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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Det finns ett stort behov av effektivisering inom kommunal äldreomsorg för att motverka 

en eventuell framtida skatteökning. Detta behov har uppkommit dels på grund av en förändrad 

demografi, med ökat antal äldre, men också de svårigheter som finns i att effektivisera tjänster som 

utgörs av personlig arbetskraft. En effektivisering av kommunala välfärdstjänster får inte medföra någon 

negativ inverkan på tjänsternas utförande i form av kvalitet. Kraven på tjänsternas utförande och kvalitet 

tenderar dock att öka i samband med en högre välfärd och bättre levnadsstandard. Genom 

uppmärksammande av kommunala intressenters olika behov och önskemål är det viktigt att en 

effektivisering sker både produktivt och ändamålsenligt för att förhindra en skatteökning eller försämrad 

kvalitet. Det resursbaserade perspektivet, resource-based view (RBV), kan ses som ett 

effektivitetsorienterat analysverktyg, vilket framförallt nyttjats inom kommersiella företag. RBV 

fokuserar på organisationens interna resurser och hur dessa kan stärkas, vilket således kan medföra en 

positiv inverkan på både produktiviteten och kvaliteten. Det finns dock en viss mätningsproblematik 

inom RBV eftersom de interna resurser som synsättet belyser framförallt är av immateriell karaktär.   

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida RBV kan utgöra ett lämpligt verktyg vid 

effektivisering av kommunala välfärdstjänster och på så vis skapa en ökad förståelse om interna resurser 

och hur dessa kan stärkas. Då RBV fundamentalt utgår från kommersiella företag är uppsatsens syfte 

dessutom att belysa de faktorer som gör synsättet applicerbart även på offentlig sektor.  

 

Metod: Materialet till den empiriska studien samlades in genom triangulering. En förstudie 

genomfördes för att få underlag till det urval som sedan resulterade i att två äldreboenden valdes ut för 

att studeras mer ingående. På de två utvalda äldreboendena genomfördes sedan totalt sex stycken 

kvalitativa intervjuer, varav två med enhetschefer och fyra med medarbetare. Intervjuerna genomfördes 

med stöd av en temamall vilket medförde en diskussion kring uppsatsens ämnesområden. Med hjälp av 

intervjuerna identifierades interna resurser som var relaterade till verksamhetens mål och förväntningar 

från organisationens intressenter. Som komplement till uppsatsens studie har boendenas balanserade 

styrkort nyttjats.  

  

Slutsats: Uppsatsen har belyst de mest betydande skillnaderna vid applicering av RBV på offentlig 

sektor gentemot kommersiella företag. Interna resurser som arbetssätt, ekonomisk kompetens, tyst 

kunskap, förmågan att interagera med andra organisationer, förmågan att tillvarata personalens 

kompetens samt förmågan att skapa en bra dialog mellan personal, brukare och dennes anhöriga har 

identifierats. Utöver dessa immateriella resurser har den materiella resurs som utgörs av fastigheternas 

utformning lyfts fram då det är en resurs som visat sig ha stor betydelse för enheternas dagliga 

verksamhet. Uppsatsen har även synliggjort hur resurser och förmågor kan skapas och stärkas genom 

interaktion med andra organisationer. Genom att belysa RBVs applicerbarhet på offentlig sektor, olika 

resurser och hur dessa kan stärkas har uppsatsen uppnått sitt syfte.  

 

 

 

Nyckelord: Effektivisering, offentlig sektor, interna resurser, RBV 

  

  



Abstract 
 

Background: There is a great need for efficiency in municipal elderly care to counter any future tax 

increase. This need has developed partly because of demographic changes, with the increased number 

of older people, but also the difficulties to make services consisting of personal labor more effective. 

The efficiency of municipal welfare services may not result in any negative impact on the performance 

of services in terms of quality. The requirements for the performance of services and the quality tend to 

increase with a higher welfare and better living standards. Through the attention to local stakeholders’ 

needs and desires, it is important that the efficiency will be both productive and efficient in order to 

prevent a tax increase or reduced quality. An efficiency-oriented analysis tool is the resource-based view 

(RBV) that is primarily utilized in commercial enterprises. RBV focuses on the organization’s internal 

resources and how these can be strengthened, which can have a positive impact on both productivity 

and quality. However, there are some measurement problems within RBV because of the focus on the 

internal view that mainly consists of intangible resources. 

 

Purpose: The purpose of this essay is to examine whether RBV may be a useful tool for improving the 

efficiency of municipal welfare services and thereby create a better understanding of internal resources 

and how these can be strengthened. Since RBV fundamentally are based on commercial companies is 

the purpose of the essay in addition to illuminate the factors that make the view applicable also in the 

public sector. 

 

Method: Material for the empirical study was collected through triangulation. A pilot study was 

conducted to obtain a basis for selecting which then resulted in two elderly homes selected to be studied 

more carefully. A total of six qualitative interviews, two with unit managers and four employees, were 

conducted in these two elderly homes. The interviews were conducted using a theme template which 

led to a discussion of the essay topics. Using interviews identified internal resources that were related 

to the goals and the organization's expectations of stakeholders. As a complement to the study has 

balanced scorecard utilized. 

 

Conclusion: The essay has highlighted the most significant differences in the application of RBV on 

the public sector towards commercial enterprises. Internal resources have been identified such as 

working methods, economic skills, tacit knowledge, the ability to interact with other organizations, the 

ability to use individual skills and the ability to create a good dialogue between professionals, the elderly 

and their relatives. In addition to these intangible resources, a tangible resource that consist of properties 

has been highlighted. This tangible resource proved to be of great importance for the units' daily 

activities. The paper also highlighted how the resources and abilities can be created and strengthened by 

interaction with other organizations. The paper has achieved its purpose by highlighting RBVs 

applicability to the public sector, different resources and how these can be strengthened. 

 

 

 

Keyword: Efficiency, public sector, internal resources, RBV 
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1 Inledning  
Detta kapitel belyser ett aktuellt samhällsproblem om effektivisering av kommunala välfärdstjänster och 

ger en bakgrund till huruvida det resursbaserade perspektivet kan utgöra ett lämpligt verktyg för att 

effektivisera. Diskussionen mynnar slutligen ut i uppsatsens syfte och de frågeställningar som uppsatsen 

bygger på.   

1.1 Problembakgrund 

Konjunkturinstitutet (2015) och Sveriges Kommuner och Landsting (2016) påvisar en förändring i 

Sveriges demografi bestående av en ökning av antalet äldre i relation till personer i arbetsför ålder. 

Majoriteten av kommunernas intäkter består av skatter, vilket påverkas av antalet inkomsttagande 

invånare (Knutsson, Mattisson, Ramberg & Tagesson, 2008). Den demografiska förändringen medför 

därmed en ökad press på den offentliga sektorns finansiering, eftersom ett ökat antal äldre inte enbart 

resulterar i färre skatteintäkter utan även leder till att den offentliga sektorns utgifter kommer att öka 

(Konjunkturinstitutet, 2015).  

Konjunkturinstitutet (2015) har analyserat vilka effekter en ökad andel äldre i arbete samt en friskare 

befolkning får för kommande press på finansieringen. Morin och Öberg (2016) menar dock att detta inte 

ger någon nämnvärd inverkan på det ökade skattetrycket. För att kunna finansiera stora delar av den 

framtida efterfrågan på välfärd och samtidigt undvika betydande skattehöjningar har flertalet studier 

istället påvisat effektivisering av kommunala välfärdstjänster som en möjlig lösning (Brorström et al., 

2006:2; Morin & Öberg, 2016; Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Kommunala välfärdstjänster 

omfattas av vård, skola och omsorg (Sveriges Kommuner och Landsting, 2014). Denna uppsats 

fokuserar på kommunal äldreomsorg, då detta är en välfärdstjänst som tar betydande ekonomiska medel 

i anspråk (Bergman & Jordahl, 2014:1).  

Vid effektivisering är det viktigt att på något sätt mäta effektiviteten för att kunna följa upp dess 

utveckling (Brorström et al., 2006:2), men att mäta effektivitet i kommunala välfärdstjänster kan dock 

vara något problematiskt. Morin (2015) menar att effektivitet i ekonomiska termer handlar om att öka 

produktiviteten i välfärdstjänsterna, vilket då minskar behovet av att tillföra extra medel. Men samtidigt 

är det mycket viktigt att ta hänsyn till att ändamålet med välfärdstjänsten uppfylls och att kvaliteten inte 

påverkas negativt utan bibehålls på samma nivå, eller helst av allt ökar (Bergman & Jordahl, 2014:1; 

Morin, 2015).  

Carmeli och Cohen (2001) påvisar hur kommuner kan nyttja en strategi som benämns det resursbaserade 

perspektivet (RBV) för att prestera dels mer produktivt men också mer ändamålsenligt. RBV belyser de 

resurser som finns internt inom en organisation och betonar vikten av organisationens förmåga att 

strategiskt nyttja och kombinera dessa för att erhålla en varaktig konkurrensfördel (Barney, 1991; Teece, 

Pisano & Shuen, 1997).  

RBV har ursprungligen fokuserat på kommersiella företag men har under senare år även applicerats på 

offentlig sektor, ett område där mer forskning fortfarande efterfrågas (Bryson, Ackerman & Eden, 2007; 

Carmeli & Cohen, 2001; Knutsson et al., 2008; Pablo, Reay, Dewald & Casebeer, 2007). Offentlig 

sektor skiljer sig från kommersiella företag då dessa har samhällets intressen och behov att tillgodose i 

första hand snarare än att generera vinst (Knutsson et al., 2008). Det ökade värde som kan erhållas via 

strategiskt nyttjande av interna resurser inom en kommun distribueras till samhället och dess 

medborgare istället för att bevaras inom organisationen ensamt (Pablo et al., 2007). Förmågan att 

strategiskt nyttja och stärka interna resurser är således lika viktig för alla organisationer, för oavsett om 
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deras grundläggande syfte är att generera vinst eller tillgodose samhällets intressen och behov, råder 

hushållning med knappa resurser (Knutsson et al., 2008).  

1.2 Problemdiskussion 

Den befarade skatteökning som en förändrad demografi kan medföra måste tas på allvar. En 

skatteökning kan medföra ett försämrat företagsklimat, vilket i sin tur kan resultera i en minskad 

sysselsättningsgrad och som på sikt kan leda till en än högre skatteökning (Morin, 2015). Effektivisering 

av välfärdstjänster har framkommit som en lösning på detta samhällsproblem (Brorström et al., 2006:2; 

Morin & Öberg, 2016; Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Brorström et al. (2006:2) menar att 

motivet till effektivisering av välfärdstjänster grundas i föreställningen att dessa tjänster ej är så effektiva 

som de skulle kunna vara. Detta påstående tenderar att vara riktigt, då den årliga produktivitetsökningen 

i den privata tjänstesektorn historiskt legat högre än produktivitetsökningen i den offentliga 

tjänsteproduktionen1 (Morin, 2015). 

De utmaningar som Sveriges kommuner nu ställs inför, har uppmärksammats långt tidigare bland 

ekonomer som William Baumol och Richard Wagner. Baumol (1967) uppmärksammar dilemmat om 

problemet att genomföra effektiviseringar i de produkter som till största del utgörs av en individs 

arbetskraft, nedan benämnt som tjänster. Vid produktion av produkter som istället omfattar mer teknik 

och materiella ting, kan effektiviseringar lättare genomföras då arbetskraften endast utgör en liten del. 

Baumol (1967) menar att det finns ett samband mellan effektivisering i en sådan produktorienterad 

sektor och ökade kostnader, sett till löner. Lönerna ökar således med en effektivisering som 

kompensation. Lönekostnaderna i tjänstesektorn tenderar dock att öka proportionerligt med den 

produktorienterade sektorn, men effektiviseringen uteblir (Baumol, 1967). Baumols dilemma bidrar 

således till en förståelse om svårigheten att effektivisera vissa tjänster, som i huvudsak utgörs av 

personlig arbetskraft, vilket omfattas av denna uppsats. Därtill diskuterar Durevall och Henrekson 

(2011) ”Wagners lag” som påvisar ett visst samband mellan offentliga utgifter och den ekonomiska 

levnadsstandarden i samhället. En ökad levnadsstandard tenderar att öka kraven på välfärdstjänsterna. 

Detta fenomen kan vara en förklaring till att kostnaden ökat per vårdtagare inom äldrevården, som en 

följd av kvalitetsförbättringar i verksamheten, vilket Sveriges Kommuner och Landsting (2016) 

rapporterat. Baumols dilemma och Wagners lag ger tillsammans en god teoretisk förståelse för 

problembakgrunden i denna uppsats och kan kompletteras till problematiken om den förändrade 

demografin som Sveriges Kommuner och Landsting (2016) lyfter fram. Oavsett förändringar i 

demografin är problemet med ökade kostnader i kommunala välfärdstjänster, och därmed vikten av att 

effektivisera, ett mycket relevant problem.  

För att effektivisera välfärdstjänster belyser tidigare studier att det måste finnas ett mått för att kunna 

följa effektiviseringens utveckling. Detta mått ska kunna nyttjas vid kontroll, uppföljning samt 

jämförelser mellan kommuner eller enheter (Arnek, 2014:7; Brorström et al., 2006:2). Men problemet 

att mäta effektivisering i välfärdstjänster är ett omtalat fenomen och än finns inget fullt accepterat mått 

för detta (Arnek, 2014:7; Brorström et al., 2006:2; Morin, 2015). I ekonomiska termer anser Arnek 

(2014:7) att bristen på mått främst beror på att tjänsterna inte är prissatta. Men även om tjänsterna 

handlats på en öppen marknad och jämförelser således varit möjliga att genomföra måste hänsyn tas till 

olika kvalitetsindikatorer vid mätning av effektivitet (Arnek, 2014:7; Morin, 2015). Vad som 

kännetecknar en god kvalitet inom välfärdstjänster är dock svårdefinierat och även problematiskt att 

observera (Bergman & Jordahl, 2014:1). Socialstyrelsen är en av de organisationer som trots 

                                                      
1 Enligt Morin (2015) har produktivitetsutvecklingen i den offentliga tjänsteproduktionen varit genomsnittligt nära 

noll för åren 2002-2014. Inom den privata tjänstesektorn finns en beräknad genomsnittlig produktivitetsökning på 

1,5 procent per år, under åren 1994-2014. Dock tas begränsad hänsyn till kvalitetsutveckling i dessa beräkningar.  
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problematiken sammanställer olika mätningar och undersökningar kring kvalitet inom äldeomsorgen till 

ett nöjd kundindex. Där bedöms kvaliteten ofta utifrån undersökningar som mäter brukarens upplevda 

kvalitet och en viktig aspekt att ta hänsyn till vid sådana mätningar är vilka förväntningar brukaren har 

på den aktuella tjänsten (Arnek, 2014:7). Dessa förväntningar har en benägenhet att öka i takt med den 

ekonomiska tillväxten och dess inverkan på den allmänna levnadsstandarden (Arnek, 2014:7), vilket 

även kan förklaras av ovan nämnda ”Wagners lag”. Brukaren utgörs av den individ som erhåller vården, 

i många sammanhang även benämnt som vårdtagare. 

Effektivitet som begrepp handlar om att få ut så mycket som möjligt av en viss mängd tillsatta medel. 

Mätning av effektivitet kan bland annat definieras som ökning i avkastning per arbetad timma, relationen 

mellan uppoffringar och uppnådda förbättringar eller förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och 

verksamhetens resultat (Brorström et al., 2006:2). Brorström et al. (2006:2) presenterar en modell som 

tar viss hänsyn till kvaliteten genom att mäta både inre och yttre effektivitet, se figur 1. Den inre 

effektiviteten mäts ofta utifrån produktivitetsutfall, det vill säga den mängd, eller det resultat, som 

erhålls vid en viss mängd tillsatta resurser. Den yttre effektiviteten tar även hänsyn till de effekter som 

ett förändrat produktivitetsutfall kan medföra, i form av exempelvis kvalitetsförändringar. Vid yttre 

effektivitet ställs därför verksamhetens resultat mot verksamhetens mål eller syfte, vilket ger ett mått på 

grad av måluppfyllelse (Brorström et al., 2006:2), ett mått som ofta nyttjas av kommuner (Knutsson et 

al., 2008). Brorström et al. (2006:2) antyder med denna modell således att uppkommen effekt av en inre 

effektivisering även måste beaktas, vilket den yttre effektiviteten gör.  

 
Figur 1. En effektivisering bör ta hänsyn till både inre och yttre effektivitet för att effekten av ett förändrat produktivitetsutfall 

även ska uppmärksammas. Modellen är hämtad från Brorström et al. (2006:2). 

Det är viktigt att mätningar av effektivitet omfattar både inre och yttre effektivitet för att inte 

kvalitetsaspekten ska undermineras. Diskussionen om inre och yttre effektivitet kan förklaras ytterligare 

med de av Peter Drucker kända orden; effektivitet består av att både göra rätt saker och göra saker rätt2 

(Brorström et al., 2006:2), eller med andra ord att prestera ändamålsenligt och produktivt (Carmeli & 

Cohen, 2001). Med grund i dessa benämningar visar Brorström et al. (2006:2) på svårigheten att 

effektivisera välfärdstjänster beroende på olika intressenters perspektiv. Yttre effektivitet handlar om att 

kommunen i sin verksamhet måste göra rätt saker genom att vara ändamålsenlig och erbjuda vad de 

utlovar, exempelvis i kvalitet. De som brukar välfärdstjänsterna har dock många gånger enbart kvaliteten 

att ställa krav på, då tjänsterna ur deras synvinkel är gratis (Brorström et al., 2006:2). Den inre 

effektiviteten påvisar att kommunen samtidigt måste ta hänsyn till skattebetalarnas perspektiv och 

hushålla med resurserna, det vill säga göra saker rätt och nyttja tillsatta medel produktivt. Med beaktande 

av detta måste således en effektivisering av välfärdstjänster ske utan att extra medel tillsätts samt med 

en bibehållen eller ökad kvalitet. I uppsatsens följande text omfattas både inre och yttre effektivitet av 

begreppet effektivitet. 

                                                      
2 Efficiency is doing things right; effaectiveness is doing the right things – Peter Drucker (Brorström et al., 2006:2).  
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Effektivitet inom RBV handlar både om kostnadsfokus och det värde som levereras till kunderna 

(Peteraf & Barney, 2003). Forskare har därför angett RBV som en möjlig strategi och ett verktyg för att 

effektivisera inom offentlig sektor (Carmeli & Tishler, 2004; Rosenberg-Hansen & Ferlie, 2016). 

Emellertid finns dock en välkänd problematik kring mätning och observation av interna resurser, då 

dessa ofta är immateriella och således ej observerbara (Godfrey & Hill, 1995). 

1.2.1 Förklaringsmodell  

Vid effektivisering av kommunala välfärdstjänster bör flertalet faktorer tas i beaktande. För att 

sammanfatta och förtydliga uppsatsens problembakgrund och problemdiskussion presenteras därför en 

egenarbetad förklaringsmodell, se figur 2. Denna modell ska på ett enkelt sätt belysa bakgrunden till 

uppsatsen, vilket är utgångsläget för efterföljande syfte och frågeställningar. Uppsatsens analysverktyg 

kommer sedan att bygga vidare på denna modell.   

Yttre påverkansfaktorer omfattar de samhällsförändringar som kan förekomma, exempelvis genom 

förändringar i demografin och en ökad välfärd, vilket ger upphov till ett behov av effektivisering inom 

kommunala välfärdstjänster. En effektivisering behöver, som Brorström et al. (2006:2) påvisar, ta 

hänsyn till både inre och yttre effektivitet. Detta för att en produktivitetsökning, som är i fokus vid inre 

effektivitet, inte ska påverka exempelvis kvaliteten negativt. Den yttre effektiviteten avspeglas i den 

effekt som produktivitetsökningar kan ha på framförallt kvalitetsförändringar och innebär således att 

kommunen inte längre utför sina tjänster ändamålsenligt gentemot de berörda intressenter som är i behov 

av dessa. Ett verktyg som kan nyttjas vid effektivisering inom offentlig sektor är RBV (Carmeli & 

Cohen, 2001; Peteraf & Barney, 2003; Rosenberg-Hansen & Ferlie, 2016). Lyckas organisationen med 

att nyttja och stärka sina interna resurser kan detta leda till en effektivisering utan att extra medel behöver 

tillsättas och med en bibehållen eller ökad kvalitet.  

 
Figur 2. Egenarbetad modell som beskriver hur yttre påverkansfaktorer kräver effektivisering av välfärdstjänster. 

Effektivisering kan genomföras med hjälp av det resursbaserade perspektivet (RBV) som handlar om att nyttja och stärka 

organisationens interna resurser. 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att skapa en ökad förståelse om interna resurser och hur dessa kan stärkas 

för att effektivisera kommunala välfärdstjänster. Då RBV fundamentalt utgår från kommersiella företag 

belyser uppsatsen även hur synsättet är applicerbart på offentlig sektor.  

1.4 Frågeställningar 

För att konkretisera syftet ställs följande frågeställningar som sedan kommer att lyftas fram och besvaras 

i uppsatsens slutsats. 

 Vilka är de mest betydande skillnaderna i RBV vid applicering av synsättet på offentlig sektor 

gentemot kommersiella företag? 

 Vilka interna resurser kan belysas inom kommunal äldreomsorg med hjälp av uppsatsens kvalitativa 

studie?   
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 Hur kan interna resurser stärkas inom offentlig sektor?  

1.5 Avgränsning 

Då uppsatsen har ett stort fokus på enheter inom en kommun sker en avgränsning från den konkurrens 

som kan råda mellan olika kommuner och kommuner relaterat till privata aktörer. I uppsatsen kan denna 

avgränsning ha påverkat framställningen som ges av RBV vid dess applicering på kommunal 

verksamhet.  

1.6 Disposition 

Uppsatsen är disponerad enligt följande. I kapitel två presenteras uppsatsens teoretiska referensram med 

ett stort fokus på RBV och dess vidareutvecklingar. Den tidigare forskningen, som ligger till grund för 

uppsatsens analys, har i slutet av kapitel två sammanfattats i en modell. Dessutom redogör den teoretiska 

referensramen för en metod som nyttjats i tidigare forskning och som den empiriska studien har 

influenser av. I kapitel tre följer en utförlig beskrivning av den metodik som legat till grund för 

uppsatsen, allt ifrån litteraturstudien vid insamlandet av tidigare forskning till framställningen av en 

modell som förklarar hur uppsatsens empiriska material analyserats i förhållande till den teoretiska 

referensramen. Det fjärde kapitlet presenterar utförligt empirin för att en god bild ska kunna erhållas av 

läsaren. Därefter följer ett femte kapitel bestående av en analys som kopplar samman empirin med 

tidigare forskning inom området. Avslutningsvis, i kapitel sex, följer en slutsats där framförallt 

uppsatsens frågeställningar besvaras för att syftet med studien ska kunna uppnås. Sista kapitlet ger 

dessutom förslag på vidare forskning kring RBV inom offentlig sektor.  
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2 Teoretisk referensram 
Teorikapitlet beskriver teorier och begrepp som är relevanta för uppsatsen. Innehållet har nyttjats vid 

utformningen av uppsatsens analysverktyg och skapar således även en förståelse för den analys som 

frambringas efter insamlad empiri.   

