skapa en bättre 
arbetssituation för individen och skapa en möjlighet till påverkan i 
verksamheten. Närvarande ledarskap och delaktighet är centralt för att 
personalen ska känna sig viktigt i organisationen och i detta sammanhang har 
medarbetarsamtalen en stor roll. Genom att kontinuerligt lyssna på medarbetarna 
visar ledarna att de värdesätter och har förtroende för personalens kompetens.       
 
Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare är ett viktigt medel för att kunna 
locka till sig och behålla kompetent personal. Generellt sett marknadsför sig 
organisationerna inte i någon större utsträckning gentemot arbetsmarknaden. De 
aktiviteter som trots allt sker är skiftande, där samarbeten med skolor, 
medverkan på mässor samt medarbetare som fungerar som ambassadörer för 
verksamheten är några exempel. Vidare har det framgått att yrkets status måste 
höjas för att fler personer ska söka sig till äldreomsorgen i framtiden. Det skulle 
främst kunna ske genom att exempelvis ställa höga krav på den personal som 
rekryteras till organisationerna. På så sätt sänder verksamheterna en signal om 
att inte alla klarar av att utföra ett bra arbete inom äldreomsorgen. Lönenivån är 
dock en fråga som anses ha olika stor betydelse bland arbetsgivarna för yrkets 
status.  
 

97 



ATTRAHERA MED OMSORG  SLUTSATSER 

7.2 De strategiska aspekternas roll i personalförsörjningen 
Meningsfullhet, Grundvärderingar och Syfte har i varierande grad varit 
närvarande i resonemangen om personalförsörjning inom äldreomsorgen. 
Begreppen är i regel mer synliga i personalarbetet inom organisationerna än i 
kommunikationen med omvärlden. Eftersom organisationerna för närvarande 
inte har några större rekryteringsproblem, är den externa kommunikationen 
sparsam gentemot arbetsmarknaden. Ännu har heller inte särkilt många åtgärder 
tagits för att förbättra möjligheterna till personalförsörjning i framtiden.  
 
Meningsfullheten tar sig främst i uttryck som ett bakomliggande inställning i 
personalarbetet, främst som gemenskap mellan medarbetarna och det givande 
mötet med kunderna, det vill säga social meningsfullhet. Att verksamheten som 
sådan är meningsfull är en grundläggande inställning bland organisationerna. 
Genom att hitta rätt personer som är engagerade och hängivna, kan de hjälpa till 
att stärka känslan av meningsfullhet bland medarbetarna. Att personalen ska 
känna sig betydelsefull anses även vara viktigt, vilket kan öka känslan av 
meningsfullhet i arbetet. Det sker främst genom delaktighet, närvarande 
ledarskap och medarbetarsamtal. De privata organisationerna antyder en 
individuell meningsfullhet i kommunikationen med arbetsmarknaden genom att 
betona vad de kan erbjuda den enskilda arbetstagaren, i form av till exempel 
utvecklingsmöjligheter. Andra sätt att visa yrkets meningsfullhet är genom 
yrkesambassadörer. Även höjda löner betonas, främst inom de kommunala 
verksamheterna, som en viktig aspekt i det här sammanhanget, även om det 
anses finnas begränsade möjligheter inom det sistnämnda alternativet.  
 
Grundvärderingar arbetas det mer eller mindre aktivt med inom 
organisationerna, framför allt när det handlar om mötet med människor. 
Samtliga organisationer talar om en process som går nerifrån och upp i 
organisationen och vikten av att värderingarna är väl förankrade. I det här 
sammanhanget är personalens delaktighet och diskussionen av värderingarna 
viktiga. Med tanke på de begränsade resurser som finns i verksamheterna, går 
det dock att ifrågasätta möjligheterna att på ett bra och kontinuerligt sätt 
diskutera värderingarna bland medarbetarna. Till viss del kommuniceras 
värdeord gentemot allmänheten, men det resoneras inte i lika stor utsträckning 
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om hur värderingarna medvetet ska användas för att locka personal till 
verksamheten. Användandet av grundvärderingar i den externa 
kommunikationen varierar mellan olika organisationer, både vad gäller i hur stor 
utsträckning de används och på vilket sätt. De främsta verktygen är broschyrer 
och yrkesambassadörer. Care Partner skiljer sig från de övriga genom att främst 
betona en vilja att kommunicera värderingarna genom handling istället för ord. 
Grundvärderingarna tas upp vid anställningsintervjuer i organisationerna för att 
hitta rätt personer, men de kommuniceras inte överlag i lika stor utsträckning 
gentemot arbetsmarknaden.   
 
Det organisatoriska syftet har visat sig vara den aspekt som har varit svårast att 
fånga inom organisationerna. Det verkar inte få någon större uppmärksamhet 
vare sig i arbetet inom organisationen eller i kommunikationen med omvärlden, 
kanske främst för att det anses som självklart varför verksamheten finns till. 
Däremot använder sig organisationerna i större utsträckning av sin vision för att 
motivera och entusiasmera personal internt samt marknadsföra sig gentemot 
omvärlden. Externt är visionen ett sätt att nyansera sitt syfte och förmedla 
organisationens ambitioner, men vi tror att detta primärt sker gentemot kunder 
och inte i lika stor utsträckning mot potentiella arbetstagare.  
 