2.1 Val av teori  

Uppsatsens inledande kapitel har påvisat att effektivisering av kommunala välfärdstjänster är av hög 

relevans sett både ur ett demografiskt och teoretiskt perspektiv. En effektivisering inom offentlig sektor 

kräver att hänsyn tas till flertalet intressenter, dels skattebetalarna men också de som brukar den aktuella 

tjänsten. Då extra medel inte finns att tillgå måste blicken lyftas mot andra möjliga lösningar för att 

bibehålla kvaliteten vid finansiering av de kommunala välfärdstjänsterna. Därtill kan poängteras att 

Arnek et al. (2013:8) belyser att tidigare studier inte har visat något tydligt samband mellan extra tillsatta 

medel per brukare inom välfärdstjänster och ökad kvalitet. Detta resultat stärker än mer uppsatsens tes 

att andra lösningar krävs för att effektivisera kommunala välfärdstjänster än att tillsätta extra medel. 

Flertalet forskare har påvisat att RBV kan nyttjas som ett effektivitetsorienterat analysverktyg för 

organisationer (Carmeli & Cohen, 2001; Peteraf & Barney, 2003; Rosenberg-Hansen & Ferlie, 2016). 

Ett verktyg som tar hänsyn till att en effektivisering sker både produktivt och ändamålsenligt (Carmeli 

& Cohen, 2001). Peteraf och Barney (2003) menar att effektivitet inom RBV handlar om hur 

organisationen för varje tillsatt krona kan producera maximalt av fördelar till berörda intressenter och 

Rosenberg-Hansen och Ferlie (2016) förklarar dessutom att RBV erhållit ökad uppmärksamhet inom 

offentlig sektor. RBV är ett perspektiv som blickar inifrån organisationen och ut mot marknaden, vilket 

skiljer sig mot många tidigare perspektiv där analyser sker utifrån marknaden och in i organisationen 

(Barney, 1991; Rosenberg-Hansen & Ferlie, 2016). Tanken med RBV är inte att den ska ersätta andra 

analysverktyg eller teorier om strategi, den ska snarare ses som ett komplement till dessa och öka 

förståelsen om organisationers beteende och hur lönsamhet kan skapas genom de interna resurserna 

(Peteraf & Barney, 2003).  

RBV handlar ursprungligen om att erhålla en varaktig konkurrensfördel som genererar en lönsamhet 

(Barney, 1991). Inom en kommun innebär lönsamhet att minimera kostnader och maximera lönsamhet 

genom att uppfylla medborgarnas behov, exempelvis med en ökad servicegrad (Bryson et al., 2007; 

Knutsson et al., 2008). RBV är trots denna motsatta syn på lönsamhet ett användbart analysverktyg inom 

både kommersiella företag och kommuner. Rosenberg-Hansen och Ferlie (2016) stärker detta påstående 

genom att beskriva RBV som ett användbart verktyg oavsett organisationens syfte, då fokus i synsättet 

ligger på interna resurser och hur dessa kan nyttjas mer effektivt. Det är således de interna resurserna 

som avgör hur framgångsrik en organisation blir (Knutsson et al., 2008).  

Vidareutveckling av RBV har bland annat resulterat i synsättet om dynamiska förmågor som med ett 

dynamiskt kompetensperspektiv mer specifikt definierar förmågorna och kompetensen att kombinera 

olika resurser för att kunna möta omvärldens förändringar (Eisenhardt & Martin, 2000; Newbert, 2007; 

Teece et al., 1997). Framförallt är dynamiska förmågor även relaterat till forskningen inom RBV som 

berör interaktioner mellan organisationer, vilket kan medföra att de interna resurserna stärks om 

förmågan och kompetensen att interagera finns inom organisationen (Lorenzoni & Lipparini, 1999). 

Uppsatsen utgår från RBV och dessa vidareutvecklingar, vilka alla har ett internt resursperspektiv. 

Anledningen till uppsatsens fokus på RBV är att detta synsätt utvecklats och således även omringar 

synsättet om dynamiska förmågor och sedermera även interaktion mellan organisationer. Detta gör att 

RBV ses som något vidare (Eisenhardt & Martin, 2000). Därtill tenderar RBV att vara applicerbart på 
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offentlig sektor och eftersom synsättet även nyttjats som ett effektivitetsorienterat analysverktyg ses 

detta som ett relevant forskningsområde som är väl förenligt med uppsatsens problembakgrund; 

effektivisering av kommunala välfärdstjänster. 

2.2 Det resursbaserade perspektivet 

RBV fokuserar på hur interna resurser inom en organisation kan generera en varaktig konkurrensfördel 

och vilka faktorer som påverkar att dessa resurser inte kan imiteras eller förvärvas av andra 

organisationer (Barney, 1991). Denna relation mellan en organisations resurser och konkurrensfördel 

har under många år varit av stort intresse inom strategiforskningen (Andersén, 2011). Det interna fokuset 

skiljer sig nämligen mot många tidigare konkurrensstrategier som framförallt haft ett externt perspektiv. 

Enligt Barney (1991) utgår RBV från ena halvan av det så kallade SWOT-ramverket som berör en 

organisations interna styrkor och svagheter för att förstå källan till en varaktig konkurrensfördel. Den 

andra halvan av SWOT-ramverket riktar sig mot externa hot och möjligheter och skiljer sig således från 

Barneys (1991) synsätt med internt fokus.  

Det finns två grundantaganden inom RBV som beskriver hur en organisation kan erhålla en varaktig 

konkurrensfördel (Barney, 1991). Det första antagandet är att resurser är heterogent fördelade mellan 

organisationer. Om alla organisationer hade tillgång till likadana resurser och lika förmågor att nyttja 

dessa, skulle ingen skillnad skapas mellan organisationerna. Det andra antagandet inom RBV är, enligt 

Barney (1991), att resurser inte är perfekt mobila. Immobilitetsbegreppet omfattar svårigheten för andra 

organisationer att imitera en resurs samt de så kallade handelsbegränsningarna, det vill säga att resurser 

inte kan handlas eller bytas på en öppen marknad (Andersén, Jansson & Ljungkvist, 2015). Många 

resurser, i detta fall bestående av humankapital, är tämligen svåra för andra organisationer att förvärva 

på grund av sociala faktorer, som exempelvis de anställdas val av arbetsgivare, arbetsort eller andra 

individuella orsaker (Andersén et al., 2015). Om resurserna är mobila innebär det följaktligen att de lätt 

kan förvärvas eller imiteras av andra organisationer, vilket således inte skulle generera någon varaktig 

konkurrensfördel (Barney, 1991). Varaktig konkurrensfördel definieras inom RBV som den tid en 

organisations lönsamhet måste ligga över genomsnittet i samma bransch. Hur lång tid som krävs för att 

en konkurrensfördel ska ses som varaktig ger dock inte forskningen något svar på. Barney (1991) menar 

att en period av ett kalenderår är minimum, men påtalar samtidigt att det inte endast är tiden som avgör 

utan också konkurrenternas försök till att efterlikna den organisation som presterar över genomsnittet.  

Utöver dessa grundantaganden omfattar RBV ett ramverk, VRIN som senare utvecklats till VRIO, vilket 

består av olika kriterier som förklarar huruvida en resurs kan generera en varaktig konkurrensfördel 

(Barney, 1991, 1995). Dessa kriterier presenteras närmare nedan i 2.2.2.  

2.2.1 Varaktig konkurrensfördel eller varaktig lönsamhet? 

RBV har nyttjats i syftet att försöka förklara hur en varaktig konkurrensfördel kan uppnås (Barney, 

1991). Flertalet forskare har dock använt varaktig lönsamhet nästan synonymt till varaktig 

konkurrensfördel i sina studier kring RBV (Andersén, 2011; Newbert, 2007; Peteraf & Barney, 2003). 

Ett förtydligande av detta begrepp görs främst med anledning av uppsatsens syfte, RBV inom offentlig 

sektor.  

Peteraf och Barney (2003) beskriver begreppet konkurrensfördel som en indikator på företagets 

möjligheter att vara bättre än sina konkurrenter i termer av lönsamhet eller andra mått på resultat som 

kan vara av intresse. Utifrån detta påstående förklarar Peteraf och Barney (2003) att en konkurrensfördel 

uppnås då en organisation kan skapa ett högre ekonomiskt värde än sina konkurrenter. Ekonomiskt värde 

tar hänsyn till det värde som erhålls av både organisationen, kunderna eller andra intressenter. Ett ökat 
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ekonomiskt värde medför således ett mervärde även till organisationens intressenter (Peteraf & Barney, 

2003). I denna diskussion tillägger Peteraf och Barney (2003) att RBV således kan appliceras även på 

icke vinstdrivande organisationer eftersom alla organisationer, oavsett syfte, eftersträvar ett ökat 

ekonomiskt värde för att de ska kunna växa. Andersén (2011) och Newbert (2007) bidrar till 

diskussionen och påvisar att konkurrensfördelar ofta räknas om till olika lönsamhetsmått, vilket inte är 

lämpligt då en konkurrensfördel inte alltid resulterar i extra lönsamhet. Då en resurs som uppfyller VRIN 

frambringar en konkurrensfördel är det viktigt att beakta hur den avkastning som denna 

konkurrensfördel genererar fördelas över organisationen (Newbert, 2007). Newbert (2007) menar att 

den ökade avkastning som resursen i många fall medför approprieras av personalen inom organisationen, 

i form av lön, och ej av den specifika organisationen ensamt. Detta gäller speciellt då resursen i fråga 

utgörs av individer och exempelvis består av kunskap (Andersén, 2011; Newbert, 2007). Avkastningen 

kan även approprieras av externa intressenter till organisationen (Andersén, 2011). Detta påstående 

stämmer väl överens med Peteraf och Barneys (2003) diskussion om att organisationens intressenter kan 

erhålla ett mervärde vid ökat ekonomiskt värde. Andersén (2011) menar dessutom att så kallade 

konkurrensnackdelar kan inverka på huruvida konkurrensfördelen kan härledas till lönsamhet, 

exempelvis kan vissa resurser bli lidande då stora investeringar eller fokus läggs på andra resurser inom 

organisationen. Fortsättningsvis kommer begreppet varaktig lönsamhet att ersätta varaktig 

konkurrensfördel, då detta upplevs mer kompatibelt med uppsatsens syfte.  

2.2.2 VRIN och VRIO 

RBV omfattar de så kallade VRIN-kriterierna som resurser måste uppfylla för att vara 

lönsamhetsgenererande för organisationen (Barney, 1991). Dessa VRIN-kriterier omvandlades 

sedermera av Barney (1995) till VRIO. VRIN och VRIO är akronymer byggda på de engelska orden 

som står för kriteriernas egenskaper; value, rareness, imitability, non-substitutable och organization.  

För att en resurs ska vara lönsamhetsgenererande krävs att den uppfyller samtliga fyra VRIO-kriterier 

(Henri, 2006; Rosenberg-Hansen & Ferlie, 2016), framförallt det sistnämnda organisations-kriteriet 

(Barney, 1995). 

En grundförutsättning för att resursen ska kunna generera lönsamhet är att den måste skapa någon form 

av värde (value) till organisationen, ett värde som på ett ändamålsenligt sätt kan bidra till förbättrad 

effektivitet (Barney, 1991).  

För att resursen ska vara lönsamhetsgenererande krävs dessutom att den är sällsynt (rareness), det vill 

säga att få andra organisationer innehar resursen (Barney, 1991). Med en sällsynt resurs kan 

organisationen uppnå en position som är svår för andra organisationer att nå då de saknar resursen 

(Barney, 1995).  

Ett annat kriterium i VRIN är att resursen inte ska vara möjlig att imitera (imitability) av andra 

organisationer (Barney, 1991,1995). I sin artikel ger Barney (1991) tre skäl till vad det är som gör en  

resurs icke imiterbar. Första skälet är dess historiska anknytning, vilken är unik för varje organisation. 

En resurs kan exempelvis vara ett resultat av flertalet processer som påverkats av olika specifika 

händelser i organisationens historia (Andersén et al., 2015), vilket således bidrar till en resurs som kan 

vara svår för andra organisationer att imitera (Barney, 1991). Ett andra skäl till svårigheten att imitera 

en resurs kan enligt Barney (1991) vara på grund av en social komplexitet. Detta förklaras av Andersén 

et al. (2015) som att tillgängliga resurser kan vara påverkade av sociala förhållanden, både av intern och 

extern karaktär. Exempel på omtalade resurser inom denna forskning är organisationens rykte, 

organisationskultur och relationer som finns dels på arbetsplatsen men också med kunder (Andersén et 

al., 2015; Barney, 1991). Även om resursen i sig kan vara identifierbar kan de sociala förhållandena leda 
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till att resursen ändå är svår för andra organisationer att imitera (Andersén et al., 2015; Barney, 1991, 

1995). Det sista skälet som gör att en resurs ej går att imitera är, enligt Barney (1991,1995), den 

osäkerhet som kan finnas kring vilken resurs det är som genererar lönsamheten, ett så kallat otydligt 

kausalitetssamband. Är det ej möjligt att identifiera den specifika resursen som gör organisationen 

framgångsrik kan den således inte heller imiteras. För att en resurs ska klassificeras inom denna kategori 

krävs att varken den aktuella organisationen eller andra externa organisationer har kännedom om vilken 

resurs det är som genererar lönsamheten (Barney, 1991). Om någon av parterna har denna kännedom 

argumenterar Barney (1991) att resursen inte är icke imiterbar, då den inom sinom tid på något vis 

kommer att transfereras till övriga organisationer. Andersén et al. (2015) belyser den vidareutveckling 

som skett inom forskningen kring icke imiterbara resurser och påvisar att tyst kunskap tillkommit som 

en viktig komponent till detta kriterium. Tyst kunskap är sådan kunskap som de bärande ofta saknar 

medvetenhet om att de besitter, den är outtalad och svår att artikulera (Nonaka, 1991). Motsatsen till 

tyst kunskap är explicit kunskap. Explicit kunskap är formell och systematisk, vilket gör att den lätt kan 

kommuniceras och delas (Nonaka, 1991). 

För att en resurs ska vara lönsamhetsgenererande får inte heller effekten av de organisationsspecifika 

resurserna kunna ersättas av ett substitut (non-substitutable) (Barney, 1991). Detta kriterium låter 

Barney (1995) sedermera ingå i kriteriet icke imiterbar och låter istället organisation (organization) ta 

dess plats. VRIN-kriterierna blir därmed VRIO-kriterierna. Barney (1995) konstaterar i sin artikel att 

potentialen hos en resurs förvisso beror på värdet, sällsyntheten och svårigheten för andra att imitera 

resursen, men utan en väl fungerande organisation så kan resurserna omöjligen nyttjas till dess fulla 

potential. Det är således inte givet att den organisation som besitter de främsta resurserna är den som 

lyckas bäst, värdet av resurserna beror snarare på omständigheter och sammanhang inom den specifika 

organisationen (Priem & Butler, 2001; Barney, 1995). Begreppet organisation omfattar formella faktorer 

som exempelvis kontrollsystem, organisationsstruktur och belöningssystem (Newbert, 2007; 

Rosenberg-Hansen & Ferlie, 2016). De mest framgångsrika organisationer tenderar att vara de som är 

välorganiserade och på så vis kan nyttja och kombinera sina resurser på ett unikt sätt så att resursernas 

fulla potential nyttjas (Knutsson et al., 2008; Newbert, 2008). Barney och Wright (1997) sammanfattar 

kriterierna för VRIO med en modell där organisationens betydelse lyfts fram, se figur 3. Barney och 

Wright (1997) påvisar i denna modell att resurser måste stöttas av organisationen, annars kan de ej 

generera något som helst värde i form av konkurrensfördel eller lönsamhet, vilket är aktuellt för denna 

uppsats.  

 
Figur 3. En översättning av Barney och Wrights (1997) modell över organisationens betydelse för att resurser ska kunna 

generera en varaktig konkurrensfördel, vilket enligt modellen sedermera kan generera en lönsamhet över det normala. 

Rosenberg-Hansen och Ferlie (2016) diskuterar VRIO och dess applicerbarhet på offentlig sektor. De 

argumenterar att kriteriet värde även är relevant inom offentlig sektor. Men de kriterier som uppger att 
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resursen ska vara sällsynt och inte vara möjlig att imitera får en annan innebörd inom offentlig sektor 

till skillnad från kommersiella företag. Då offentlig sektor har som syfte att uppfylla politiska mål eller 

samhällets intressen är det inte något optimalt mål att kontrollera resurser som andra inom sektorn 

varken har eller kan få. Om resurser isoleras kan de istället vara till nackdel, inte för kommunen ensamt 

utan för kommunens intressenter som exempelvis medborgarna. Inom offentlig sektor är det snarare 

således mer betydelsefullt att genom samarbete dela på resurser och låta andra inom sektorn imitera de 

resurser som är värdefulla (Rosenberg-Hansen & Ferlie, 2016). En orsak till att resurser är svåra att 

imitera kan, som nämnts ovan, dock utgöras av tyst kunskap. Tyst kunskap har under senare år erhållit 

ökad uppmärksamhet inom offentlig sektor. Amayah (2013) belyser faktorer som påverkar hur kunskap 

delas inom offentlig sektor och viktigt är, förutom medarbetarnas vilja att dela kunskap, att även ta 

hänsyn till exempelvis organisationsstruktur, organisationskultur, tillit och ledarskap. Tyst kunskap kan 

endast delas via interaktion mellan personer inom samma sociala nätverk, vilket således ställer ökade 

krav på införandet av dessa (Amayah, 2013). Spridning av tyst kunskap kan således bero på faktorer 

som Barney (1991) tidigare belyst i diskussionen kring icke imiterbara resurser, exempelvis i form av 

relationer och kultur. Rosenberg-Hansen och Ferlie (2016) argumenterar slutligen, likt Newbert (2008), 

att kriteriet organisation är av yttersta vikt även inom offentlig sektor för att resurserna ska kunna nyttjas 

till sin fulla potential. Denna viktiga faktor är sålunda även mycket betydelsefull för att kunskap ska 

delas inom organisationen (Amayah, 2013).  

2.2.3 Resurser 

Definitionen av resurser skiljer sig åt mellan flertalet forskare. Barney (1991) har en bred definition av 

vad som utgör en resurs. Bland annat är det samtliga tillgångar, förmågor, organisatoriska processer, 

information och kunskap som kontrolleras av organisationen och som möjliggör att organisationen kan 

implementera strategier, vilket i sin tur kan förbättra organisationens effektivitet och ändamålsenlighet 

(Barney, 1991). Barney (1991) utgår vidare från att resurser kan delas in i tre kategorier; fysiska, 

mänskliga och organisatoriska. Barney (1991) och Grant (1991) påvisar därtill att det inte är tillräckligt 

för en organisation att ha tillgång till resurser med uppfyllda VRIN-kriterier. Avgörande är istället 

organisationens förmåga att nyttja resurserna genom att kombinera och distribuera dessa mer effektivt 

än konkurrenterna (Barney, 1991; Grant, 1991). Wernerfeldt (1984) har en något annorlunda definition 

av resurser och antyder att resurser är allt som påverkar en organisations styrkor och svagheter, men 

Rangone (1999) påtalar dock senare att RBV endast omfattar de resurser som är av strategisk betydelse. 

Bryson et al. (2007) har ett mer dynamisk perspektiv på resurser och definierar sedermera resurser som 

alla tillgångar, framförallt förmågor som kompetens, vilket kan hjälpa organisationen att prestera väl i 

förhållande till organisationens mål och intressenternas förväntningar. Denna uppsats utgår från den 

definition av resurser som Bryson et al. (2007) nyttjar, det vill säga att resurser är alla tillgångar som 

kan hjälpa organisationen att uppnå sina mål och förväntningar, inklusive organisationens förmågor att 

nyttja och kombinera dessa resurser. Uppsatsen omsluter således både interna styrkor och förmågor i 

begreppet resurser, vilket är en kombination av synen på resurser som finns inom forskningen av RBV 

och dynamiska förmågor.  

Organisationer varierar i sina uppsättningar av resurser, det finns både materiella och immateriella 

(Carmeli, 2004). Immateriella resurser är mer problematiska för andra organisationer att imitera till 

skillnad mot de som är materiella, vilka exempelvis består av byggnader och utrustning (Carmeli & 

Tishler, 2004). Humankapital och kompetens är de immateriella resurser som erhållit mest 

uppmärksamhet inom forskningen av RBV (Andersén et al., 2015; Barney, Wright & Ketchen, 2001; 

Carmeli, 2004). Andra omtalade immateriella resurser är ledningsförmågor, organisationens rykte och 

organisationskultur (Carmeli & Tishler, 2004). Carmeli och Tishler (2004) förklarar att en enskild resurs 

ensam inte kan generera någon lönsamhet, hur viktig den än verkar. De menar att det istället är 
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kombinationen av resurser som är avgörande och således även en kombination av både materiella och 

immateriella resurser. Till denna diskussion kan tilläggas att Andersén (2011) och Teece et al. (1997) 

menar att en varaktig lönsamhet kan genereras först då resurserna stämmer väl överens, exempelvis 

måste humankapitalet gå i linje med resurser som organisationskultur och organisationens strategi. 

Andersén (2011) påvisar dessutom vikten av en organisations förmåga att se det potentiella värde som 

en resurs kan generera.  

Carmeli och Tishler (2004) belyser tre centrala resurser som kan leda till framgång för en kommunal 

verksamhet; kundorientering, humankapital och organisationskultur. För att en kommun ska vara 

effektiv menar författarna att den bör ha ett kundorienterat system och på så vis leverera en hög standard 

på tjänsterna som omfattar både kvalitet och kvantitet. Ett väl fungerande kundorienterat system i 

kommunen kan dessutom möta förändrade behov och förväntningar från medborgarna. Humankapital 

har enligt Carmeli och Tishler (2004) inverkan på organisationens effektivitet och ändamålsenlighet. 

Författarna framställer att investering i humana resurser genom exempelvis utbildning kommer att 

förbättra individernas yrkesskicklighet och förmågor, vilket på sikt kan generera en hög lönsamhet. 

Carmeli och Tishler (2004) påtalar i detta sammanhang även vikten av att kommunen bör anställa de 

bästa individerna för att kunna erhålla en varaktig lönsamhet, annars finns risk att lönsamheten sjunker. 

Slutligen belyser Carmeli och Tishler (2004) organisationskulturen som en värdefull resurs. 

Organisationskultur kan spegla hela organisationens beteende och en kommun med en stark 

organisationskultur presterar troligen bättre än de kommuner som saknar detta (Carmeli & Tishler, 

2004). Enligt författarna omfattar en organisationskultur faktorer som organisationens identitet, 

värderingar, normer och regler. 

2.2.4 Dynamiska förmågor 

En vidareutveckling av RBV är dynamiska förmågor som belyser hur lönsamhet kan erhållas i en 

måttligt förändrad eller högt volatil omvärld, vilket inte anses uppmärksammats av RBV tidigare 

(Eisenhardt & Martin, 2000; Teece et al., 1997). Dynamiska förmågor handlar om kompetensen och 

förmågan att hantera resurser och genom organisatoriska och strategiska processer skapa eller ändra 

sammansättning av dem (Eisenhardt & Martin, 2000; Teece et al., 1997). Varaktig lönsamhet avgörs 

således av den resurskonfiguration som skapas, exempelvis via allianser, i en dynamisk marknad 

(Eisenhardt & Martin, 2000). Pablo et al. (2007) förtydligar och ger exempel på att en dynamisk förmåga 

kan utgöras av en organisations förmåga att lära sig nya rutiner, då lärande är en dynamisk process som 

kan ändra sammansättningen av resurser. Eisenhardt och Martin (2000) påtalar att de dynamiska 

förmågorna är någorlunda distinkta och tenderar därför att ligga till grund för många empiriska 

undersökningar, där fokus framförallt ligger på de organisationer som utmärker sig positivt. De 

dynamiska förmågorna har därmed en högre grad av imiterbarhet än de lönsamhetsgenererande resurser 

som tidigare omfattats av RBV, enligt Eisenhardt & Martin (2000). Eftersom de dynamiska förmågorna 

således lättare kan imiteras och förvärvas av andra organisationer anser Eisenhardt och Martin (2000) 

att lönsamhetsfördelar erhålls beroende på den resurskonfiguration som skapas av förmågorna och alltså 

inte enbart av förmågorna själva. De dynamiska förmågorna är således nödvändiga, men inte tillräckliga, 

för att lyckas anpassa sig till en volatil omvärld (Eisenhardt & Martin, 2000). 

Synsättet om dynamiska förmågor utgår, likt RBV, från kommersiella företag. Pablo et al. (2007) och 

Rosenberg-Hansen och Ferlie (2016) menar dock att synsättet om dynamiska förmågor även med fördel 

kan appliceras på offentlig sektor och förklarar att den offentliga sektorn, likt kommersiella företag, 

består av en samlad mängd organisatoriska rutiner och processer för att uppfylla vissa mål inom en 

volatil omvärld. Att omvärlden är volatil även för offentlig sektor kan till stor del förklaras av de 

politiska förändringar som ständigt sker, vilket ger en kortsiktig tidsram bundet till valperioderna (Pablo 
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et al., 2007). Endast ett fåtal forskare har dock genomfört studier av dynamiska förmågor inom offentlig 

sektor (Pablo et al., 2007; Rosenberg-Hansen & Ferlie, 2016). Pablo et al. (2007) påvisar i sin studie att 

dynamiska förmågor tillsammans med RBVs interna fokus på resurser kan utgöra en bra strategi för  att 

nyttja tillgängliga resurser på ett sätt som maximerar organisationens lönsamhet.  

Trots att få forskare studerat dynamiska förmågor djupgående inom offentlig sektor benämns ändå 

synsättet i många studier om RBV som en betydelsefull faktor vid diskussioner kring organisationers 

förmågor att nyttja resurser för att uppnå en varaktig lönsamhet (Andersén, 2011; Bryson et al., 2007). 

Bryson et al. (2007) studerar RBV inom offentlig sektor och påvisar vikten av att identifiera och bygga 

strategiska förmågor, till en rimlig kostnad, för att producera högsta möjliga värde till organisationens 

intressenter. Författarna argumenterar vidare att utan visad uppmärksamhet till en organisations 

förmågor är det nästintill omöjligt att uppnå mål, skapa ett mervärde till intressenter eller svara på 

förändringar i omvärlden (Bryson et al., 2007). Andersén (2011) belyser hur olikheter i organisationers 

förmågor att nyttja resurser, framförallt på ledningsnivå, kan leda till att en resurs är av strategisk nytta 

för en organisation, men inte alls för en annan. Organisationer med en konservativ ledning och fasta 

rutiner kan välja att nyttja sina resurser traditionsenligt, vilket då kan leda till att resurser som egentligen 

har ett potentiellt värde inte nyttjas optimalt (Andersén, 2011).  

2.2.5 Interaktion mellan organisationer 

Förutom dynamiska förmågor har en vidareutveckling av RBV berört hur en organisation, via 

interaktion med andra organisationer, kan erhålla ett ökat värde i sina resurser (Dyer & Singh, 1998; 

Lavie, 2006; Lorenzoni & Lipparini, 1999). Ursprungligen utgår RBV från antagandet att de 

lönsamhetsgenererande resurserna ägs och kontrolleras av organisationen ensamt (Barney, 1991), men 

forskning har således påvisat att ägande och kontroll av resurserna inte är avgörande för den varaktiga 

lönsamheten (Lavie, 2006). Lönsamhetsgenererande resurser som uppkommit via en interaktion mellan 

organisationer, kan endast uppnå detta ökade värde genom interaktionen och inte av en enskild 

organisation (Dyer & Singh, 1998). Lavie (2006) påvisar att de två grundantaganden som omfattas av 

RBV, att resurser är heterogent fördelade mellan organisationer och att de ej är perfekt mobila, även är 

giltiga i denna vidareutveckling av synsättet. Utan dessa premisser skulle de gemensamma 

lönsamhetsgenererande resurserna lätt kunna imiteras av andra organisationer och resursernas inverkan 

på en varaktig lönsamhet skulle uteblivit (Dyer & Singh, 1998; Lavie, 2006). 

En organisations förmåga och kompetens att interagera kan ses som en värdefull resurs i sig (Lorenzoni 

& Lipparini, 1999), vilket även belysts inom synsättet om dynamiska förmågor (Eisenhardt & Martin, 

2000). Möjligheten att skapa lönsamhetsgenererande resurser grundas i förutsättningarna att de 

interagerande organisationerna måste vara väl medvetna om sina respektive resurser men också det 

potentiella värde som kan erhållas via integrering av resurser med motparten (Dyer & Singh, 1998). Det 

är även av stor vikt att relationen är god mellan de interagerande organisationerna för att de ska lyckas 

med interaktionen (Lavie, 2006). En omtalad resurs inom RBV som tenderar att få ett ökat värde via 

interaktion mellan organisationer är kunskap (Lorenzoni & Lipparini, 1999).  

För att en resurs ska generera en varaktig lönsamhet måste den skyddas och bevaras (Andersén, 2012; 

Dyer & Singh, 1998). Interaktion mellan organisationer kan ge upphov till så kallade kunskapsläckor, 

dels till den interagerande parten men också till utomstående (Lavie, 2006). Andersén (2012) belyser ett 

samband mellan organisationers förmåga att erhålla extern kunskap samt deras förmåga att skydda sin 

kunskap. Ju mer öppen en organisation är för att motta extern kunskap, desto större är risken för 

kunskapsläckor (Andersén, 2012). Dyer och Singh (1998) menar att bevarande av 
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lönsamhetsgenererande resurser främst grundas i RBVs antagande att resursen inte kan imiteras, genom 

exempelvis ett otydligt kausalitetssamband eller sociala faktorer.  

I de artiklar som omfattas i denna uppsats har tidigare forskning och empiriska studier gällande 

interaktion mellan organisationer endast utgått från kommersiella företag (Dyer & Singh, 1998; Lavie, 

2006; Lorenzoni & Lipparini, 1999). Denna vidareutveckling av RBV är dock intressant även för 

offentlig sektor då detta kan ge en ökad förståelse om betydelsen av att nyttja interna resurser, vilket 

kommuner är i behov av enligt Knutsson et al. (2008).   

2.2.6 Metod för empirisk studie av interna resurser 

Kommuner har som uppgift att uppfylla diverse intressenters behov, vilket leder till att det många gånger 

kan bli problematiskt då kommuner till en rimlig kostnad ska producera ett visst värde till sina 

medborgare (Bryson et al., 2007). Knutsson et al. (2008) menar att kommunerna måste ta sitt ansvar 

inför sina intressenter och påvisar att de inte kan se till vad de saknar i form av resurser eller extra medel, 

utan fokus bör istället läggas på de resurser som finns tillgängliga inom organisationen och dess 

möjligheter att generera ett högre värde till samhället. För att utreda vilka interna resurser som finns 

inom organisationen måste dessa på något vis uppmärksammas, men eftersom de flesta interna resurser 

inom RBV är immateriella innebär denna identifiering en viss problematik (Godfrey & Hill, 1995). 

Barney et al. (2001) har dessutom påpekat att det inte finns någon klart påtalad metod för att studera 

interna resurser, trots många försök. Enligt Bryson et al. (2007) ska den metod som frambringats av dem 

kunna nyttjas som ett verktyg för såväl praktiker som teoretiker vid arbetet med interna resurser inom 

offentlig verksamhet. Bryson et al. (2007) menar att metoden belyser ett sätt att identifiera och öka 

förståelsen kring en kommuns interna resurser för att dessa ska nyttjas till sin fulla potential. Enligt 

Bryson et al. (2007) bör dock forskning av denna typ optimalt både vara komparativ, longitudinell, 

kvalitativ och kvantitativ. Delar av denna metod kommer att nyttjas till studiens temamall som 

diskuteras ytterligare i nästkommande kapitel. 

Bryson et al. (2007) har ett dynamiskt perspektiv på resurser och belyser de resurser som utgörs av 

kompetens, vilket kan bestå av exempelvis förmågor eller processer som hjälper en organisation att 

prestera väl i förhållande till viktiga mål och förväntningar. Författarna redogör därtill för särskiljande 

kompetenser, vilket är kompetenser som är svåra för andra organisationer att imitera på grund av 

exempelvis otydliga kausalitetssamband, tyst kunskap eller yrkesskicklighet. Särskiljande kompetenser 

kan även skapas via en sammanblandning av resurser där kombinationen av dem tillsammans gör dem 

unika. Särskiljande kompetenser kan, enligt Bryson et al. (2007), vara ett exempel på en 

lönsamhetsgenererande resurs enligt RBVs kriterium. Bryson et al. (2007) belyser dock att det kan vara 

problematiskt att identifiera särskiljande kompetenser inom offentlig verksamhet, då personalen normalt 

inte har detta tänk i sitt arbete. För likt mycket tidigare forskning som nämnts i denna uppsats är 

bakomliggande grund till metoden av Bryson et al. (2007) en utveckling av ett strategiskt arbetssätt 

inom kommersiella företag, men enligt författarna är nyttjandet och utveckling av särskiljande 

kompetenser minst lika viktigt inom offentlig verksamhet.  

Metoden av Bryson et al. (2007) är uppbyggd i olika steg och genomförs med hjälp av diskussioner på 

en organisation inom offentlig sektor. Först identifieras organisationens verksamhetsmål och 

förväntningar från organisationens intressenter, som till en offentlig verksamhet kan bestå av valda 

politiker, skattebetalare eller brukare av tjänsten. Att intressenternas förväntningar inkluderas beror på 

att dessa kan vara avgörande för organisationens framgång och exempelvis leda till erhållande av ett 

gott rykte. I metoden av Bryson et al. (2007) ska därefter utredas vilka kompetenser som behövs för att 

organisationen ska kunna leva upp till mål och förväntningar. Alla tillgängliga kompetenser inom 
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organisationen ska lyftas fram och sedan görs en kartläggning över vilka kompetenser som kan 

kombineras och vilka kompetenser som behövs för att skapa särskiljande kompetenser, vilka kan 

generera en varaktig lönsamhet. De särskiljande kompetenserna relateras på detta vis till organisations 

mål och olika intressenters förväntningar och Bryson et al. (2007) menar att organisationer som arbetar 

på detta vis tenderar att lyckas bättre med sin strategiska planering till skillnad mot de organisationer 

som inte gör detta. Framkommer ett behov av att skapa eller stärka vissa kompetenser kan detta, enligt 

Bryson et al. (2007), ske exempelvis via interaktion med andra organisationer.  

2.2.7 Kritik mot det resursbaserade perspektivet 

Alltsedan RBV publicerades har det erhållit mycket uppmärksamhet och är idag ett accepterat synsätt 

inom strategiforskning (Foss, 1998; Henri, 2006) men likt alla synsätt som fått ett stort genomslag har 

RBV fått en hel del kritik för dess svagheter (Kraaijenbrink, Spender & Groen, 2010). Locket, 

Thompson och Morgenstern (2009) konstaterade till exempel att Barneys (1991) kriterium om att en 

resurs ska vara värdefull för dess organisation är en grundpremiss och således föga överraskande. 

Barney (1991) ger i sin artikel en bred definition av resurser och gör inte heller någon större skillnad på 

olika resurser trots att de skiljer sig mycket åt och kan bestå i allt från fysiska tillgångar till human- och 

organisatoriskt kapital (Kraaijenbrink et al., 2010). Kraaijenbrink et al. (2010) menar att en mer 

begränsad definition av resurser kan leda till en förbättrad applicerbarhet av RBV. 

Mycket kritik har även riktats mot det statiska synsätt som finns på resurser inom RBV (Priem & Butler, 

2001). I Barneys (1991) artikel utgår RBV från existerande resurser i redan framgångsrika 

organisationer och eftersom det är lätt att vara efterklok är det enkelt att identifiera många värdefulla 

resurser i en organisation som redan är framgångsrik (Priem & Butler, 2001). Denna tyngd på redan 

existerande resurser, menar Priem och Butler (2001), tar fokus från hur resurser kan stärkas och 

utvecklas för att på sikt leda till en varaktig lönsamhet. För att komma ifrån detta statiska synsätt har 

vidareutveckling av RBV skett där de dynamiska förmågorna framhållits som en betydelsefull resurs i 

sig (Eisenhardt & Martin, 2000; Teece et al., 1997). 

2.3 Balanserade styrkort 

De enheter som studeras i denna uppsats använder sig av balanserade styrkort i sin verksamhet. Därför 

presenteras här kort och generell information kring de balanserade styrkortens funktionalitet.  

För att på sikt skapa en mer hållbar organisation krävs att organisationen har fler mått än enbart 

finansiella, vilket är extra påtagligt i en organisation med fokus på diverse intressenter (Ax, Johansson 

& Kullvén, 2013). För att möjliggöra en kartläggning av de aspekter som i förlängningen genererar ett 

värde åt organisationen, i form av exempelvis lönsamhet eller uppnådda strategiska mål, introducerade 

Kaplan och Norton (1992) det balanserade styrkortet. Det kan nyttjas som ett verktyg för att 

sammankoppla en organisations övergripande strategier, mål och visioner med den dagliga 

verksamheten (Kaplan & Norton, 1992). Ax et al. (2013) redogör för hur ett balanserat styrkort kan 

upprättas genom att sammanställa mål utifrån de visioner och strategier som organisationen har och från 

dessa sedan arbeta fram prestationsmått och målnivåer. Utifrån dessa kan en handlingsplan för den 

dagliga verksamheten utvecklas, exempelvis i form av olika aktiviteter (Ax et al., 2013). Precis som 

RBV var det balanserade styrkortet till en början utvecklat för kommersiella företag men är idag ett 

verktyg som fått stort genomslag även i icke vinstdrivande organisationer och då inte minst i den 

offentliga sektorn (Ax et al., 2013). Övergripande mål i balanserade styrkort som nyttjas inom en 

kommun avspeglar aktuell politik, eftersom det är valda politiker i olika nämnder som beslutar kring 

dessa mål.  
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2.4 Slutsats om referensramen 

Teorikapitlet har främst skildrat RBV, vilket är centralt för uppsatsen. RBV är framförallt relevant för 

denna uppsats eftersom synsättet har ett stort fokus på effektivisering med hjälp av en organisations 

interna resurser (Barney, 1991). Förmågor att nyttja interna resurser tenderar att vara betydelsefullt då 

en ökad finansiering på sikt inte är möjlig. Eftersom synsättet ursprungligen var avsett för kommersiella 

företag har vissa begrepp och antaganden, som VRIO och varaktig konkurrensfördel, diskuterats utifrån 

tidigare forskning för att ge en ökad förståelse om RBV inom offentlig sektor. Vidareutveckling av RBV 

har skett i form av synsättet om dynamiska förmågor (Teece et al., 1997). De dynamiska förmågorna 

betonar betydelsen av organisationens förmågor och kompetens att nyttja och kombinera interna resurser 

i en volatil omvärld, vilket är aktuellt inom offentlig verksamhet. En organisations förmågor att nyttja 

interna resurser är även betydelsefullt vid interaktion med andra organisationer, vilket är ytterligare en 

vidareutveckling av RBV som belyser hur interna resurser kan stärkas (Dyer & Singh, 1998).  

I figur 4 sammanfattas huvuddelarna av den teoretiska referensramen i en modell. Figur 4 är en 

påbyggnad av modellen i figur 2 som presenterades i inledningskapitlet, det vill säga att RBV kan 

tillämpas som ett verktyg för att effektivisera kommunala välfärdstjänster då ett behov av detta har 

uppkommit på grund av yttre påverkansfaktorer. Den vidareutveckling som skett i form av dynamiska 

förmågor inom RBV förklaras av den vertikala pilen mellan de rutor som åskådliggör dessa synsätt. 

Denna vidareutveckling har lett till en ny definition av resurser inom RBV, med en högre betoning på 

förmågan och kompetensen att nyttja interna resurser. Den ellips-formade figuren i modellen belyser 

uppsatsens definition på resurser, som utgörs av både interna styrkor och förmågor, vilket således är en 

kombination av tidigare forskning inom RBV och synsättet om dynamiska förmågor. Den ljusblå ramen 

runt definitionen av resurser förklarar hur resurser kan stärkas via interaktion med andra organisationer. 

För att kunna interagera krävs dock att förmågor och kompetens till detta finns inom organisationen, 

vilket är anledningen till dubbelpilen.  

 
Figur 4. Egenarbetad modell som belyser vidareutvecklingen av RBV i form av dynamiska förmågor, vilket lett till en 

kombinerad definition av resurser. Modellen visar även hur resurser kan stärkas via interaktion med andra organisationer.  

För att identifiera och utveckla interna resurser inom offentlig verksamhet har detta kapitel exemplifierat 

en metod från Bryson et al. (2007) som delvis kommer att nyttjas som underlag till temamallen i den 

empiriska studien samt vid analys. Vidare har kritik mot RBV presenterats, vilket påvisade dynamiska 

förmågor som ett möjligt verktyg för att motverka det statiska synsätt på resurser som RBV erhållit 

kritik för (Eisenhardt & Martin, 2000). Referensramen har slutligen gett en kort beskrivning av 

balanserade styrkort, vilket nyttjas vid empirin för att klargöra organisationernas verksamhetsmål och 

de aktiviteter som utförs för att uppnå dessa.   
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3 Metod 
Metodkapitlet beskriver inledningsvis uppsatsens litteraturstudie och valet av metod till uppsatsens 

empiri. Vidare beskrivs hur det empiriska materialet sammankopplats med den teoretiska 

referensramen, en koppling som ligger till grund för kommande analys. Slutligen påvisas uppsatsens 

trovärdighet och tillförlitlighet. 

3.1 Karaktär på studien 

Denna studie har formats utifrån en kvalitativ metod, vilket rekommenderas av flertalet forskare inom 

RBV (Armstrong & Shimizu, 2007; Barney et al., 2001). Då studiens syfte är att skapa en ökad förståelse 

om interna resurser samt att belysa hur RBV kan appliceras på offentlig sektor medför detta både en 

tolkande och lärande ansats. En litteraturgenomgång genomfördes för att kartlägga tidigare forskning 

som ansågs vara av relevans för att studiens syfte skulle kunna uppnås. Bakgrunden till syftet är 

effektivisering och därför fokuserades i litteraturstudien på den tidigare forskning som belyst möjliga 

metoder för detta. Analysen har inneburit ett tolkande synsätt, vilket är något som Bryman och Bell 

(2011) förklarar som centralt vid tillämpning av en kvalitativ metod.  

3.2 Litteraturstudie 

Bryman och Bell (2011) rekommenderar en litteraturstudie för att kunna belysa tidigare forskning samt 

lämpliga metoder till en uppsats. Litteraturstudien ligger således till grund för uppsatsens teoretiska 

referensram och metodval inför empirin. För att uppsatsen skulle grundas i litteratur vars innehåll var 

relevant för uppsatsens frågeställningar och syfte gjordes omfattande sökningar på, för uppsatsen, 

väsentliga begrepp. Genom att följa citeringar och referenser har uppsatsens litteraturstudie sannolikt 

kommit att inringa flertalet av de aktuella områdenas nyckelartiklar. I figur 5 ses en sammanställning 

över de sökvägar som använts vid litteraturstudien. Överst i tabellen utläses vilka databaser som brukats 

och därefter vilka sökord som har använts i dessa. Sökorden har använts i samtliga databaser, både 

enskilt och kombinerat med varandra. I bilaga 1 bifogas dessutom en översikt av de vetenskapliga 

artiklar som nyttjats i uppsatsen samt inom vilket av uppsatsens områden som de i huvudsak berörts.   

Nedre delen av figur 5 presenterar de sökvägar som inte tillhandahållit vetenskapliga artiklar. Erhållen 

information och litteratur från dessa nyttjades främst för att få en djupare förståelse kring den 

problematik som ligger till grund för uppsatsen. 

 
Figur 5. Tabell över uppsatsens sökvägar och sökord vid litteraturstudien. 
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3.3 Metodval till uppsatsens empiriska studie 

För att välja en lämplig metod till insamlandet av empirin undersöktes, genom ovan nämnda 

litteraturgenomgång, vilka metoder som forskare tidigare använt sig av samt om vissa metoder 

rekommenderats eller efterfrågats vid nya studier. Litteraturstudien påvisade att metodval inom RBV 

varit en återkommande fråga och det finns ingen klart påtalad metod (Barney et al., 2001). Flertalet av 

tidigare studier är dock genomförda med metoder som bygger på tvärsnittsanalyser av stora 

observationer med sekundärdata (Rouse & Daellenbach, 1999, 2002) och få av studierna är av 

longitudinell karaktär (Armstrong & Shimizu, 2007). Att tillgängliga studier främst har genomförts med 

denna metod beror sannolikt på problematiken kring att mäta och identifiera interna resurser som oftast 

är immateriella (Godfrey & Hill, 1995). För att kunna särskilja vad i organisationen som genererar en 

varaktig lönsamhet är det emellertid av stor vikt att kunna identifiera en enskild resurs (Rouse & 

Daellenbach, 1999; Armstrong & Shimizu, 2007). Barney et al. (2001) menar att immateriella resurser 

borde identifieras med en kvalitativ metod och att en sådan studie inte enbart skulle kunna bidra till 

forskningen utan också kunna ge en praktisk förståelse för hur betydande resurser kan skapas, stärkas 

och nyttjas på bästa sätt. Eftersom uppsatsens syfte är att ge en ökad förståelse om interna resurser samt 

hur dessa kan stärkas för att nå en bättre effektivitet inom kommunal verksamhet, föll sig valet att 

tillgripa en kvalitativ metod naturlig.  