7.3 Skillnader mellan kommunala och privata aktörer  
Vi har i undersökningen sett en del skillnader mellan de offentliga och privata 
organisationerna, även om likheterna också har varit många. De största 
skillnaderna anser vi vara att de privata organisationerna i större utsträckning 
betonar individen, medan kommunerna talar om brukare i plural. En stor 
skillnad i syfte är att de privata organisationerna delvis har till syfte att tjäna 
pengar, vilket inte gäller för kommunerna. I utformningen av 
rekryteringsannonsen, vilket är en del av kommunikationen med 
arbetsmarknaden och den potentiella arbetskraften, tenderar de privata 
organisationerna att i större utsträckning fokusera sitt budskap på vad de kan 
erbjuda den arbetssökande, medan de kommunala verksamheterna fokuserar på 
vad de behöver. Vi tror att de privata i den här aspekten har kommit längre än de 
kommunala, då vi tror att det är viktigt att tala direkt till de arbetssökande och 
tydligt visa varför de ska söka ett jobb i verksamheten. Med andra ord handlar 
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det om att visa för arbetsmarknaden att organisationen är en attraktiv 
arbetsgivare. Genom en än större fokusering på aspekter såsom 
meningsfullheten i arbetet samt organisationens värderingar, kan det även vara 
lättare att tillmötesgå de ungas krav på personlig utveckling och 
självförverkligande i arbetet. 
 
7.4 Avslutande reflektioner 
Det är osäkert om äldreomsorgen kommer att klara av att ändra sin image med 
de åtgärder som görs idag, för att i framtiden lyckas med att locka till sig 
kompetent personal. En aspekt som vi tror talar emot det är de begränsade 
resurser som äldreomsorgen dras med. En annan aspekt är att det inom 
äldreomsorgen verkar finnas en hel del tankar kring vad som skulle kunna göras, 
men de konkreta åtgärderna är än så länge relativt få. Ytterligare en anledning är 
att det kan vara svårt att ändra på den image som allmänheten har om 
äldreomsorgen. Det dåliga ryktet som den svenska äldreomsorgen har är 
någonting som branschen haft länge och som förmodligen genomsyrar stora 
delar av samhället. 
 
Att prata med ungdomar eller marknadsföra sig på mässor räcker inte, om 
arbetsförhållandena egentligen inte har ändrats inom äldreomsorgen. Visserligen 
har många organisationer inom branschen satsat på personalen, till exempel i 
form av hälsotimmen och flexibla arbetstider, men dessa förmåner finns redan 
på många andra arbetsplatser och hjälper inte äldreomsorgen som arbetsgivare 
att särskilja sig från mängden. För att de anställda ska kunna känna någon glädje 
av ett meningsfullt arbete, måste vissa grundläggande villkor vara uppfyllda. 
Faktorer som lön och utökad personalstyrka, för att höja yrkets status och 
reducera den stress och tidsbrist som de anställda känner, är exempel på åtgärder 
som vi anser vara viktiga i det här sammanhanget. Om så inte är fallet tror vi att 
det kan vara svårt att känna någon inneboende motivation i sitt arbete, varför 
faktorer som lön får större betydelse. Då kommunernas ekonomi är begränsad 
kan det vara svårt att höja lönerna, vilket gör andra mjuka aspekter än mer 
betydelsefulla. Även detta kostar dock pengar, men frågan är vad det finns för 
val om personalförsörjningsfrågan ska kunna lösas i framtiden.   
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Om den image som råder idag inte förändras till det bättre, tror vi att det främst 
kommer att vara eldsjälarna som i framtiden fortsätter att söka sig till 
äldreomsorgen och därmed kommer branschen att vara mer eller mindre 
beroende av de här personerna. På ett sätt är det idealiskt att anställa eldsjälar, 
men konkurrensen om dessa lär bli hård. Förmodligen kommer även personer 
som söker sig bort från arbetslöshet, samt ungdomar som arbetar extra, fortsätta 
att strömma in i verksamheten men frågan är hur länge de stannar när 
konjunkturen vänder? Dessa kategorier av människor kommer förmodligen 
heller inte att räcka till för att fylla det behov som finns. Dessutom uppfyller den 
senare gruppen inte de krav som ställs på motiverad och kompetent arbetskraft 
för att höja yrkets status, utan kan istället motverka ett sådant arbete. Slutligen 
får den konkurrenssituation som råder mellan olika vård- och 
omsorgsverksamheter heller inte glömmas bort. Även om äldreomsorgen till sin 
natur kan anses vara meningsfull, kan det vara svårt att använda enbart den 
aspekten för att särskilja sig som arbetsgivare i konkurrensen inom vårdsektorn, 
då det inte är något som direkt särskiljer äldreomsorgen från till exempel 
handikappomsorg eller annan vårdverksamhet.  
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BILAGA: INTERVJUGUIDE 
 
 

Introducerande frågor 
• Beskriv din organisation 
• Syn på framtiden vad gäller personalförsörjningsfrågor 

- största problemen 
- möjligheter  
 

 

Hur är en attraktiv arbetsgivare inom äldrevården? 
• Hur arbetar ni med detta?  
• Förväntningar från arbetstagare 

 
 
Att attrahera kompetent personal 

• Kritiska faktorer för att locka till sig personal 
• Vilken bild vill ni förmedla av organisationen? På vilket sätt? 
• Vad är viktigt för er att förmedla i en rekryteringsannons? 
• Den idealanställda 
• Den attraktiva arbetsgivaren 

- Hur gör ni för att framstå som en sådan? 
• Vision, syfte, värderingar i organisationen 

- kommunikation av dessa? (internt/externt) 
 
 
Att behålla kompetent personal 

• Viktiga aspekter i personalarbetet 
• Utbildningsnivå/vidareutbildning 
• Lönefrågan 
• Personalomsättning 
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