I uppsatsen kom triangulering att användas som datainsamlingsmetod, vilket i detta fall innebar att den 

kvalitativa studien gjordes i flera steg. Dessa steg presenteras överskådligt i figur 6 och beskrivs sedan 

mer utförligt i resterande del av kapitlet. 

 
Figur 6. Tabell över studiens datainsamlingsmetod. 

3.3.1 Förstudie 

En förstudie genomfördes för att erhålla den data som ligger till grund för urvalet av studiens två 

studieobjekt. Ett möte ägde rum med enhetschef samt en ekonom på sektorn för vård och omsorg i 

Skövde kommun. Med deras hjälp kunde vi erhålla beräkningar och information om kostnad per brukare 

och nöjd kundindex på samtliga äldreboenden inom kommunen. Dessa två variabler nyttjades sedan vid 

vårt val av studieobjekt. Genom ytterligare en kontakt med en av Skövde kommuns controller fick vi 

även tillgång till Stratsys, vilket är det dataprogram där kommunens samtliga balanserade styrkort finns 

disponibla.  

3.3.1.1 Val av studieobjekt 

Till empirin valdes två äldreboenden ut. Att valet föll på dessa två enheter berodde på att de skiljde sig 

åt beträffande de två, för uppsatsen, intressanta variablerna; kostnad per brukare och nöjd kundindex. 

Av de två utvalda boendena hade ett en hög kundnöjdhet och ett bra resultat i förhållande till budgeterad 

kostnad per brukare, medan det andra hade en lägre kundnöjdhet och en större differens i förhållande 

till samma budget. Detta ansåg vi gav ett bra underlag till vårt urval, då RBV ursprungligen använts för 
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att förklara varför en organisation presterar bättre än genomsnittet i samma bransch eller grupp (Barney, 

1991).  

Inom RBV nyttjas ofta begreppet organisation vid applicering av synsättet. Uppsatsen utgår från att 

organisationer omfattas av allt från vinstdrivande företag till en kommunal enhet, eftersom en 

organisation är en sammanslutning mellan individer eller grupper som planmässigt samverkar för att nå 

gemensamma mål (Nationalencyklopedin, 2016). De enheter, i form av äldreboenden, som studerades i 

empirin omslöts således av begreppet organisation. 

De variabler som urvalet bygger på anskaffades genom följande tillvägagångssätt. Nöjd kundindex 

erhölls från offentlig statistik utgiven av socialstyrelsen, vilken finns tillgänglig i kommun- och 

landstingsdatabasen Kolada. Vi fick en kort genomgång av Kolada under vårt möte med enhetschefen 

och ekonomen på Skövde kommun. Kolada ger en sammanställning av flertalet nyckeltal, bland annat 

sådana som berör brukarnas upplevda kvalitet på boendet exempelvis i form av utevistelse, bemötande 

och möjlighet till självbestämmande. Vid urvalet av boenden i vår studie nyttjades det nyckeltal som 

benämns ”brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – helhetssyn”. Variabeln kostnad per brukare 

mottogs efter mötet, då ekonomen sammanställt resultaten för samtliga äldreboenden inom Skövde 

kommun.  

Att studera två äldreboenden som båda ligger inom Skövde kommun var ett medvetet val. Vi ansåg att 

det gav en bättre tillförlitlighet om de två boendena hade så lika förutsättningar som möjligt gällande 

lokal anpassning, tillsatta medel och geografiskt läge. Vi valde även att begränsa studien till att endast 

omfatta kommunala äldreboenden och inte privata, detta eftersom studier av privata äldreboenden inte 

hade varit förenligt med uppsatsens syfte som endast innefattar offentlig sektor.  

Att de två boendena valdes utifrån variablerna hög kundnöjdhet i förhållande till kostnad per brukare 

berodde på en önskan att omringa både den inre och yttre effektiviteten hos enheterna. Att mäta 

effektivitet inom offentlig sektor kan, som ovan diskuterats, vara komplicerat då det inte bara går att se 

till förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat (Brorström et al., 2006:2). 

Det finns flertalet mått som kan användas för att säkerställa att en effektivisering inte skett på bekostnad 

av kvaliteten och nöjd kundindex är ett av dem (Brorström et al., 2006:2; Arnek et al., 2013:8). Med 

stöd i att nöjd kundindex kan användas som en indikator på kvalitet, utgick denna studie från att det 

boende som hade hög kundnöjdhet och lägre kostnad per brukare var det boende som bättre kunde nyttja 

sina interna resurser och således vara effektivare. Detta eftersom boendet tenderar att ha förmågan att 

trots en mindre mängd tillsatta medel generera en hög kundnöjdhet. Omvänt gäller för det boende som 

hade en lägre kundnöjdhet till en högre kostnad per brukare. Utifrån studiens valda variabler kunde vi 

således välja ut två boenden där ett presterade starkare och ett svagare. Detta resulterar dock inte i någon 

studie av en organisation som presterar bättre än genomsnittet, vilket Barney (1991) belyst inom RBV, 

men blir ändå en studie av komparativ karaktär då urvalet begränsats till två boenden. Komparativa 

studier är en av de metoder som Bryson et al. (2007) lyfter fram som en användbar metod vid studier 

inom RBV.  

Den empiriska studien kan tyckas ha karaktär av en komparativ fallstudie, där fallet är att öka förståelsen 

om boendenas interna resurser och undersökningsenheterna är de två äldreboendena. Vi valde ändå att 

inte behandla empirin inom ramen för en fallstudie, eftersom detta lätt gör att för mycket fokus läggs på 

jämförelsen mellan undersökningsenheterna och att uppmärksamheten på fallet, det vill säga att öka 

förståelsen om interna resurser då blir lidande (Bryman & Bell, 2011).  
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3.3.2 Intervjuer 

I den empiriska studien har totalt sex personer medverkat då intervjuer ägt rum med tre personer på 

vardera boende. För att inkludera både ett ledarperspektiv och ett medarbetarperspektiv valde vi att 

intervjua en enhetschef och två medarbetare på respektive enhet.  

Efter att vi valt ut två boenden inleddes en första kontakt med respektive enhetschef över telefon där vi 

presenterade oss och gav lite information kring vår uppsats för att sedan boka in tid för intervjuer. 

Intervjuerna genomfördes på de aktuella äldreboendena, dels för att det är lättare att få en organisation 

att ställa upp på intervjuer om inte mer än nödvändig arbetstid tas i anspråk (Bryman & Bell, 2011) men 

också för att vi helst såg att de ägde rum i personalens vardagliga arbetsmiljö. Intervjuerna tog cirka en 

timma per respondent, för en djupare studie hade det varit önskvärt med längre tid men eftersom 

intervjuerna skedde på arbetstid samt att materialet sedan skulle vara hanterbart att transkribera, bearbeta 

och analysera, så bedömdes ändå tiden som tillräcklig för att utgöra ett bra empiriskt material. Alla 

respondenter intervjuades individuellt, något som Dahmström (2005) menar är avgörande för en 

intervjus kvalitet, inte minst när det kommer till ämnen av känsligare karaktär där medarbetare tenderar 

att svara annorlunda om en överordnad närvarar. Grundtanken med en kvalitativ metod är att ta del av 

de enskilda respondenternas personliga uppfattningar, utan påverkan från överordnad eller andra 

medarbetare (Dahmström, 2005; Bryman & Bell, 2011). 

3.3.2.1 Utveckling av temamall 

Före studiens intervjuer utvecklades en temamall med olika teman som diskuterades under intervjuernas 

gång. Genom att välja bort ett strikt frågeformulär tilläts intervjuerna att utvecklas relativt fritt, vilket 

Bryman och Bell (2011) påstår leder till att intervjupersonen styr intervjun till det som hen anser är 

relevant och viktigt. Den flexibla strukturen ledde också till att vi kunde beröra frågor som uppkom 

under intervjuerna samt ställa följdfrågor. Precis som Bryman och Bell (2011) rekommenderar i en 

kvalitativ studie utgick hela vår empiri ifrån respondentens perspektiv och målet för oss var att få så 

detaljerade och verklighetsförankrade svar som möjligt. Temamallen skickades inte ut före mötena, 

istället gavs en enkel bakgrund till studien vid telefonkontakten samt i ett kortare mail. Anledningen till 

detta förfarande var att intervjuerna förhoppningsvis skulle kännas som vardagliga samtal och att 

respondenterna inte skulle ha några förberedda svar på de teman vi ämnade att beröra. 

 
Figur 7. Temamallen och dess områden, mallens tre första teman bygger delvis på metoden från Bryson et al. (2007). 

I figur 7 ovan ses temamallen som konstruerades. Mallen består av fem övergripande teman, vilka 

återfinns i den vänstra kolumnen. De tre övre temana bygger på delar av metoden från Bryson et al. 

(2007) som tidigare beprövats inom offentlig sektor för att identifiera lönsamhetsgenererande resurser. 

Dessa tre teman grundas i intressenternas förväntningar samt enhetens verksamhetsmål. Intressenterna 

begränsades i uppsatsens studie till brukare av vården, inklusive anhöriga, samt samhällets 
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skattebetalare. Genom att välja dessa två intressenter togs hänsyn till både ett ekonomiskt perspektiv 

men också ett perspektiv utifrån dem som är föremål för vården, brukarna. Avsikten med detta val av 

intressenter var att studien skulle ringa in både den inre och yttre effektiviteten på ett bra sätt. Det 

ekonomiska perspektivet berör den inre effektiviteten genom att vården ska genomföras produktivt och 

inte medföra betydande skatteökningar, med andra ord att hushållning sker med givna resurser. Den 

yttre effektiviteten, att vården utförs ändamålsenligt, berör emellertid främst de som brukar vården. 

Anledningen till att även anhöriga inkluderades i brukarnas perspektiv beror dels på att även de har ett 

intresse i att den anhörige får en god omvårdnad men också på den information som erhållits från Kolada 

och mötet på kommunen, att det många gånger är anhöriga som fyller i undersökningar kring nöjd 

kundindex. Genom de två nämnda intressentperspektiven studerades hur den enskilda enheten arbetade 

med förväntningar från dessa. Det tredje övergripande temat berörde äldreboendet och dess 

verksamhetsmål. Tillsammans bidrog dessa tre teman till det steg i metoden av Bryson et al. (2007) som 

handlar om att identifiera vad en organisation har för mål med sin verksamhet och vilka förväntningar 

som finns på organisationen från viktiga intressenter. 

Metoden av Bryson et al. (2007) har ett dynamiskt perspektiv med fokus på kompetenser, vilket är 

viktiga förmågor som kan leda organisationen till framgång. Som nämnts i den teoretiska referensramen 

omfattar uppsatsens definition av resurser både interna styrkor och förmågor och därför valde vi att 

nyttja denna definition även i studiens temamall och således inte låsa oss fast vid enbart den förmåga 

som utgörs av kompetens. Med influenser av metoden från Bryson et al. (2007) var avsikten med de tre 

första övergripande temana i mallens vänstra kolumn att utifrån respondenternas svar fånga upp vilka 

resurser som behövs, finns och eventuellt saknas för att organisationen ska bli framgångsrik genom att 

verksamhetsmål och förväntningar från intressenter uppfylls.  

Temamallens resterande två övergripande teman utformades för att fånga upp social komplexitet samt 

relationer och samarbete, dels mellan avdelningarna men även med andra äldreboenden. Syftet med 

dessa tillägg, som inte omfattats i metoden av Bryson et al. (2007), var att undersöka tyst kunskap och 

RBVs vidareutveckling om interaktion mellan organisationer som enligt forskning kan stärka interna 

resurser. Enligt forskningen är tyst kunskap en relevant resurs inom offentlig sektor som kan kopplas 

till den sociala komplexiteten, vilket exempelvis speglas av organisationskultur och relationer på 

arbetsplatsen (Andersén et al., 2015).  

3.3.3 Balanserade styrkort  

För att en organisation ska veta vad den bör sträva efter är det av stor vikt att förväntningar och mål som 

finns på dess verksamhet identifieras (Bryson et al., 2007). Med hjälp av den temamall som presenterats 

ovan gav respondenterna oss sina uppfattningar om mål och de aktiviteter som genomfördes för att nå 

upp till dessa. Som komplement till detta valde vi att studera verksamhetsmålen med enheternas 

balanserade styrkort. På så vis kunde vi även på egen hand identifiera enheternas mål men erhöll också 

en ökad förståelse om utformningen av arbetsrutinerna samt en bättre uppfattning om vad mycket av 

respondenternas tänk grundade sig i. Studien förhöll sig till de balanserade styrkort som är aktuella för 

år 2016 för att inte respondenternas svar skulle ge en missvisande bild av målen och dess tillhörande 

aktiviteter.  

3.4 Analys 

I analysen sammankopplades och analyserades uppsatsens erhållna empiri och tidigare forskning. Figur 

8, som bygger på modellerna i figur 2 och 4, belyser hur denna sammankoppling skett. De nytillkomna 

rektangulära figurerna i modellen visar hur studiens nyttjade temamall kopplats till uppsatsens teoretiska 

referensram. Nedan följer en tydligare beskrivning av modellen. 
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Figur 8. Egenarbetad modell som bygger på tidigare modeller i figur 2 och 4. Denna modell ska ses som ett analysverktyg 

och belyser sammankopplingen mellan uppsatsens empiriska temaområden och den teoretiska referensramen. 

 

Ett grundläggande steg i metoden av Bryson et al. (2007) är att identifiera organisationens 

verksamhetsmål och intressenternas förväntningar. Utifrån dessa ska sedan undersökas vilka resurser 

som behövs, finns och eventuellt saknas för att organisationen ska bli framgångsrik. Denna metodik 

nyttjades i studiens temamall och är således förklaringen till den rektangel som omfattar interna styrkor 

och förmågor utifrån organisationens mål och intressenternas förväntningar i figur 8. Analysen grundas 

i respondenternas utsagor kring deras upplevelser av resurser i relation till mål och förväntningar samt 

enstaka observationer som gjordes under intervjuerna. Som komplement till observationerna användes 

nyckeltal från Kolada. Organisationernas verksamhetsmål identifierades framförallt med hjälp av 

enheternas balanserade styrkort. Det empiriska materialet kopplades sedan till tidigare forskning, inom 

främst offentlig sektor, kring interna resurser. Ett exempel som förtydligar hur metoden har tillämpats 

för att identifiera interna resurser återfinns i bilaga 2. 

Rektangeln med social komplexitet är också kopplad till resurser. Social komplexitet är en viktig 

förutsättning för att tyst kunskap ska kunna spridas och därför sammankopplas detta område i analysen 

med tidigare forskning kring den resurs som utgörs av tyst kunskap. Återstående rektangel, samarbete 

med personal på andra avdelningar och boenden, kopplades i analysen till den vidareutveckling av RBV 

som berör interaktion med andra organisationer.  

3.5 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 

För att i möjligaste mån försäkra att studien omfattar det som är dess avsikt har triangulering använts 

vid datainsamlingen, vilket i regel ger en mer tillförlitlig validitet (Bryman & Bell, 2011). Kommuner 

har stora variationer vad det gäller organisationsformer då deras verksamhet måste anpassas lokalt 

(Knutsson et al., 2008), vilket i sin tur leder till att studier som kan ge ett generaliserbart resultat är 

komplicerade. En kvalitativ metod medför inte några generaliserbara resultat (Bryman & Bell, 2011), 

men det har inte heller varit något som eftersträvats eller varit syftet. Såsom Bryman och Bell (2011) 

omnämner kan kvalitativ forskning istället förhållas till en teori, vilket också varit utgångspunkten i 

denna uppsats då allt empiriskt material sammankopplats med tidigare forskning som presenterats i den 

teoretiska referensramen. 

Då vi valde att samla in empiri genom förstudien, intervjuer och de undersökta äldreboendenas 

balanserade styrkort skedde endast en begränsad integration hos organisationerna, vilket har både för- 

och nackdelar. Fördelarna med denna metod är att resurserna många gånger får en mer objektiv 
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bedömning (Armstrong & Shimizu, 2007) och då vi opererade på organisationens utsida var chansen 

även större att vi såg förhållanden som de på insidan själva inte observerat utan tagit för givna (Rouse 

& Daellenbach, 1999). Nackdelen med att välja en metod där vi fungerade som externa betraktare är 

dock svårigheten att bedöma vad som är en enskilt viktig resurs (Rouse & Daellenbach, 1999). Det 

ideala hade varit en longitudinell studie för att urskilja lönsamhetsgenererande resurser och få möjlighet 

att studera dessa resursers eventuella utveckling över tid (Armstrong & Shimizu, 2007). Dock anser vi 

ändå att detta var något som studien inringade väl genom de intervjuer som genomfördes. Vårt 

kvalitativa metodval med semistrukturerade djupintervjuer samt studerande av boendenas balanserade 

styrkort och Kolada har gett möjlighet till en mer mångfacetterad bedömning av organisationernas 

resurser (Armstrong & Shimizu, 2007) än vad som varit möjligt med en kvantitativ metod.  

Valet av studieobjekt för denna uppsats baserades på den information som vi fick erhålla från databasen 

Kolada och Skövde kommun, således var vi objektiva till valet av boenden. Uppgifterna från Kolada är 

offentliga och fria för allmänheten att ta del av. Endast personalkostnad togs med i beräkningarna för 

kostnad per brukare för att undvika att kostnader som inte var direkt sammankopplade med brukarna 

skulle finnas med i beräkningarna, exempelvis kunde kostnader för service och underhåll av de olika 

lokalerna gett en missvisande bild.  

Önskvärt hade varit att jämföra de två variablerna, kostnad per brukare och nöjd kundindex, under en 

längre tidsperiod. Dessvärre var detta inte möjligt då Skövde kommun först år 2014 började rapportera 

in nöjd kundindex redovisat per enhet. Åren dessförinnan redovisades nöjd kundindex endast för hela 

kommunen3, vilket inte var av intresse för denna studie. Statistik för år 2016 fanns ännu inte tillgängligt. 

För att inte studien omedvetet skulle spegla en tillfällig upp- eller nedgång på boendena valde vi att 

jämföra de två variablerna under den tid som data fanns tillgänglig för dessa två, år 2014 och år 2015. 

För att stärka urvalet av boendena ytterligare tog vi även del av beräkningar för kostnad per brukare 

under åren 2012 – 2013, vilket också hjälpte oss se att boendenas resultat inte endast var tillfälliga. Efter 

information från ekonomen på Skövde kommun har hänsyn dessutom tagits till extraordinära händelser 

som kan haft inverkan på boendenas resultat. 

Som tidigare redogjorts i uppsatsen är det inte helt enkelt att studera en organisations interna resurser 

eftersom de oftast är av immateriell karaktär. För att vårt empiriska material förhoppningsvis ändå ska 

kunna bidra till uppsatsens syfte valde vi att genomföra våra intervjuer delvis med hjälp av den tidigare 

angivna metoden av Bryson et al. (2007). Eftersom denna metod redan är testad förefaller en studie 

byggd på denna mer tillförlitlig än en studie helt byggd på en egenarbetad metod. 

I uppsatsen har både respondenterna och de två äldreboendena getts fingerade namn vilket gör alla 

respondenter anonyma. Efter godkännande från respondenterna spelades alla intervjuer in, eftersom att 

en inspelning underlättar analysering av vad som sagts samt gör det enkelt att gå tillbaka och kontrollera 

information (Bryman & Bell, 2011), något som i sig också är en kvalitetssäkring. Som Bryman och Bell 

(2011) påtalar kan intervjupersonen hämmas av inspelningsutrustningen men vi ansåg att fördelarna 

med ljudupptagningen övervägde denna nackdel. Vi var också noga med att försäkra att 

ljudupptagningen var något som inte skulle spridas utan endast skulle användas i vår studie. 

Det finns flertalet problem som kan uppkomma under en intervju varav ett problem är mer vanligt 

förekommande vid besöksintervjuer och därför viktigt att beakta (Dahmström, 2005). Detta problem är 

intervjuarens påverkan på respondenten och huruvida respondenten känner att frågorna bör besvaras på 

ett visst sätt även om det inte stämmer överens med verkligheten eller personliga åsikter. 

                                                      
3 Uppgift erhållen efter kontakt med Gustav Sillfors på Rådet för främjande av Kommunala Analyser, RKA. 
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Påverkansproblemet resulterar i att respondenten svarar på ett sätt som hen inte skulle svarat på om 

situationen hade varit utan påverkan (Dahmström, 2005). Genom att vi ställde öppna frågor och gav gott 

om utrymme för fritt utformade svar är vår förhoppning att respondenterna inte kände att frågorna var 

prestigeladdade utan att de svar och berättelser vi fick ta del av var uppriktiga. Att studiens respondenter 

är anonyma samt att äldreboendenas namn fingerats hoppas vi också leder till att färre av svaren blir 

tillrättalagda.   

Efter intervjuerna transkriberades ljudupptagningarna och på så vis minskades risken för bortglömda 

detaljer och det blev även lättare att hantera, analysera och jämföra de olika intervjuerna. Därefter 

genomfördes en så kallad respondentvalidering där respondenterna blev erbjudna en kopia av den 

transkribering som gjorts för var intervju och på så vis fick de möjlighet att lämna synpunkter på denna. 

När transkriberingsarbetet var utfört gjordes en så kallad forskartriangulering genom att vi som är 

författare till uppsatsen på var sitt håll sorterade insamlat materialet från intervjuerna efter respektive 

område i temamallen och även selekterade bort det som ej var av relevans för uppsatsens syfte. Därefter 

jämfördes och diskuterades denna sortering vilket gör studien mer tillförlitlig än om endast en person 

sorterat materialet.  

3.5.1 Metodkritik 

Till en början kan viss kritik riktas till uppsatsens förstudie. Det söktes då efter två variabler, nöjd 

kundindex och kostnad per brukare, för att två väl lämpade enheter skulle kunna väljas ut och studeras. 

Då våra studieobjekt är två äldreboenden finns det en aspekt att ha i åtanke gällande nöjd kundindex. 

Brukarna kan ibland inte av olika ålder- eller medicinska skäl besvara en kundnöjdhetsundersökning 

själva vilket leder till att nöjd kundindexet inte fullt ut baseras på brukarnas egna uppfattningar. I de fall 

brukarna själva inte har förmågan att besvara undersökningen, vilket beräknas vara fallet hos var fjärde 

brukare, besvaras den vanligtvis av brukarens anhöriga (Bergman & Jordahl, 2014:1; Arnek et al., 

2013:8). Det innebär att nöjd kundindexet kanske inte fullt ut speglar brukarnas egna uppfattningar och 

anhöriga tenderar att inte få helhetsbilden av den kvalitet som levereras (Brorström et al., 2006:2).  

Den temamall som kontruerades till uppsatsens studie tog endast hänsyn till respondenternas syn på 

intressenternas förväntningar och möjligtvis skulle andra förväntningar belysts om de respektive 

intressenterna istället förfrågats. Eftersom respondenternas syn på förväntningarna är utgångsläget för 

hur resurserna identifierats i metodens fortsättning kan en missvisande bild ha getts. En stor del av 

respondenternas svar kring brukarnas förväntningar stämmer dock överens med de nyckeltal i Kolada 

som berör kundnöjdhet, vilket leder till att studien ändå har en god tillförlitlighet. En annan faktor som 

även bör tas i beaktande är att data från Kolada inte speglar nuvarande års nöjd kundindex. Eftersom 

enheternas balanserade styrkort omsluter aktiviteter som det arbetas efter i nuläget kan detta troligen 

inverka på brukarnas och anhörigas kundnöjdhet. Detta torde dock vara en vanlig problematik då en 

studie omfattar redan insamlad data.  

Studien bestod huvudsakligen av semistrukturerade intervjuer och utformades därför av respondenternas 

individuella uppfattningar och åsikter. Detta gör att uppsatsens studie är svår att replikera, något som 

också är en vanligt förekommande svårighet med kvalitativa studier, enligt Bryman och Bell (2011). 

Enligt Bryson et al. (2007) finns också en risk att studien blir något statisk då intervjuerna följer en 

temamall eftersom intervjuaren ofta är fokuserad på sina områden och kan ha svårt att ta in information 

som ligger utanför denna mall. 

Slutligen bör även studiens etiska förhållningssätt beaktas, vilket kan göras genom olika principer som 

Bryman och Bell (2011) belyser. Samtliga av studiens deltagande personer har blivit meddelade i förväg 

om studiens syfte och ingen vilseledande information har getts. Respondenterna har frivilligt deltagit 
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och haft möjlighet att avbryta om de önskat. Insamlat material har hanterats konfidentiellt och 

fingerande namn har getts åt både respondenter och boende för att försäkra anonymitet. Uppgifterna 

som studien tagit del av kommer inte heller nyttjas till något annat än uppsatsen, vilket också 

respondenterna blivit försäkrade om. Såväl utgiven information, bemötande av studiens deltagare och 

hanteringen av insamlat material har skett korrekt utifrån det etiska perspektiv som Bryman och Bell 

(2011) rekommenderar.  

3.6 Sammanfattning av metoden  

Metodkapitlet har redogjort för de metoder som använts i uppsatsen. Först genomfördes en 

litteraturstudie för att ge en stadig grund för uppsatsens fortsättning. Utifrån litteraturstudien valdes 

vilken metod som skulle komma att användas vid insamlandet av empirin. Först gjordes en förstudie där 

kostnad per brukare beräknades och vi tog även del av nöjd kundindex samt balanserade styrkort. Utifrån 

kostnad per brukare och nöjd kundindex valdes två äldreboende ut, varav det ena kunde betraktas som 

svagare och det andra som starkare. Intervjuer ägde rum med totalt sex respondenter på boendena med 

stöd av en temamall. Temamallen användes för att identifiera organisationens mål samt förväntningar 

från intressenter och utifrån dessa sedan undersöka vilka resurser som behövs, finns och eventuellt 

saknas. Vidare presenterar kapitlet ett analysverktyg som beskriver hur materialet från empirin 

sammankopplats med den teoretiska referensramen. I metodkapitlets sista stycken redogörs för de 

åtgärder som vidtagits för att stärka studiens trovärdighet och tillförlitlighet och slutligen presenteras 

viss kritik till den metod som använts.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras en sammanfattning av den empiriska studien bestående av intervjuer på två 

äldreboenden samt deras balanserade styrkort.  

4.1 Empirikapitlets disposition 

Detta kapitel är främst disponerat utifrån den temamall som presenterades i figur 7 i metodkapitlet. Vid 

diskussioner med studiens respondenter framkom dock stora likheter mellan de två övergripande temana 

som bestod av brukarnas perspektiv samt äldreboendet. På grund av detta presenteras insamlad empiri 

kring dessa två teman under samma rubrik. Av samma anledning summeras insamlat material kring 

temat om det ekonomiska perspektivet och den del av äldreboendenas verksamhetsmål, med tillhörande 

interna styrkor och förmågor, som berör ekonomi. Slutligen presenteras också den empiri som 

frambringats kring temana social komplexitet och samarbete med andra avdelningar och boenden. 

Diskussionerna kring temamallen har kompletterats med balanserade styrkort för Skövde kommun, 

framförallt för att identifiera verksamhetsmålen. Kolada har även nyttjats för att ge en bättre bild kring 

vissa diskussioner.  

4.2 Studiens respondenter 

Studiens insamlande av empiri bestod framförallt av intervjuer med sex respondenter på två skilda 

äldreboenden, nedan benämnda som A och B. Äldreboende A är det boende som presterat bättre än 

äldreboende B sett utifrån studiens valda variabler kostnad per brukare och nöjd kundindex. Vi fick 

möjligheten att intervjua samtliga respondenter på deras arbetsplats i cirka en timme per person. I figur 

9 finns en sammanställning av studiens respondenter, här med fingerade namn. 

 
Figur 9. Sammanställning av studiens respondenter. 

4.3 Enheternas balanserade styrkort 

Skövde kommun arbetar med balanserade styrkort. Kommunfullmäktige beslutar under varje 

mandatperiod de övergripande strategiska målen som sedan är gemensamma för hela kommunen, 

således även för äldreomsorgen. Utifrån de strategiska målen arbetas sedan fram mål av framförallt 

respektive nämnd, i denna uppsats är det vård och omsorgsnämnden som är aktuell. Dessa mål, i följande 

text benämnt som delmål, kan även beslutas av kommundirektören, kommunstyrelsen eller sektorn, i 

detta fall sektorn för vård och omsorg. De aktiviteter som ska utföras för att nå upp till delmålen bestäms 

av antingen nämnden, sektorn eller enheten, i uppsatsens fall således äldreboende A eller B. Till 

respektive aktivitet upprättas även en aktivitetsplan som beskriver på vilket sätt aktiviteten ska 

genomföras. Oftast är personal som enhetschefer och controllers involverade i arbetet kring 

aktiviteterna, men även medarbetare på boendena. Relaterat till aktiviteterna beslutas dessutom hur 

resultatmätning ska ske och vilket målvärde som är aktuellt, det vill säga vilket resultat som önskas 
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uppnå av den utförda aktiviteten. Normalt beslutas dessa av nämnden eller sektorn, men enheten kan 

även lägga till egna mått och målvärden. Styrkortens utformning kan således skilja sig åt mellan 

enheterna eftersom varje enhet har möjlighet att anpassa aktivitetsplanen, vissa aktiviteter, resultatmått 

och målvärden i styrkortet till sin verksamhet. Inga nya mål skapas under mandatperioden, men små 

justeringar kan göras i existerande mål. I slutändan är det politiken som ska styra och följa upp de 

balanserade styrkorten, men på övergripande nivå utförs denna kontroll oftast av en controller 

tillsammans med en sektorchef.  

Metoden av Bryson et al. (2007) grundas i att verksamhetsmål och förväntningar ska identifieras och 

det är för detta ändamål som delar av enheternas balanserade styrkort presenteras. Nedan beskrivs 

kortfattat de för uppsatsen aktuella målen med tillhörande aktiviteter. I bilaga 3 återfinns styrkorten för 

de båda äldreboendena i sin helhet.  

Ett delmål i styrkorten fokuserar på ett hälsofrämjande förhållningssätt och har genererat aktiviteter som 

på äldreboende A består av utevistelser och på äldreboende B består av sociala aktiviteter. Delmålet som 

berör brukarnas välbefinnande har ett antal aktiviteter kopplats till. Det handlar om aktiviteter som 

trygghet, bemötande, delaktighet, måltidsanpassningar och värdegrundsarbete. Äldreboende A lyfter 

dessutom fram en aktivitet om personcentrerat arbetssätt. Detta handlar om att se till brukaren som 

person och inte fokusera på sjukdomen. I aktivitetsplanerna till ovan nämnda aktiviteter anger 

äldreboende A i likhet med äldreboende B att genomförandet framförallt ska ske via reflektionsmöten, 

värdegrundsutbildning samt brukarens och anhörigas delaktighet vid uppförande av 

genomförandeplanen. Gällande måltidsanpassningen omfattar aktivitetsplanerna exempelvis ett fokus 

på kostens variation och dukning. Även dialogen mellan anhöriga, brukare och personal betonas, vilket 

är en viktig del vid utförandet av genomförandeplanerna för att fånga upp brukarens levnadshistorik och 

önskemål. Genomförandeplaner är dokument som upprättas av personalen och som beskriver viktig 

information kring varje enskild brukare. Många av dessa aktiviteter mäts med hjälp av 

kundnöjdhetsundersökningar i mått som exempelvis berör helhetssynen, bemötande, trygghet, möjlighet 

att komma ut samt sociala aktiviteter. Flertalet av resultaten kan sedan utläsas i kommun- och 

landstingsdatabasen Kolada. I styrkorten finns även ett delmål som berör ett mer ekonomiskt perspektiv, 

vilket belyser en effektiv resursanvändning och som mäts med hjälp av budgetföljsamhet. 

Budgetföljsamhet kan även utläsas som den aktivitet äldreboende A valt att fokusera på i detta 

sammanhang. I tillhörande aktivitetsplan har äldreboende A angett att arbete kring detta ska ske via 

regelbunden, månatlig uppföljning och med en stark budgetmedvetenhet. Äldreboende B har som 

aktivitet till delmålet effektiv resursanvändning valt att fokusera på att minska sjukfrånvaron, vilket ska 

genomföras med hjälp av att följa upp frånvaro och ta hjälp av företagshälsovården i ett tidigt skede.   

4.4 Ekonomiskt perspektiv (skattebetalare) 

Enligt metoden av Bryson et al. (2007) som ligger till grund för studiens temamall utgjordes ett steg av 

att identifiera intressenter och deras förväntningar på organisationen. Fokus i studien lades därför bland 

annat på de intressenter som består av skattebetalare, vilka påverkas av enheternas ekonomiska 

perspektiv och synen på hushållning av resurser. I detta stycke inringas dessutom det mer ekonomiska 

verksamhetsmålet i Skövde kommuns balanserade styrkort som berör en effektiv resursanvändning. 

Studiens ekonomiska perspektiv kan således omfatta effektivisering av verksamheten, nyttjande av 

personal och kostnadsfokus. 

4.4.1 Förväntningar 

Något som framlades av både Agnes och Birgitta var deras aktiva arbete med budgeten. Birgitta belyste 

dock med ett påstående hur kommunen hanterar budgetföljsamhet.  
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”Jag ska inte säga att kommunen är slappare, men där har man ju lite större spann. Om jag drar över 

budgeten med hundratusen så är det inte någon som avskedar mig. Men man drar ju inte över 

budgetar för skoj skull.” – Birgitta 

Astrid berättade att tiden inte alltid räcker till för att utföra samtliga arbetsuppgifter och vid önskemål 

om mer personal är svaret att pengar saknas. Agnes hade varit på en ledarskapsutbildning där bland 

annat diskussioner uppstått kring just effektivisering, i detta fall med fokus på new public management.  

”Det handlar ju mycket om effektivitet och lönsamhet och att få ut mesta möjliga av vår verksamhet. 

Men då plötsligt blir det ibland en kollision, det är ju ett gäng pensionärer vi pratar om och det i 

teorin handlar ju snarare om bilar, cyklar och sådana saker.” – Agnes 

De båda enhetscheferna var eniga om den problematik som finns i att effektivisera vård av människor, 

framförallt på grund av den inverkan som detta kan ha på kvaliteten. Dessutom går mycket av 

personalens tid idag åt till administration på grund av krav utifrån på allt som ska dokumenteras, enligt 

Agnes och Birgitta. Utifrån diskussionen om skattebetalare som intressent berättade Birgitta att även 

brukarna på boendet betalar skatt och det viktigaste är att de har det bra. Berit kommenterade att den 

viktigaste förväntningen som hon ser utifrån ett ekonomiskt perspektiv är att en bra omvårdnad ges till 

våra äldre. Stort fokus låg således på kvalitet och brukarnas välmående hos respondenterna, snarare än 

att effektivisera. 

”Jag är ju kostnadsmedveten, men inte så att det styr hela min vardag. Jag säger: ’Köp det, så att de 

boende har det mysigt och fint. Det är ju deras hem, de ska ha fint på rummet och fredagsmys. Åk ner 

till Hemköp och köp ostbågar, choklad och lite cider.’ […] Jag köper ju för att de boende ska få det så 

bra som möjligt och det finns ingen politiker som skulle såga någon chef för det. Och likadant det här 

med att man drar över personalbudgeten. Vi ska ju gå noll, men jag har aldrig sett att någon 

enhetschef blivit uthängd för att personalbudgeten har gått minus och att de gamla fått mer hjälp än 

vad de behöver. Snarare tvärtom.” – Birgitta 

4.4.2 Interna styrkor och förmågor 

Agnes belyste kortfattat hur deras arbete utformas för att lyckas uppnå en budgetföljsamhet, vilket är en 

aktivitet i styrkortet för äldreboende A. Agnes berättade att hon vid mötena med boendets personal varje 

månad har en punkt på dagordningen gällande ekonomin, vilket även nämndes av Alva och Astrid. Då 

följer hon upp budgeten, berättar hur läget är och frågar personalen vid avvikelser om de har någon 

aning om vad dessa beror på. Enligt Agnes har personalen en stor medvetenhet om orsakerna bakom 

avvikelser i budgeten som oftast handlar om resursförstärkning vid sjukdomstider som vinterkräksjukan, 

extravak eller på grund av en orolig brukare som riskerar att minska tryggheten för övriga boende genom 

att hot och våld förekommer. Agnes kommenterade dessutom ekonomins roll vid bemanning.  

”Personalen har ett ekonomiskt tänk, exempelvis när någon är sjuk ställer de sig frågan om de måste 

återbesätta. Jag har oerhört skickliga personer.” – Agnes  

Birgitta menade att den bakomliggande orsaken till en överskriden budget alltid beror på bemanningen. 

Problematiken ligger mycket i husets utformning då äldreboende B bedriver sin verksamhet i ett 

våningshus. De fem avdelningarna har sluten dörr och därtill finns ett trapphus som skiljer dem åt. Detta 

innebär att det är svårt för personalen att jobba över avdelningarna och bemanningen måste således alltid 

vara jämn.  

Agnes kommenterade att personalen på äldreboende A även i övrigt har ett genuint ekonomiskt tänk. 

Både Alva och Astrid är exempelvis delaktiga vid beställning av varor. Astrid menade att hon tänker 
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mycket på ekonomin då hon reflekterar över vad hon beställer, priset på varorna och vilket behov som 

finns. Alva kommenterade även att de inte vill ha för stora lager.  

En redogörelse för hur kommunen nyttjar sin personal och hur arbetsuppgifter fördelas gavs av Astrid. 

Hon påtalade att många nya arbetsuppgifter tillkommit under de senaste åren som exempelvis städ, tvätt 

och disk. Nedan följer ett citat som beskriver Astrids upplevelse kring tillvaratagandet av personalens 

kompetens.   

”Oavsett om man är undersköterska eller vårdbiträde så gör vi samma sak. Jag måste ju ha 

delegering från en sjuksköterska idag för att få ge en medicin. Förr fick jag ta blodprover och byta 

katetrar, det får jag inte göra idag. […] Sen vet inte jag om kompetensen tillvaratas, för vi måste alltid 

ringa en sjuksköterska först om vi ska ge exempelvis en behovsmedicin som Alvedon. På kvällar och 

helger får vi ringa till en sjuksköterska och fråga om vi får ge en Alvedon exempelvis när en boende 

har ont i sitt knä. Den sjuksköterskan har inte en aning om vem det är jag pratar om, för hon jobbar 

inte här.[…] Vi känner ju de boende bäst och ser vi om någon börjar bli väldigt orolig och börjar 

springa omkring och störa de andra, då vet vi ju att hon kanske behöver en lugnande tablett för att 

hon ska må bra. Väntar vi för länge är det kört, då får vi inte i henne tabletten för då kanske hon bara 

spottar ut den. Nej, då ska vi ringa först, alltså vi som närmast känner de boende bäst och vet när de 

kan behöva någonting.” – Astrid  

Under intervjuerna på äldreboende B framkom att detta äldreboende tidigare varit privatägt och bytet 

till det kommunala ägde rum år 2010. Samtliga respondenter på äldreboende B har således arbetat på 

boendet även då det var privat. Enhetschefen Birgitta belyste det ekonomiska tänket som fanns under 

denna tid. 

”När jag jobbade i det privata var det väldigt stort fokus på ekonomin, vilket gör att min personal är 

väldigt kostnadsmedvetna, alla gick med över vid bytet och många jobbar kvar än idag. Framförallt 

har de personer som hade ansvar för beställning av mat, förbrukningsvaror och liknande kvar sitt 

ekonomitänk. De som kommit till efteråt har inte alla det ekonomiska tänket.” – Birgitta  

Bella delade med sig av sina upplevelser från arbetet på boendet då det var privat, men också hur de 

arbetar utifrån ett ekonomiskt perspektiv idag.  

”Vi inventerar i hyllorna och sådant innan vi beställer så att vi inte har för stora förråd. Vi tänker ju 

inte att vi ska buffra upp i tre månader, för då blir det ju jättemycket kostnader på en månad och sen 

ingenting på de andra. […] Nu är det inte bara ekonomitänk som det var förr när vi var privatägda. 

Då fick inget kosta och det fick inte gå åt för mycket. Just det här när man skulle snåla in på 

förbrukningsvaror som måste finnas, det blir ingen bra stämning då.” – Bella  

Även Berit, som är ansvarig beställare av vissa varor, nämnde att lagret uppmärksammas i samband med 

beställning eftersom det är lager som kostar. Berit berättade att det var ännu större fokus på lagret då 

boendet var privat, vilket ibland då också gick till överdrift. Bella trodde inte att de äldre märkte någon 

skillnad från när boendet var privat och nu när det är kommunalt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Birgitta berättade att hon har full koll på sin budget, vilket enligt henne även kommenteras av enhetens 

ekonom. I likhet med Agnes brukar budgeten diskuteras med personalen. Birgitta nämnde även att hon 

har full koll på allt som handlas och att hon är van vid att granska fakturor och löner så att de stämmer. 

Enligt Birgitta kommer denna noggrannhet till stor del från arbetserfarenheten på boendet då det var 

privat. 
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”Vi hade full koll på allting; inköp, vi lagade frukost själva, köpte in kaffe, förbrukningsvaror, allting 

alltså. Man hade ju en annan koll på flytet här då.” – Birgitta 

Avslutningsvis lyfte Birgitta fram vilket fokus som låg på att marknadsföra sig när boendet var privat, 

annars uteblev kunderna.  

”Man är ju lite före i det privata, men jag tror att då måste man ligga före för att överleva.” – Birgitta 

Generellt framkom vid intervjuerna att samtliga respondenter har ett ekonomiskt tänk både vid 

beställning av varor och personalbesättning. Det tenderade även att förekomma skillnader i det 

ekonomiska förhållningssättet då äldreboende B bedrevs i privat regi gentemot idag då det bedrivs som 

en offentlig verksamhet. Denna ekonomiska erfarenhet lyste igenom vid intervjuerna med 

respondenterna på äldreboende B.  

4.5 Brukarnas perspektiv (inklusive anhöriga) samt äldreboendet 

4.5.1 Förväntningar och mål  

Generellt betonade respondenterna på äldreboende A och B att de viktigaste förväntningarna från 

brukare och anhöriga handlar om att en god omvårdnad ska erhållas i form av trivsel, trygghet, 

välmående, bemötande och en meningsfull vardag. Respondenterna upplevde utevistelse, sociala 

aktiviteter och kvalitativa måltidssituationer som betydelsefulla för de äldres välmående. Agnes menade 

att kvalitet för många äldre handlar om relationer, bra möten och att bygga upp ett förtroende. Nedan 

presenteras vad Alva och Birgitta ansåg vara viktigt kring förväntningar från brukare och anhöriga. Som 

Birgitta belyser kan det ibland även uppstå missuppfattningar mellan parternas förväntningar. 

”Den bästa vården handlar om att man ser till människan. Man ser inte bara till det sjuka utan även 

till det friska, för vi vill ju inte ta över.” – Alva  

”Utifrån brukarundersökningarna har vi satt upp mål på det vi haft dåligt. Det är ju oftast samma 

saker; utevistelse och sociala aktiviteter. Det man ska beakta i sammanhanget är ju att det ofta är 

anhöriga som fyller i undersökningarna och de tror ju oftast att mamma var ute och gick jättemycket 

och satt och grejade när hon bodde hemma, de är inte i fas med sjukdomsbilden.” – Birgitta  

I likhet med Birgitta förklarade Berit att det ibland kan skära sig något då en ny brukare flyttar in 

eftersom anhöriga kan ha väldigt höga förväntningar. Därför påpekade Berit att det är viktigt med en 

bra dialog med den äldre och dennes anhöriga. Detta erhålls framförallt vid upprättandet av 

genomförandeplanen som grundas i diskussioner där personalen får till sig viktig information och lär 

känna brukaren. Enligt Birgitta och Agnes för anhöriga ofta brukarens talan om vad denne önskar och 

vill. I vissa fall känner dock personalen brukaren bäst. Agnes påtalade emellertid att de även måste ha 

en förståelse för anhörigas åsikter, vilket många gånger kan innebära komplicerade relationer.  

”Det är inte alltid som pensionären och anhöriga är på samma nivå. Vi märker vad pensionären 

önskar och behöver, men anhöriga pratar över huvudet och bestämmer över pensionären hur det ska 

vara.” – Agnes  

Sammanfattningsvis menade respondenterna på äldreboende A och B att förväntningar kan skilja sig åt 

mellan brukare och anhöriga. Den grundläggande förväntningen var enligt respondenterna dock att 

brukaren ska erhålla en god omvårdnad. Respondenternas syn på brukarnas och anhörigas förväntningar 

tenderar att gå hand i hand med verksamheternas mål om ett hälsofrämjande förhållningssätt och 

välbefinnande, vilka framkommer i de balanserade styrkorten.  
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4.5.2 Interna styrkor och förmågor 

Att stor hänsyn tas till brukarnas välbefinnande och livskvalitet kan belysas med ett exempel från Alva. 

Hon berättade om en dam på avdelningen som har ett torp som hon älskar. Med Agnes hjälp har de 

ordnat så att denna dam fått åka till sitt torp under sommaren med taxi och hemtjänst från annan kommun 

har hjälpt till med omvårdnaden under tiden som damen befunnit sig i sitt torp. Alva poängterade att: 

”allt går att ordna bara man lägger manken till” och att Agnes gör detta mycket bra. Även Birgitta belyste 

ett exempel där brukarnas upplevda kvalitet var centralt.  

”Före jul här för ett tag sen sa en dam att skinkan var dålig, det var alldeles för tunna skivor. Damen 

kände ju att hon ville känna den här doften av griljerad skinka och få skära i den. Så jag sa till en som 

jobbar här att gå till Willys och köpa en skinka och så griljerar vi och skär upp den här. Det var ju 

bara det som behövdes, hur svårt kan det vara? Vi försöker göra så bra vi kan med de medlen vi har.” 

– Birgitta  

Vid diskussionen kring upplevelsen av huruvida respondenterna ansåg att de kunde leva upp till de 

verksamhetsmål och förväntningar som identifierats var samtliga respondenter eniga om att de klarade 

detta ganska bra. De ansåg även att de i stort sett hade vad som behövdes för att nå upp till mål och 

förväntningar. Agnes påtalade emellertid en önskan om att fler i personalen fick gå en fördjupande 

utbildning i demens, då det är en sjukdom som förekommer i allt större utsträckning. Alva som har 

genomfört utbildningen påtalade att denna påverkat hennes arbetssätt positivt, vilket framgår i 

nedanstående citat. 

”Särskilt med demenssjuka, nu är vi med och pratar mer i deras värld och det blir ju väldigt mycket 

bättre, det blir mycket lugnare. Vi har mycket lugnare avdelning idag än vad vi har haft tidigare.” – 

Alva  

Birgitta menade att det är mer personal som gäller för att nå upp till anhörigas önskemål. Även Astrid 

och Bella påpekade att mer personal och tid vore önskvärt för att bli bättre på exempelvis 

utomhusvistelser. Nu handlar det ofta om att prioritera mellan olika arbetsuppgifter men de äldre 

prioriteras alltid först, enligt Astrid. Samtidigt betonade både Birgitta och Alva att mer personal inte 

alltid är lösningen för att det ska bli mer gjort, de menade att det snarare handlar om att få rätt person på 

rätt plats.  

”Om det blir två extra personal på en avdelning är det inte säkert att det blir mer gjort ändå” – 

Birgitta  

Äldreboende A blev utnämnt till årets bästa äldreboende några år efter att Agnes började där som chef. 

Agnes berättade att boendet hade ett väldigt dåligt rykte då hon tog vid och det hade varit hög omsättning 

på cheferna. Agnes menade att de vände på skutan tillsammans och att de stärkte sin självkänsla på 

boendet. I samband med detta började Anges ha medarbetarsamtal, vilket personalen inte var vana vid 

sedan innan. Medarbetarsamtal arbetar även Birgitta med. Agnes gav en tydlig förklaring till en bild 

som utkristalliserats för henne då hon började med sina medarbetarsamtal och som hon ofta använder 

sig av vid möten med personalen för att skapa förståelse för hur brukarens upplevda välbefinnande ska 

uppnås. Att det arbetades med denna bild var även något som framgick i samtalen med Alva och Astrid, 

som också berättade kring delar av denna. 

”Pensionären där och så har vi ett gäng anhöriga som vi också ska förhålla oss till, sen har vi 

personalen som pensionären speglar sig i, hur vi är och hur vi bemöter, det blir en direkt respons. 

[…] Sen så ska vi ju ha en dialog, en kommunikation och det är inte enkelt. Här bor 40 unika 
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pensionärer och sen så jobbar det ett antal unika människor som ju också har med sig sitt i bagaget. 

Alla har de ju olika väskor och ryggsäckar med sig och så ska de jobba ihop och alla ska göra så lika 

som möjligt så att pensionären mår bra, det är utmaning det.” – Agnes  

Samtliga respondenter påvisade att dialogen har stor betydelse för att lyckas, både mellan personal, med 

brukaren och de anhöriga. Alva berättade att personalen ofta diskuterar i grupp för att hitta de bästa 

lösningarna. Birgitta ansåg att de har en öppen dialog på äldreboende B, vilket även Berit framförde 

som betydelsefullt. 

”Jag tror att man måste ha en bra dialog. En bra arbetsgrupp och att vi kan diskutera med varandra. 

[…] Om vi inte får bra på kundnöjdhetsundersökningarna tror jag att det beror på kommunikationen. 

[…] Anhöriga ska vara involverade och känna sig välkomna hit också. Man måste tänka på alla så att 

alla mår bra, men det är svårt ibland.” – Berit  

Bemötande är något som respondenterna angav som mycket viktigt. Hur bemötandet upplevdes av 

brukarna år 2014-2015 kan erhållas från Kolada och benämns i databasen som ”Brukarbedömning 

särskilt boende äldreomsorg – Bemötande”. Äldreboende A har under dessa år nått upp till 100 % och 

äldreboende B erhöll 89 % respektive 94 %. Alva berättade om ett exempel kring bemötande. Hon sade 

att arbete med dementa personer handlar mycket om teater, vilket hon tycker är roligt. Alva menade att 

hon måste anpassa sig till alla brukare och att det inte går att vara på samma sätt mot alla.  

”Det är tio olika personligheter som behöver tio olika sätt att bemötas på.” – Alva  

Agnes delade med sig av tidigare erfarenheter och berättade att en ökning av personal inte per automatik 

blir bättre och således inte alltid är en lösning för att omvårdnad och kvalitet ska öka. Hon menade att 

det istället handlar om en genuin kompetens, både en teoretisk del men även färdigheter, erfarenheter 

samt vad personen har för inre värderingar. Agnes menade att diskussioner och reflektioner vid samtal 

ofta skiljer sig åt beroende på om personen gått en genuin utbildning eller inte. Framförallt betonade 

hon den fördjupade utbildningen i demens som bland annat Alva och Astrid genomfört. Denna 

utbildning omfattar dels en teoretisk fördjupning men även praktiska perioder på andra arbetsplatser, 

vilket enligt Agnes har stor betydelse. Alva menade också att utbildningen varit till stor nytta för hennes 

arbete då den exempelvis har genererat kunskaper i hur bemötandet ska ske på ett mjukare sätt med den 

demenssjuke personen. Hon tillade även att de kunnat påverka sina kollegor med de kunskaper som 

utbildningen genererat. 

Alva berättade lite om betydelsen av yrkesskicklighet hos personalen. Mycket hjälp finns att få hos 

kommungemensamma personer med viss utbildning, som exempelvis demenssjuksköterska och att 

många lösningar kan erhållas den vägen. Men Alva kommenterade även att det inte alltid behöver vara 

personen med den bästa utbildningen som kommer med den bästa lösningen, då mycket handlar om 

individens yrkesskicklighet. Detta var även något som Agnes påtalade, att utbildningen inte alltid har 

betydelse. Det handlar snarare om att klara av mötet, se pensionären och ge bekräftelse, enligt Agnes. 

”Det finns ju inte i Skövde kommun, men jag skulle ju tycka att det borde vara mer handplockad 

personal till vissa grupper man jobbar med, särskilt inom demensvården då det är väldigt psykiskt 

påfrestande emellanåt. Det är viktigt att man ska känna för att jobba på en demensavdelning och du 

måste vara på ett visst sätt.” – Alva 

Enhetschefen Birgitta lyfte fram att detta med handplockad personal och en egen vikarielista var en 

fördel då äldreboende B drevs i privat regi. Birgitta och Agnes berättade att det idag endast är vid ett 
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fåtal tillfällen som de själva, tillsammans med hjälp av sin personal, får avgöra vem som ska anställas. 

Båda cheferna betonade dock att de är väldigt nöjda med den personal de har idag.  

”Jag anställde ju vem jag ville när vi var i privat regi. […] Nu är det bara för mig att ta emot ett 

personnummer och namn och tacka. Då kan det vara så att folk inte passar in överhuvudtaget. Jag 

kan ju inte välja, det kunde jag förut och det är viktigt.” – Birgitta 

Personalen på både äldreboende A och B skickas dessutom kontinuerligt på utbildningar. Personalen 

som intervjuades menade att cheferna var skickliga på att se vilka personer som passade för de olika 

utbildningsmomenten. Dessutom arbetar de båda boendena mycket med värdegrundsfrågor främst 

utifrån en bok som gås igenom på arbetsplatsträffar, något som också grundar sig i ett av enheternas 

mål. Agnes sade att hon sett skillnader av detta arbete i kundnöjdhetsundersökningarna och att de fått 

ett mycket gott rykte som gör att många vill flytta till dem.  

Agnes och Birgitta diskuterade lite angående arbetet med målen och aktiviteterna i de balanserade 

styrkorten. De båda menade att det är en ständig process och något som inte enbart kan strykas från 

listan då målet är uppfyllt. Vid framtagande av aktiviteter och mål är personalen delvis involverade 

genom diskussioner. Alva menade att aktiviteterna inte alltid behöver vara så stora, det kan räcka med 

en dukning och bordsplacering under måltiderna, något som både äldreboende A och B arbetar mycket 

med.  

För att uppnå mål och förväntningar på både äldreboende A och B har stort fokus lagts på sociala 

aktiviteter. Birgitta berättade att de dessutom tar hjälp av en grupp anställda i kommunen som har till 

uppgift att gå ut med de äldre på boendena. Därtill påpekade Birgitta att de har en otroligt fin innergård, 

med vattenfall och bord där de äldre kan sitta och på sommaren intas ofta fikat där. Enligt Alva hade 

även äldreboende A en mycket fin innergård och hon berättade att de spenderar väldigt mycket tid där 

under sommarhalvåret, bland annat planteras blommor. Alva uppskattade att boendet är på ett plan så 

att alla har lätt tillgång till trädgården. Kundnöjdhet kring utevistelsen är något som kan utläsas i Kolada, 

där detta nyckeltal benämns ”Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – möjlighet att komma 

utomhus”. Äldreboende A har under år 2014 – 2015 erhållit en kundnöjdhet kring utevistelsen som 

ligger ungefär 30 respektive 40 procent högre än äldreboende B under dessa år.  

4.6 Social komplexitet 

Tanken bakom studiens tema social komplexitet var att försöka identifiera tyst kunskap och vilka 

förutsättningar som finns för att denna ska kunna spridas. Som nämnts tidigare i uppsatsen är detta dock 

något som är svårt att identifiera och av den anledningen belyses i detta stycke endast kortfattat det som, 

enligt vår uppfattning, mer specifikt kan kopplas till tyst kunskap.  

Studiens respondenter har arbetat flertalet år på sina respektive arbetsplatser och under intervjuerna 

framkom att det inte var någon hög personalomsättning. Både äldreboende A och B har regelbundna 

möten, framförallt arbetsplatsträffar, där personalen träffas och ges möjlighet att diskutera och utbyta 

erfarenheter. Dessa möten sker oftast avdelningsvis på boendena. Birgitta berättade att de förr haft 

separata arbetsplatsträffar med dag- och nattpersonal på äldreboende B, vilket nu förändrats.  

”Jag har slutat med natt-APT nu så att nattpersonalen kommer in på det dag-APT som passar 

schemamässigt för dem. Sen dess är det aldrig något, de klagar aldrig på varandra längre utan de tar 

det direkt med varandra när de träffas. Det är jättebra.” – Birgitta 
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Ett stort fokus på boendena, vilket även följer aktiviteterna i de balanserade styrkorten som syftar till att 

uppnå delmålet om brukarens välbefinnande, är värdegrundsarbetet på arbetsplatsträffarna som ger 

personalen möjlighet till reflektion och diskussion. Att dessa reflektionsmöten sker avdelningsvis beror, 

enligt Agnes, på dels olika sekretessnivåer men också på att det skapar mer givande diskussioner om 

inte grupperna är för stora. Dessutom har boendena dagliga rapporteringar morgon och kväll där 

personalen muntligt lämnar över till nästa skift. Dessa möten sker vanligtvis med personal från samtliga 

avdelningar.  

Agnes berättade att samtalsmiljön har utvecklats mycket på äldreboende A. I samband med detta 

påstående sade Agnes att hon dessutom fått höra från en utomstående person att det är en mycket god 

atmosfär på boendet. Att det är en öppen stämning för övrigt påpekades av respondenterna på både 

äldreboende A och B.  

Astrid och Berit delade med sig av sina erfarenheter kring hur kommunikationen med kollegorna kan 

skilja sig åt mellan en äldre kollega och en ny. De menade att personal som de arbetat länge tillsammans 

med lättare känner av varandra och att en muntlig kommunikation därför inte alltid är ett måste.  

”Märker jag att min kollega blir stressad och tappar tålamodet och sådant, då säger jag: ’Jag kan ta 

över så får du göra något annat’. Man får ju visa så då, så att den personen får gå ut.” – Berit  

”Har man jobbat kanske fem år ihop, då vet man hur man arbetar och så. Det räcker med en blick och 

så byts vi av liksom.” – Astrid  

Agnes och Birgitta berättade att de brukar ha enhetschefsträffar varannan vecka, vilket fångar upp social 

komplexitet även mellan cheferna. Agnes och Birgitta poängterade att dessa möten sällan tillhandahåller 

tid för diskussioner kring erfarenheter och reflektioner cheferna sinsemellan, då det mest är information 

ovanifrån. Agnes menade dock att cheferna blivit bättre på att be om egen tid på träffarna. Denna tid 

möjliggör att cheferna kan bli bättre på att lyssna på varandra, backa upp och stötta varandra, enligt 

Agnes.  

”Vi enhetschefer är ett gäng rätt så starka individualister och på enhetschefsträffarna när vi träffas så 

är vi inte per automatik ett väldigt sammansvetsat gäng. Vi råkar bara ha samma yrke och jobba inom 

samma kommun, så där kan vi hela tiden bli bättre och utvecklas. Det handlar om att bygga upp ett 

förtroende och få ett bra klimat i det gänget också och det gör vi inte genom att bara sitta av tre 

timmar med miljoner punkter på dagordningen, utan där ligger ju ansvar på vår chef att möjliggöra 

händelser, situationer, upplevelser och uppdrag där vi tvingas möta varandra.” – Agnes  

4.7 Samarbete med personal på andra avdelningar och boenden 

Alva och Astrid framförde deras upplevelser av kontakten mellan de fyra avdelningarna på äldreboende 

A. Två av avdelningarna benämns som demensboende och de andra två benämns äldreboende där övriga 

äldre bor. Personalen hjälper varandra och arbetar ibland även över avdelningarna, men då främst de 

avdelningar som hör till den del av boendet som de själva är placerade på, det vill säga demensboendet 

respektive äldreboendet. 

”Vi har ju inte så mycket kontakt med de där borta, vi vet ju inte så mycket om dem och de vet inte så 

mycket om oss.” – Alva  

”Vi hjälps ju åt och vi kan ju ringa, men vi ringer ju liksom aldrig ner till demensboendet. Vi ska ju 

vara en enhet, men det blir ju inte så att man ringer till dem utan då ringer man till dem här uppe på 

äldreboendet.” – Astrid  
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Alva menade ändå att personalen på hela boendet absolut kunde växla idéer och tankar med varandra, 

men att den begränsade kontakten dem emellan främst berodde på att de inte känner varandras brukare 

så väl. Respondenterna på äldreboende B gav en liknande bild av samarbetet mellan avdelningarna, att 

det fungerar bra och att de ringer varandra samt hjälper varandra om det behövs. Bella nämnde att 

avdelningarna möjligtvis kunde bli bättre på att dela sina erfarenheter vid arbetet mot målen. 

”Man kanske faktiskt skulle ha dialoger mellan avdelningarna när man arbetar mot målen. 

Exempelvis vad man kommer på för lösningar och ’så här har vi arbetat efter målet och det har 

fungerat jättebra’, typ så. Jag upplever inte att vi gjort något sådant.” – Bella  

Personalbyten mellan avdelningarna förekom i ganska liten utsträckning på både äldreboende A och B. 

Oftast sker detta för att täcka upp med personal, men äldreboende A hade även gjort ett personalbyte 

mellan avdelningarna i annat syfte.  

”Jag fick byta plats med någon på demensboendet, jag tror vi körde två dagar, en morgon och en 

kväll. Det var jättebra, för jag är ju anställd i kommunen och inte på äldreboende A, jag ska ju kunna 

åka var som egentligen. Vi har gjort detta i två omgångar tror jag, senast var nog för tre år sedan. 

Men en gång om året skulle säkert fungera och det är nyttigt.” – Astrid   

”Man får en viss förståelse för varandra om man byter avdelning. Sen finns det ju dem som inte vill 

byta avdelning alls och som har varit på samma avdelning sen äldreboendet öppnade och de går inte 

utanför sin trygghetszon.” – Birgitta  

Agnes och Birgitta belyste att de försöker ta tillvara på de personer som genomfört utbildningar så att 

övriga kollegor informeras. Ibland skickas ett fåtal anställda i kommunen på dyrare utbildningar och då 

får dessa sedan i sin tur åka runt och genomföra utbildningar på kommunens boenden. Birgitta nämnde 

att hon nyttjat två personer från ett annat äldreboende för detta ändamål.  

”Vi får ju ta tillvara på de personer som har fått gå sådana utbildningar som är relativt dyra, det är 

klart att de ska ut och utbilda på andra ställen sen.” – Birgitta 

Utöver dessa personer med specifik utbildning finns även extra personal i form av vikarier och pool-

personal som åker runt och arbetar på flera boenden inom kommunen. Alva berättade att denna extra 

personal är guld värda då de flertalet gånger kommit med bra förslag på framförallt hjälpmedel som kan 

underlätta i arbetet. Den extra personalen har då uppmärksammat dessa hjälpmedel på andra boenden 

och således fått idén därifrån. Berit förklarade att de utvecklat ett rapportblad efter tips från en vikarie 

och hon menade att det alltid är roligt och lärorikt att lyssna på den extra personalen som varit runt på 

flera boenden. Astrid tillade att hon överlag tror att arbetssätten är ganska lika på de olika boendena, 

men att vikarierna kan lägga märke till småsaker som kanske inte alla boenden gör. Ofta delar den extra 

personalen även med sig av negativa erfarenheter från andra arbetsplatser, enligt Astrid.  

Agnes kände sig övertygad om att de andra boendena i kommunen också har en bra verksamhet med 

mycket driv och hon uppfattar det som att det finns mycket kompetenta styrkor i kommunen. Någon 

större samverkan eller kontakt med andra boenden finns dock inte, enligt respondenterna. Personal från 

olika boenden träffas i stort sett enbart på utbildningar eller föreläsningar då personal från hela 

kommunen samlas. Vid dessa tillfällen menade Bella och Berit att de utbyter lite erfarenheter och pratar 

med varandra och Bella tillade att hon inte upplever något hinder mot att ringa personal på andra 

boenden om behovet skulle uppkomma. Astrid berättade att Agnes vid ett tillfälle anordnat en 

föreläsning på äldreboende A för personalen tillsammans med personal från ett annat boende. Detta var 

något som Astrid uppskattade väldigt mycket.  
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”Det skulle nog inte vara fel om cheferna bjuder in personal från andra boenden och att det är någon 

föreläsare som kommer. Vår chef är ju bra på att fixa föreläsare och massa grejer liksom, så man 

kanske kan bjuda in på så sätt och att man då får prata med andra.” – Astrid  

Agnes berättade att det år då äldreboende A fått utnämningen som årets bästa äldreboende hade några i 

personalen fått frågor från annan personal inom kommunen om vad de gjort för något som var så bra. 

Personalen på äldreboende A hade då sagt till Agnes att de först inte riktigt vågade säga, men räknade 

sedan upp flera saker som de gjorde. Att de inte vågade säga berodde, enligt Agnes, på att de var osäkra 

på vilken reaktion det skulle bli.  

I kommunen har det tidigare funnits en rutin som gick ut på att personal inom kommunen skulle kunna 

byta arbetsplats för att öka den interna rörligheten. Tanken var att det då skulle komma in nya personer 

samtidigt som personer på boendet sökte annat. På äldreboende A var det dock inte många som ville 

flytta på sig, enligt Agnes.  

”Jag måste säga att personalen här generellt inte är något sugna att jobba på andra ställen.” – Agnes 

”Det är ju så här att man skulle kunna byta personal med ett annat boende i två dagar, men alltså du 

vet, det skulle bli krig här. En demensavdelning behöver ha samma kontinuitet i personalen och en del 

i personalen skulle aldrig gå med på det.” – Birgitta   

Agnes och Birgitta berättade om deras arbete och kontakt med andra enhetschefer som bland annat sker 

genom enhetschefsträffarna. Via dessa träffar har Agnes exempelvis fått möjligheten att dela med sig 

av en blankett som hon skapat för att öka personalens datakunskaper och som lett till goda resultat. 

Agnes och Birgitta är dessutom båda kopplande enheter till var sitt annat äldreboende inom kommunen, 

vilket ska innebära ett stöd för de olika enhetscheferna. Agnes nämnde att hon och hennes kopplande 

enhetschef genomfört en ledarskapsutbildning tillsammans, vilket främjat dem båda väldigt mycket.   

”Vi har varit smarta och dragit jättemycket nytta av varandras saker, tipsat och hjälpt varandra. När 

hon är ledig eller frånvarande så får jag gå in i hennes ställe och vice versa.” – Agnes  

Birgitta ansåg att utifrån den lilla kontakt hon har med andra enhetschefer är det ett väldigt ensamt arbete 

som chef då hon inte har någon på plats att bolla funderingar med, men uppstår ett behov går det alltid 

att ringa en kollega. Detta är något som sker ytterst sällan för Birgitta och hon menade att det beror på 

arbetserfarenheten från boendet då det var privatägt, då detta tänk kring samarbete inte fanns. Birgitta 

har ändå ett visst samarbete med enhetschefen på sin kopplande enhet och de hjälps framförallt åt vid 

semesterperioder. Men tanken är också att de ska kunna utgöra ett stöd för varandra i det vardagliga 

arbetet.  

”Hon som jobbade före den nuvarande ringde ju rätt mycket till mig i början, men jag kanske inte 

ringer de här personerna och jag får väl skylla mig själv i och för sig, men jag har nog inte det 

behovet.” – Birgitta  

Birgitta nämnde att nya chefer i kommunen även kan få en mentor i en gammal chef, utöver en 

kopplande chef. Detta hade Birgitta då boendet blev kommunalt och det resulterade i ungefär två 

telefonsamtal innan hon var inne i arbetet. Birgitta lyfte fram att hon hade tidigare erfarenheter från att 

arbeta som chef i kommunal äldreomsorg och vid boendets byte från privat till kommunalt skedde inga 

större förändringar, då personalen även var densamma.  
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5 Analys 
I detta kapitel ämnas uppsatsens syfte att besvaras. Den empiriska studien sammankopplas med tidigare 

forskning som presenterats i den teoretiska referensramen.  

5.1 Applicering av RBV på offentlig sektor 

Fundamentalt utgår RBV från kommersiella företag, men synsättet är även applicerbart på offentlig 

sektor. I figur 10 nedan ges en överskådlig tabell över de områden och antaganden som vanligtvis 

diskuteras inom RBV. Tabellen visar två kolumner, där den vänstra halvan berör RBV inom 

kommersiella företag och den högra halvan belyser RBV inom offentlig sektor. Figur 10 är utgångspunkt 

för diskussionen nedan kring de likheter och skillnader som framträder då synsättet appliceras på privat 

eller offentlig sektor.   

 
Figur 10. Egenarbetad tabell över analys kring likheter och skillnader vid applicering av RBV inom kommersiella företag 

gentemot offentlig sektor. 

Att resurser är heterogent fördelade mellan organisationer och ej perfekt mobila är två grundantaganden 

som Barney (1991) utgick ifrån då RBV först publicerades. Som framkommer i första raden i figur 10 

påvisar studien att dessa grundantaganden även tenderar att stämma inom den offentliga sektorn. 

Andersén et al. (2015) nämner att de resurser som består av humankapital många gånger är svåra att 

förflytta till andra organisationer. Exempel på en materiell resurs som belyses i studien och som kan 

sammankopplas till grundantagandet att resurser är heterogent fördelade mellan organisationer är de 

fastigheter som boendena är belägna i. Studien indikerar på att fastigheternas utformning har stor 

inverkan på brukarnas möjligheter att komma ut samt personalens möjligheter att nyttja sin tid optimalt. 

Att resurser inte är perfekt mobila beror oftast på personalens individuella val av exempelvis 

arbetsgivare och arbetsort. Föreliggande studie påvisar att personalen generellt inte är intresserade av 

att byta vare sig enhet eller avdelning, vilket kan ställas i likhet med Barneys (1991) mobilitetstänk. 

RBVs två grundantaganden, att resurser är ojämnt fördelade över organisationer och att resurser inte 

alldeles enkelt kan flyttas mellan två olika enheter, tenderar följaktligen att vara desamma oavsett om 

verksamheten bedrivs av en offentlig sektor eller ett kommersiellt företag. 

I andra raden i figur 10 påvisas att varaktig konkurrensfördel inom offentlig sektor ska definieras som 

varaktig lönsamhet. Inom offentlig sektor eftersträvas inte maximal vinst genom varaktiga 

konkurrensfördelar, snarare ska samhällets intressen och behov tillgodoses i första hand (Knutsson et 

al., 2008). En likhet mellan kommersiella företag och offentlig verksamhet är dock att båda önskar uppnå 

en varaktig lönsamhet. För ett vinstdrivande företag kan lönsamhet uppnås via konkurrensfördelar 

(Barney, 1991), vilket är en anledning till att lönsamhet många gånger använts synonymt till 

konkurrensfördelar i tidigare forskning (Andersén, 2011; Newbert, 2007; Peteraf & Barney, 2003). En 

ökad lönsamhet inom offentlig sektor tilldelas framförallt samhällets medborgare och inte 

organisationen ensamt (Knutsson et al., 2008). I studien framkommer att äldreboenden som drivs i privat 
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regi får lägga mycket tid på marknadsföring för att brukare skulle välja att flytta dit. Då boendena drivs 

kommunalt fylls istället platserna efter andra premisser som gör att marknadsföring inte längre är 

nödvändigt. Föreliggande studie påvisar dessutom att det finns ett större fokus på vinst och hårdare krav 

på budgetföljsamhet för privatägda boenden. Kommunalägda boenden tenderar snarare att ha en mer 

förlåtande syn på en överskriden budget, framförallt då en överskriden budget kan förklaras av 

exempelvis personalkostnader. Denna beskrivning kan exemplifiera skillnader mellan privat och 

offentlig sektor. Ett kommersiellt företag har en mer påtaglig konkurrens att förhålla sig till och studien 

påvisar att det är nödvändigt för ett privatägt boende att ligga före för att överleva. En strävan efter 

varaktig lönsamhet kvarstår oavsett om verksamheten bedrivs i privat regi eller av den offentliga 

sektorn, men appropriering av det erhållna mervärdet kan skilja sig åt. I en kommun tenderar en ökad 

lönsamhet att tillägnas medborgarna medan ett kommersiellt företag tenderar att behålla en ökad 

lönsamhet inom organisationen.   

Ursprungligen har RBV fyra kriterier; värde, sällsynt, icke imiterbar och organisation (VRIO) som 

tillämpas vid analys kring hur innehavet av en resurs kan leda till en varaktig konkurrensfördel. Hur 

VRIO-kriterierna förhåller sig inom offentlig sektor gentemot kommersiella företag uppmärksammas i 

tabellens sista rad i figur 10. Rosenberg-Hansen och Ferlie (2016) har diskuterat vilka av VRIO-

kriterierna som är betydelsefulla för resurser inom offentlig sektor. För att en offentlig verksamhet ska 

erhålla en varaktig lönsamhet menar dessa forskare att två viktiga kriterier är att resursen ska tillföra 

verksamheten ett värde och att verksamheten har en bra organisering. Samtidigt menar forskarna att 

kriterierna sällsynthet och icke imiterbarhet inte bidrar till en varaktig lönsamhet. Denna studie är ense 

med Rosenberg-Hansen och Ferlie (2016) om att kriterierna värde och organisation är lika betydelsefulla 

för offentlig sektor som för ett kommersiellt företag.  Emellertid anses inte att VRIO behöver förkortas 

till VO för att appliceras på offentlig sektor, utan istället skulle VRO kunna tillämpas. Utifrån studien 

och den teoretiska referensram som uppsatsen vilar på påvisas att det enda kriterium som bör uteslutas, 

vid applicering av VRIO på offentlig sektor, är kriteriet att en resurs ska vara icke imiterbar. Studien 

påvisar att även en sällsynt resurs kan ses som en tillgång. Så länge kommunen har en öppen 

organisationskultur och väl fungerande samverkan mellan sina enheter finns det inte något som hindrar 

att en sällsynt resurs kan delas med andra enheter. Givetvis gäller inte detta samtliga typer av resurser 

då vissa, precis som grundantagandena säger, är mindre mobila (Barney, 1991). 

5.2 Iakttagna resurser 

Detta kapitel grundas utifrån analysverktyget som presenterades i figur 8 i uppsatsens metodkapitel. För 

att kunna ge en ökad förståelse om interna resurser och hur dessa möjligen kan nyttjas för att nå en högre 

effektivitet inom offentlig sektor belyses därför i nästföljande stycken några av de interna resurser som 

identifierats. Dessa resurser tolkas som betydande för möjligheten att nå upp till verksamhetsmål och 

intressenternas förväntningar. Hur väl dessa mål och förväntningar uppnås kan enligt Brorström et al. 

(2006:2) användas som ett mått på effektivitet. Närmast presenteras först lite bakgrund, vilket 

framkommer i studien, kring enheternas arbetssätt och deras mer generella syn kring tillgängliga 

resurser.  

Problemet som ligger till grund för studien är Sveriges demografiska utveckling där antalet äldre i behov 

av omvårdnad ökar, samtidigt som personer i arbetsför ålder blir färre (Konjunkturinstitutet, 2015; 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2016). Detta leder till att välfärdstjänsterna behöver bli effektivare 

för att undvika en framtida skattehöjning. Som redogjorts för tidigare är välfärdstjänster problematiska 

att effektivisera, vilket delvis kan relateras till Baumols dilemma, det vill säga att tjänsterna till stor del 

utförs av individers arbetskraft, men också att kraven ökar på de tjänster som levereras enligt Wagners 

lag (Baumol, 1967; Durevall & Henrekson, 2011). Studien belyser också en svårighet i att effektivisera 
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tjänster som berör människors välbefinnande där stor vikt måste läggas vid kvalitet, vilket gör att det 

inte är jämförbart med en effektivisering av materiella ting. Innan studien genomfördes fanns en 

föreställning om att märkbara skillnader skulle kunna urskiljas mellan de två enheterna. Variablerna 

bakom urvalet av studieobjekten tolkades som indikatorer på att enheterna hade förmågor att nyttja sina 

interna resurser olika effektivt. Detta var emellertid en föreställning vars stöd i empirin visade sig vara 

svagt. Utifrån insamlat empiriskt material kan istället konstateras att de två enheterna har snarlika 

arbetsätt och ingen enhet utmärker sig som påtagligt mer effektivt. Studien påvisar att en kvalitativ 

omvårdnad är det som är centralt för respondenterna.  

För att tydliggöra var fokus bör läggas och vilka interna resurser som behövs, finns eller eventuellt 

saknas är det viktigt att mål och förväntningar identifieras (Bryson et al., 2007). I studien har 

identifiering av verksamhetsmål gjorts framförallt genom enheternas balanserade styrkort och 

intressenternas förväntningar har identifierats genom respondenternas syn på dessa. I de balanserade 

styrkorten för kommunens äldreboenden, se bilaga 3, återfinns de mål, aktiviteter och resultatmått som 

satts upp för enheterna. Verksamhetsmålen omfattar områden som ekonomi, arbetsmiljö, brukarnas 

livskvalitet och effektiv resursanvändning. Effektiv resursanvändning är således ett mål i kommunens 

balanserade styrkort men är också centralt för denna uppsats. Eftersom RBV kan tillämpas för att studera 

hur lönsamhet kan erhållas med hjälp av interna resurser (Peteraf & Barney, 2003) är det intressant att 

belysa respondenternas syn på sina tillgängliga resurser. Studien påvisar en önskan om mer personal 

men visar samtidigt att antalet personal inte betraktas som avgörande för möjligheten att leva upp till 

mål och förväntningar. Detta kan kopplas till Arnek et al. (2013:8) som klarlägger att det inte finns något 

tydligt samband mellan extra tillsatta medel per brukare inom välfärdstjänster och en ökad kvalitet. 

Studien påvisar en stor medvetenhet kring att inte mer resurser kan erhållas utan att befintliga resurser 

måste nyttjas på ett effektivt sätt. Vidare upplever personalen att de tillgängliga resurser som finns idag 

räcker för att nå upp till förväntningar och mål för verksamheten.  

5.2.1 Arbetssätt 

Arbetssätt är en resurs som kan kopplas till definitionen av Bryson et al. (2007); att resurser är alla 

tillgångar som kan hjälpa organisationen att uppnå mål och förväntningar. Arbetssätt grundas i 

humankapital, vilket är en omtalad resurs inom RBV (Andersén et al., 2015; Barney, Wright & Ketchen, 

2001; Carmeli, 2004). Arbetssätt är ett svårt område att studera eftersom resurser som kan 

sammankopplas med detta till övervägande del utgörs av immateriella resurser, vilka har en välkänd 

studie- och identifikationsproblematik (Godfrey & Hill, 1995). Av denna anledning grundas följande 

diskussion i tolkningar.  Som nämnts ovan påvisar studien inte några iögonfallande skillnader mellan de 

två enheternas arbetssätt. En anledning kan vara att båda enheterna arbetar utifrån samma bok med 

värdegrundsfrågor som gås igenom på arbetsplatsträffar och grundas i verksamheternas mål. I studien 

framkommer att detta värdegrundsarbete gjort skillnad i kundnöjdhetsmätningar.  

Föreliggande studie indikerar på att viss personal har en utvecklad förmåga att arbeta utifrån ett 

personcentrerat arbetssätt, där den äldre individen sätts i fokus istället för dennes sjukdom. För att 

utveckla analysen kring arbetssätt ytterligare ses bemötande som en trolig del som avspeglas i dels 

värdegrundsarbetet men också arbetssätt mer generellt. Bemötande anges både som en aktivitet och ett 

resultatmått i de balanserade styrkorten för att nå upp till delmålet om brukarens välbefinnande. Studien 

visar dessutom att bemötande är en viktig förväntning från både brukare och anhöriga. Huruvida 

enheterna klarar att nå upp till detta mål och denna förväntning kan återspeglas i ett nyckeltal från Kolada 

som rör just bemötandet. Studien påvisar att de undersökta enheterna skiljer sig åt i resultaten från 

Kolada gällande bemötande. En förbättring hos enheten som haft ett lägre resultat har dock skett. En 

fullständig kartläggning av de resurser som ligger bakom framgången hos den starkare enheten är 
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omöjlig, men studien påvisar emellertid att personalen på detta boende tenderar att besitta en mer 

utvecklad förmåga att arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt, vilket också omfattar ett personligt 

bemötande med varje individ. Vid bemötande är även sättet att kommunicera betydelsefullt. 

Föreliggande studie påvisar hur viktigt det är att både personal, brukare och dennes anhöriga involveras 

i diskussioner och att bristande kommunikation mellan parterna kan göra att bemötandet upplevs som 

mindre bra. Arbetssätt, kommunikation med brukare och anhöriga samt bemötande kan troligen ses som 

faktorer som har inverkan på ett kundorienterat system. Ett kundorienterat system är enligt Carmeli och 

Tishler (2004) en central resurs som kan leda en offentlig verksamhet till framgång.   

Studien påvisar att personer som erhållit en kvalificerad vidareutbildning ses som en betydelsefull resurs 

då de har utvecklat sitt arbetssätt men också förbättrat sina förmågor att reflektera och diskutera. Att 

investera i humana resurser genom utbildning är något som Carmeli och Tishler (2004) menar är 

betydelsefullt för organisationer då detta förbättrar individernas yrkesskicklighet och förmågor. 

Slutligen belyser studien den vikt som bör läggas på att anställa rätt personal. Personen bör passa till 

verksamheten och ha en genuin kompetens bestående av dels en teoretisk del men också färdigheter, 

erfarenheter och goda inre värderingar. Studien påvisar en önskan om större valfrihet vad det gäller 

nyanställningar, så att personal med rätt kompetens och yrkesskicklighet anställs till enheterna. I 

dagsläget gör kommunens system att enheterna ibland får in personal som inte alls passar i yrket, vilket 

i sin tur kan påverka verksamheten negativt. Betydelsen av att personalen passar in har även 

uppmärksammats av forskare som exempelvis Teece et al. (1997), vilka betonar vikten av att 

organisationens humankapital går i linje med organisationens kultur och strategi. Carmeli och Tishler 

(2004) tar det ett steg längre och påtalar att en kommun bör anställa de bästa individerna för att kunna 

erhålla en varaktig lönsamhet. Rätt personal på rätt plats är troligen något som har inverkan på 

enheternas arbetssätt i stort, både på organisations- och individnivå. 

5.2.2 Förmågan att skapa en bra dialog 

Studien visar att brukarens välbefinnande ses som det främsta målet för verksamheterna och att ett gott 

välbefinnande också är en grundläggande förväntning från brukare och deras anhöriga. Brukarens 

välbefinnande återfinns i ett delmål i enheternas balanserade styrkort och till beskrivningen av detta mål 

inkluderas även trygghet, valfrihet och delaktighet. I figur 11 nedan presenteras en modell för att ge en 

ökad förståelse kring hur målet och förväntningen om brukarens välbefinnande kan uppnås genom 

dialog.     

  
Figur 11. Egenarbetad modell. Samtliga av pallens ben är avgörande för att uppnå målet och förväntningen om brukarens 

välbefinnande genom förmågan att skapa en bra dialog. Pusselbitarna symboliserar de olikheter som finns hos personalen 

och måste passa ihop för att detta ben ska hålla. 
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Pallens tre ben symboliserar faktorer som kan påverka en brukares välbefinnande på ett äldreboende. 

Studien påvisar dialogen som en viktig del för ett framgångsrikt arbete och förmågan att skapa en bra 

dialog kan därför ses som en betydelsefull resurs. För att brukaren ska uppnå ett välbefinnande indikerar 

studien på att det är dialogen mellan personalen, brukaren och dennes anhöriga som många gånger är 

avgörande. Pallen symboliserar således dessa tre parter som tre ben, vilka alla tillsammans gör att pallen 

kan stå upp. Om dialogen är bristande med exempelvis anhöriga rasar pallen och brukarens 

välbefinnande kan således inte uppnås till sin helhet. Pusselbitarna i personalens ben symboliserar de 

olikheter som finns hos personalen. Resurser bestående av humankapital, det vill säga personalen, måste 

stämma väl överens för att en organisation ska bli framgångsrik (Andersén, 2011; Teece et al., 1997). I 

studien framkommer att personalen är ett antal unika människor, vilka alla har sitt med sig i bagaget. 

Eftersom studien indikerar på att det är betydelsefullt och viktigt för många äldre att personalens 

arbetssätt sker på ett likartat sätt måste personalen kunna hantera dessa olikheter framförallt genom 

kommunikation. Dialogen är även viktig mellan personalen ifall exempelvis brukarens sjukdomsbild 

förändras eller om brukaren har specifika önskemål. Personalens yrkesskicklighet och kompetens 

beräknas kunna stärka benet, men även vikten av att ha rätt personal på rätt plats, eller så kallad 

handplockad personal, kan ses som ett sätt att få pusselbitar som bättre passar med varandra. Förmågan 

att skapa en bra dialog är således viktig dels mellan personalen, men också mellan samtliga parter, vilket 

kan vara avgörande för brukarens upplevda välbefinnande.  

Förmågan att skapa en bra dialog kan även relateras till förmågan att ständigt klara nya anpassningar. 

Dynamiska förmågor tas upp av flertalet forskare som avgörande för att en organisation ska kunna nå 

och bibehålla en varaktig lönsamhet (Eisenhardt & Martin, 2000; Teece et al., 1997). Att äldreboenden 

behöver dessa dynamiska förmågor beror enligt Pablo et al. (2007) på att de verkar inom en volatil 

omvärld främst på grund av politiken. Politikens roll uppenbaras delvis i de mål som sätts i enheternas 

balanserade styrkort. Förutom att politiken bidrar till en volatil omvärld för enheterna tenderar även 

deras vardagliga verksamheter att vara föränderliga i hög grad. Studien visar att behoven ständigt skiftar 

hos brukarna, framförallt på grund av förändrade sjukdomsbilder men också genom olika individuella 

förväntningar på boendet och likaså vad som anses vara en god omvårdnad. Tillsammans ställer detta 

krav på en hög anpassningsförmåga hos personalen och för att brukaren ska uppnå ett välbefinnande 

genom trygghet, valfrihet och delaktighet kan förmågan att skapa en bra dialog mellan personal, brukare 

och dennes anhöriga ses som en möjlig nyckel till att bemöta förändringar framgångsrikt.  

I de balanserade styrkorten är bemötande en aktivitet för att nå upp till brukarens välbefinnande. Ett 

högt resultat i bemötande vid kundnöjdhetsundersökningar kan indikera på en starkare förmåga att skapa 

en bra dialog mellan personal, brukare och dennes anhöriga.  

5.2.3 Ekonomisk kompetens 

En viktig intressent till kommunal verksamhet är skattebetalarna och därför sker även en analys ur ett 

mer ekonomiskt perspektiv. Skattebetalarna påverkas på sikt av alla effektiviseringar eller förbättringar 

i verksamheten, men också av enheternas arbete direkt kring ekonomi. Även om brukarna själva 

finansierar delar av sin omvårdnad, är realiteten som sådan att kommunal äldreomsorg är en 

välfärdstjänst som tar betydande ekonomiska medel i anspråk (Bergman och Jordahl, 2014:1). För att 

kunna finansiera en ökad efterfrågan på välfärd, utan skattehöjningar, ses ett behov av att effektivisera 

dessa tjänster (Brorström et al., 2006:2; Morin & Öberg, 2016). Av denna anledning är det viktigt för 

enheterna att hushålla med sina resurser och leverera en så god omvårdnad som möjligt med de medel 

som tilldelas. Ett delmål i enheternas balanserade styrkort är effektiv resursanvändning, vilket mäts med 

hjälp av budgetföljsamhet.  



41 

 

Studien påvisar att personalen på en av de studerade enheterna tenderar att ha en stor 

kostnadsmedvetenhet, något som inte återfinns i samma utsträckning hos den andra enheten. I studien 

framkommer att denna kostnadsmedvetenhet till stor del kan hänföras till tiden då denna enhet bedrevs 

i privat regi, vilket innebar ett större fokus på kostnader. Trots hög kostnadsmedvetenhet betonas i 

studien att verksamheten inte får bli allt för kostnadsstyrd utan viktigast är att brukarna ska erhålla en 

kvalitativ omvårdnad. Studien påvisar att personal som arbetat på boendet då det var privat har en ökad 

kostnadsmedvetenhet gentemot de som enbart arbetat inom kommunal regi. Denna ekonomiska 

kompetens kan således ses som ett exempel på en resurs som är unik för organisationen på grund av en 

historisk händelse (Barney, 1991).  

Emellertid stämmer inte dessa indikatorer överens med den variabel, kostnad per brukare, som urvalet 

av enheter baserats på. Detta kan härledas till en svaghet i den metod som användes för val av 

studieobjekt. Till studiens urval valdes att endast ta hänsyn till personalkostnad per brukare, vilket inte 

ger information om boendenas övriga kostnader. Den information som erhölls av enhetschefen på 

enheten med upplevd högre kostnadsmedvetenhet var att de aldrig avvikit från budget på något annat än 

bemanning. Detta påstående visar att variabeln kostnad per brukare kan ge en viss missvisande bild av 

boendenas ekonomi. Att personalkostnaderna ibland överskrider budget framkommer i studien som en 

nödvändighet för att kunna erbjuda en god omvårdnad då exempelvis oroliga och sjuka brukare kräver 

mer personal. 

5.2.4 Byggnadernas utformning 

Som presenterats i början av detta kapitel fanns innan genomförandet av studien en föreställning om att 

enheterna skulle nyttja sina interna resurser olika effektivt. Föreliggande studie påvisar emellertid inte 

någon större märkbar skillnad, de iakttagna immateriella resurserna tenderar att vara relativt lika 

fördelade mellan de två enheterna. Efter observation och diskussioner vid intervjuerna påvisar studien 

en materiell resurs som skiljer sig åt mellan enheterna; enheternas fastigheter. Fastigheternas 

planlösningar påverkar boendenas verksamhet i hög grad. Carmeli och Tishler (2004) förklarar att det 

är kombinationen av materiella och immateriella resurser som är avgörande för en organisations 

framgång. Detta innebär i studieobjektens fall att framgång inte enbart kan uppnås med immateriella 

resurser som exempelvis ett bra humankapital och arbetssätt.  

Studien påvisar att fastigheternas utformning har stor betydelse för verksamheternas dagliga drift då det 

påverkar brukarnas möjlighet till utevistelse samt hur bemanningen kan fördelas. Möjlighet att komma 

ut är ett resultatmått i enheternas balanserade styrkort som är kopplat till delmålet om ett hälsofrämjande 

förhållningssätt. I Kolada finns även ett nyckeltal som beskriver möjligheten att komma utomhus och 

denna studie visar att boendenas utformning tenderar att påverka detta resultat. Enheten belägen i 

enplanshuset har erhållit ett högre nyckeltal medan enheten i flerplanshuset erhållit ett lägre nyckeltal. 

Fastigheternas utformning kan ha inverkan på den tid som tas i anspråk hos personalen då de ska hjälpa 

brukarna ut. Ett enplanshus tenderar att leda till att personalen kan nyttja sin tid mer effektivt. En bra 

utformad fastighet är att betrakta som en värdefull materiell resurs vilken är möjlig att imitera, men en 

imitering av detta slag kan vara svår och krävande. Denna resurs kan ses som ett exempel på RBVs två 

grundantaganden, att resurser är heterogent fördelade och ej perfekt mobila (Barney, 1991). 

5.2.5 Tillvaratagande av personalens kompetens 

En organisations resurser är avgörande för huruvida varaktig lönsamhet kan nås och för att kunna erhålla 

detta krävs dessutom att resurserna nyttjas till dess fulla potential (Knutsson et al., 2008; Newbert, 

2008). Eftersom personalen utgör en betydande resurs för äldreboenden belyses därför hur denna resurs 

nyttjas.  
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Föreliggande studie påvisar att vidareutbildning av personal är betydelsefullt. Det framkommer 

dessutom att utbildad personal har ansvar att informera övrig personal om nyvunnen kunskap och 

enhetscheferna tillvaratar även kompetens och kunskap hos andra personer inom kommunen. Studien 

indikerar således på att boendena är måna om att nyttja de resurser som finns att tillgå. Dock 

observerades att personalen på boendena inte alltid nyttjas till sin fulla potential. Om organisationen för 

varje tillsatt krona ska kunna ge maximalt med fördelar till berörda intressenter (Peteraf & Barney, 

2003), är detta relevant att uppmärksamma. Studien påvisar att vårdpersonalens arbetsuppgifter 

förändrats och att stort fokus idag läggs på uppgifter utanför själva vården, vilket i sin tur således även 

minskar tiden med brukarna. Dessutom påvisas att vårdbiträden och undersköterskor i stort utför samma 

arbetsuppgifter, trots skillnader i utbildningstid. Slutligen uppmärksammas även att ansvarsfördelningen 

vid exempelvis medicindelegation har stramats åt. Anledningen till förändrade arbetsuppgifter kan 

emellertid ha andra bakomliggande orsaker som inte framkommit under studien. Huruvida personalens 

kompetens tas tillvara kan dock ändå ifrågasättas. En orsak bakom en bristande förmåga att tillvarata 

personalens kompetens kan vara en bristfällig organisation (Knutsson et al., 2008; Newbert, 2008). 

Andersén (2011) påvisar dessutom att fasta rutiner kan leda till att resurser inte nyttjas till sin fulla 

potential.  

5.3 Tyst kunskap 

Tyst kunskap har kategoriserats till det VRIO-kriteriet som utgörs av icke imiterbara resurser (Andersén 

et al., 2015). Att tyst kunskap är svårt att imitera beror till stor del på att individer som bär den tysta 

kunskapen saknar medvetenhet om dess existens och att den är svår att uttala (Nonaka, 1991). Detta 

mjuka humankapital kan därför troligtvis inte säkerställas genom ett fåtal påståenden utan är sådant som 

mer generellt påverkar individerna i deras tänk och det sätt som arbetsuppgifterna utförs på. Att 

identifiera tyst kunskap under ett fåtal intervjuer ger således endast indikationer på vad som kan tillhöra 

denna kategori och mycket tolkning spelar därför även in. Trots denna problematik att identifiera tyst 

kunskap är det en viktig intern resurs som bör beaktas för att exempelvis kompetensen ska kunna höjas 

hos personalen.  

Inom offentlig verksamhet har tyst kunskap erhållit mycket uppmärksamhet och centralt för denna resurs 

är kompetens i form av yrkesskicklighet och den erfarenhet som individerna bär med sig. Föreliggande 

studie omfattar personal med lång erfarenhet både i yrket och på respektive boende. Ett mer konkret sätt 

att tolka hur personalens erfarenheter speglas i deras arbetssätt kan belysas med studiens klarläggande 

kring att verbal kommunikation inte alltid är nödvändig då personalen arbetat länge tillsammans och en 

erfarenhet inom personalgruppen infunnit sig. Detta sätt att kommunicera tenderar att skilja sig åt mellan 

personal som arbetat länge tillsammans och med nya medarbetare då mer tydlighet krävs. Studien 

påvisar att yrkesskicklighet kan belysas genom exempelvis ett genuint ekonomiskt tänk, arbetssätt och 

ett ledarskap som leder till goda resultat i form av bland annat ett gott rykte.  

För att tyst kunskap ska kunna spridas menar Amayah (2013) att hänsyn måste tas till medarbetarnas 

vilja att dela kunskap. Föreliggande studie indikerar på att denna vilja finns hos respondenterna och det 

finns även en tydlig medvetenhet kring att förbättringar bör göras i form av exempelvis mer samarbete 

för att stärka spridning av kunskap och erfarenhet. Amayah (2013) påvisar även att 

organisationskulturen har inverkan på spridning av tyst kunskap. Eftersom organisationskulturen 

påverkas av exempelvis värderingar (Carmeli & Tishler, 2004) har respondenternas goda värderingar 

kring sitt arbete inom vården, som framkommer i studien, troligen en positiv inverkan på kulturen.  

Enligt Amayah (2013) är organisationsstruktur och ledarskap två viktiga faktorer för att tyst kunskap 

ska delas. Organisationsstrukturen kan bland annat påverka utformningen av sociala nätverk inom 
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organisationen, vilket är något som måste finnas för att tyst kunskap ska kunna spridas (Amayah, 2013). 

För att skapa en bild av strukturen kring sociala nätverk belystes i empirin de mer konkreta tillfällena 

då personal och chefer möttes, genom exempelvis enhetschefsträffar och arbetsplatsträffar som 

mestadels sker under en chefs ledning. I studien framkommer att möten som öppnar upp för reflektioner 

tenderar att leda till många givande diskussioner bland personalen, vilket troligen är positiva 

förutsättningar för spridning av tyst kunskap. Studien påvisar dock att många möten ofta äger rum 

avdelningsvis, vilket är något som kan hindra tyst kunskap från att spridas över avdelningarna. Studien 

ger trots detta exempel på hur tillvaron utvecklats positivt genom framförallt ökat erfarenhetsutbyte då 

personal slagits samman vid mötestillfällen. Föreliggande studie ger indikationer på att strukturen på 

enhetschefsmötena kan utvecklas då dessa främst kretsar kring information från högre chef och ingen 

tid ges till cheferna för att möta varandra, utbyta erfarenheter och bygga upp ett förtroende för varandra. 

Förtroende kan kopplas till den tillit som måste finnas mellan individer för att tyst kunskap ska kunna 

spridas (Amayah, 2013). Studien visar att en vilja finns att dela mer kunskap mellan enhetscheferna, 

vilket nämndes ovan som ytterligare en viktig faktor för att tyst kunskap ska kunna spridas (Amayah, 

2013). De sociala nätverk som består av mer spontana möten mellan personal och chefer är svårare att 

undersöka, men studien ger indikationer på att dessa fungerar. Betydelsen av införandet av mer sociala 

nätverk för att sprida tyst kunskap och stärka denna resurs belyses även i forskningen kring interaktion 

mellan organisationer (Lorenzoni & Lipparini, 1999), vilket presenteras närmare nedan.  

5.4 Interaktion mellan organisationer 

Enligt forskningen kan interna resurser stärkas via interaktion mellan organisationer (Dyer & Singh, 

1998). Genom interaktion kan nämligen sammansättningar av resurser skapas som gör att de blir både 

unika och lönsamhetsgenererande, vilket är något som belysts i synsättet om dynamiska förmågor 

(Eisenhardt & Martin, 2000). Rosenberg-Hansen och Ferlie (2016) argumenterar dessutom att offentliga 

verksamheter genom samarbete bör dela på de resurser som är värdefulla, alltså även de som är unika 

och lönsamhetsgenererande. Om verksamheterna låter andra imitera dessa resurser kan följaktligen ett 

högre värde erhållas av medborgarna. Likaledes påvisar Lavie (2006) att en organisations ägande och 

kontroll av resurser inte är avgörande för en varaktig lönsamhet. Mycket talar således för att interaktion 

mellan organisationer troligtvis kan stärka och sprida interna resurser inom offentliga verksamheter och 

på så vis även generera ett mervärde till medborgarna.  

Ett samarbete mellan avdelningar och med andra boenden är ett första steg för att boendets enhetschefer 

och medarbetare ska kunna dela med sig av resurser. Bryson et al. (2007) menar att samarbete både kan 

stärka befintliga kompetenser och skapa nya. Föreliggande studie påvisar dock att inget större samarbete 

äger rum idag varken över avdelningarna på respektive boende eller med andra enheter. Trots detta 

påvisande framkommer i studien en önskan om ett bättre samarbete, framförallt för att nyttja varandras 

erfarenheter genom arbetet mot uppsatta mål eller för att bredda den egna kompetensen. I studien 

framkommer att positiva effekter erhållits i form av ökad förståelse för varandra då personalen under en 

kort tid fått byta avdelning. En möjlig väg till ökad interaktion med andra enheter kan ske via exempelvis 

fler sammankomster med gemensamma föreläsningar för personalen. 

Nyttjande av personal i kommunen som genomfört specifika utbildningar kan också vara en viktig 

anledning till samarbete med andra avdelningar och enheter. Då finns en tydlig kompetenshöjning som 

bör tas tillvara, således en värdefull resurs som kan spridas till flera. I studien framkommer att detta 

tillvaratagande av kompetens är en självklarhet. Vikariernas betydelse påvisas även i studien då dessa 

tenderar att bidra med nya idéer och tankesätt kring sådant de uppmärksammat på tidigare boenden inom 

kommunen. Vikariernas positiva och negativa upplevelser av olika boenden indikerar på att det finns 

delar som kan utvecklas på enheterna inom kommunen. På grund av de sociala nätverk som vikarierna 
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inkluderas i har alltså åtminstone vissa resurser kunnat spridas och utvecklats mellan kommunens 

boenden.  

Som forskningen kring tyst kunskap påvisat krävs att det finns en tillit mellan individerna i ett socialt 

nätverk för att kunskap ska kunna spridas (Amayah, 2013). Föreliggande studie påvisar att tilliten 

tenderar att vara något bristfällig mellan personal på olika enheter. Då personal inte vill uppfattas som 

skrytaktig råder en osäkerhet kring att dela med sig av tillvägagångssätt som lett till goda resultat. Detta 

tyder på att tilliten troligen behöver förbättras mellan personal på kommunens olika boenden så att 

värdefulla resurser kan spridas. Att organisationerna måste ha en god relation sinsemellan för att kunna 

interagera är något som forskningen inom interaktion mellan organisationer också belyser (Dyer & 

Singh, 1998; Lavie, 2006). Detta är något som kan beaktas vid exempelvis utformandet av 

mötesstrukturen, vilket kan vara ett första steg för att bygga upp en relation och tillit mellan olika parter. 

Vid möten sker dessutom kunskaps- och erfarenhetsutbyten, men studien indikerar på att detta kan 

förbättras. Studien påvisar att viljan och synen på att interagera med andra parter tenderar att skilja sig 

åt. Interaktion ses inte hos alla individer som en självklarhet. I studien framkommer att det arbetas med 

kopplande chefer inom kommunen, vilket kan vara ett förslag på hur interaktion mellan organisationer 

kan skapas. Även om detta tillvägagångssätt är aktuellt hos studiens undersökta enheter tenderar denna 

interaktion att kunna förbättras.  

För att organisationer ska erhålla ett ökat värde i sina resurser via interaktion med andra organisationer 

måste de vara medvetna om de interna resurser som finns (Dyer & Singh, 1998; Lavie, 2006). Studien 

indikerar på att en viss medvetenhet finns, då enhetscheferna tenderar att känna sin personal väl och 

personalens egenskaper anpassas efter vissa ansvarsområden. Dyer och Singh (1998) belyser även att 

organisationerna måste ha kännedom om det potentiella värde som resurser kan generera via interaktion. 

Öppna diskussioner och goda relationer mellan avdelningar och enheter bör ligga till grund för att denna 

faktor ska uppnås, något som tenderar att vara bristfälligt i studien. Studien påvisar att respondenterna 

anser att det finns mycket kompetenta styrkor i kommunen, men för att dessa ska tillvaratas optimalt 

krävs således en medvetenhet kring vilka de är, hur de kan kombineras och nyttjas optimalt för att 

generera fördelar till hela kommunen. Studien indikerar på att varje enskilt boende i kommunen 

mestadels ses som självständiga enheter. De olika enheterna kan inneha värdefulla resurser som först 

genom interaktion med andra enheter och vid kombination av resurser kan uppnå sitt potentiella värde.  

Andersén (2012) och Dyer och Singh (1998) menar att resurser måste skyddas och bevaras för att de 

ska generera en varaktig lönsamhet. Eftersom syftet med denna uppsats utgår från offentliga 

verksamheter är detta påstående relevant att diskutera. Bevarande av lönsamhetsgenererande resurser 

menar Dyer och Singh (1998) kan ske om resursen inte är möjlig att imitera. Förvisso kan resurser vara 

icke imiterbara på grund av exempelvis sociala faktorer, men Rosenberg-Hansen och Ferlie (2016) 

påtalar dock att en strävan inom offentlig sektor är att resurser ska kunna imiteras för att medborgarna 

ska erhålla ett mervärde. De läckor, framförallt av kunskap, som enligt Andersén (2012) kan förekomma 

vid interaktion mellan organisationer bör enbart få en positiv verkan inom offentlig sektor. Den 

information som vikarierna sprider mellan de olika boendena skulle kunna vara ett exempel på en läcka, 

men denna spridning genererar enbart ett högre värde till medborgarna. Ingen konkurrens råder mellan 

enheterna och ett ökat värde i form av exempelvis kunskap genererar endast mer fördelar till kommunen 

i stort.  
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6 Slutsats 
I följande kapitel besvaras framförallt de frågeställningar som presenterades inledningsvis för att uppnå 

uppsatsens syfte. Övriga reflektioner lyfts dessutom fram och avslutningsvis ges förslag på framtida 

studier.  

6.1 Studiens slutsatser 

Samhällsförändringar i form av exempelvis demografiska förändringar och ökad levnadsstandard 

påverkar kommunala välfärdstjänster. För att betydande skattehöjningar ska undvikas i framtiden bör 

dessa tjänster effektiviseras (Brorström et al., 2006:2; Morin & Öberg, 2016). Broström et al. (2006:2) 

påtalar att kvaliteten inte får påverkas negativt vid en effektivisering. RBV har uppmärksammats och 

tillämpats som ett effektivitetsorienterat analysverktyg, vilket tar hänsyn till både kvalitet och 

produktivitet (Carmeli & Cohen, 2001; Peteraf & Barney, 2003). Uppsatsens syfte är att skapa en ökad 

förståelse om interna resurser, som är centralt inom RBV, och hur resurser kan stärkas för att 

effektivisera kommunala välfärdstjänster. Då RBV fundamentalt utgår från kommersiella företag har 

uppsatsen även belyst synsättets applicerbarhet på offentlig sektor. I uppsatsens inledande kapitel 

ställdes tre frågor för att konkretisera syftet. Med hjälp av genomförd empiri och stöd av tidigare 

forskning besvaras nu dessa frågor i turordning. 

Vilka är de mest betydande skillnaderna i RBV vid applicering av synsättet på offentlig sektor gentemot 

kommersiella företag? 

Denna fråga är relevant att ställa för att belysa de faktorer som kan skilja sig vid applicering av RBV på 

kommersiella företag och offentlig sektor. Eftersom RBV ursprungligen utgår från vinstdrivande företag 

finns vissa antaganden inom synsättet som inte är förenliga med icke vinstdrivande organisationer. En 

viktig faktor som särskiljer sig i synsättet mellan dessa två sektorer är RBVs utgångspunkt om varaktiga 

konkurrensfördelar. Konkurrensfördelar är inte aktuellt för en offentlig verksamhet, snarare handlar det 

om en varaktig lönsamhet där ett mervärde framförallt är ämnat att tillägnas medborgarna i samhället. I 

tidigare forskning kring RBV har konkurrensfördelar ibland tillämpats synonymt med lönsamhet 

(Newbert, 2007; Peteraf & Barney, 2003) och RBV har dessutom i tidigare forskning nyttjats inom 

offentlig sektor (Bryson et al., 2007; Carmeli & Cohen, 2001), vilket gör att uppsatsens konklusion om 

att tillämpa varaktig lönsamhet istället för varaktig konkurrensfördel kan stärkas.  

RBV omfattar fyra kriterier som används för att analysera huruvida resurser kan generera en varaktig 

konkurrensfördel eller lönsamhet för en organisation. Kriterierna utgörs av värde, sällsynt, icke 

imiterbar samt organisation, vilka tillsammans bildar VRIO (Barney, 1991,1995). Rosenberg-Hansen 

och Ferlie (2016) påtalar att kriterierna sällsynt och icke imiterbar är till nackdel för en offentlig 

verksamhet eftersom syftet i en sådan organisation är att generera ett värde till samhället och således 

inte uppnår fördelar genom att ensam besitta lönsamhetsgenererande resurser. Uppsatsen har dock belyst 

en vidareutveckling inom RBV som berör interaktion mellan organisationer, vilket kan nyttjas för att 

stärka och sprida resurser. Sällsynta resurser behöver således inte vara till nackdel för en offentlig 

verksamhet så länge en fungerande interaktion kan skapas. Men problematiken med exempelvis otydliga 

kausalitetssamband och andra faktorer som kan göra att vissa resurser är svåra att imitera kvarstår dock 

och studien har därför påvisat att kriterierna VRO är de som är av relevans vid applicering av RBV på 

offentlig sektor.  

Vilka interna resurser kan belysas inom kommunal äldreomsorg med hjälp av uppsatsens kvalitativa 

studie?   
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Med hjälp av studiens tillämpade metod, influerad av Bryson et al. (2007), kunde ett flertal resurser 

identifieras hos de undersökta enheterna. Immateriella resurser som arbetssätt, ekonomisk kompetens, 

tyst kunskap och förmågan att tillvarata personalens kompetens har belysts. Dessutom har immateriella 

resurser med ett mer dynamiskt perspektiv uppmärksammats; förmågan att interagera med andra 

organisationer samt förmågan att skapa en bra dialog mellan personal, brukare och anhöriga. En 

materiell resurs bestående av enheternas fastigheter har även lyfts fram. Dessa resurser är således en 

kombination av både materiella och immateriella resurser, något som Carmeli och Tishler (2004) påvisar 

som avgörande för att en varaktig lönsamhet ska kunna uppnås. Dessutom belyser Carmeli och Tishler 

(2004) kundorientering, humankapital och organisationskultur som tre centrala resurser för en offentlig 

verksamhet. Samtliga av dessa centrala resurser har framträtt i studiens identifierade resurser. 

Hur kan interna resurser stärkas inom offentlig sektor?  

Tidigare forskning kring interaktion mellan organisationer har visat att detta kan generera ett ökat värde 

i resurser (Dyer & Singh, 1998). En nackdel vid interaktion kan enligt forskningen dock vara att det 

uppstår läckor, framförallt i kunskap (Lavie, 2006). Detta påstående tenderar inte att vara relevant inom 

offentlig sektor då kunskapsläckor snarare kan stärka organisationen och bidra till ett mervärde som kan 

tillägnas medborgarna. Med en förmåga att interagera kan tyst kunskap spridas och Amayah (2013) 

menar även att fler sociala nätverk måste skapas för att möjliggöra denna spridning. Studien indikerar 

på att interaktionen mellan avdelningar och enheter kan förbättras, vilket således skulle kunna vara en 

lösning för att stärka, men även skapa nya interna resurser.  

Ovanstående slutsatser har uppmärksammat hur centrala delar inom RBV förändras vid applicering av 

synsättet på offentlig sektor, vilket är relevant om RBV ska nyttjas inom den icke vinstdrivande sektorn. 

Dessutom har studien kunnat belysa flertalet resurser och framförallt exemplifierat en metod som kan 

tillämpas för att identifiera resurser i en organisation. Redogörelsen kring identifierade resurser 

förtydligar hur RBV kan nyttjas, men ger även en indikation på vilka resurser som är av relevans inom 

en offentlig verksamhet vars huvudsakliga uppgift grundas i välfärdstjänster. Hur resurser därefter kan 

stärkas har också besvarats genom diskussionen kring interaktion mellan organisationer. 

Välfärdstjänster bör effektiviseras för att förhindra betydande skattehöjningar i framtiden. Att tillvarata 

interna resurser och nyttja dessa till sin fulla potential kan bidra till att resurserna nyttjas mer effektivt. 

Eftersom syftet för en offentlig verksamhet är att tillgodose medborgarnas behov är det viktigt att hänsyn 

vid effektivisering tas till skilda intressenters önskemål. Av denna anledning har uppsatsen betonat en 

effektivisering som omfattar både kvalitet och produktivitet. Ett fokus på interna resurser för att 

effektivisera har även belysts i tidigare forskning, där RBV beskrivits som ett effektivitetsorienterat 

analysverktyg som kan bidra till att organisationen presterar dels mer produktivt men också mer 

ändamålsenligt (Carmeli & Cohen, 2001; Peteraf & Barney, 2003). 

6.2 Slutdiskussion 

Uppsatsens fokus på att effektivisering av välfärdstjänster ska ske både produktivt och ändamålsenligt 

bidrar till att hänsyn även tas till etiska aspekter. Målet med att effektivisera genom att identifiera och 

stärka interna resurser är följaktligen att även kvaliteten ska öka, vilket Wagners lag dessutom belyser 

som relevant då kraven på välfärdstjänsternas kvalitet tenderar att öka i relation till en ökad 

levnadsstandard (Durevall & Henrekson, 2011). Att effektivisering även behöver ha ett produktivt syfte 

ser till skattebetalarnas perspektiv men på sikt också ett hållbart samhälle.  

För att effektivisera en offentlig verksamhet har denna uppsats således påtalat att RBV kan nyttjas som 

ett verktyg för att öka förståelsen om interna resurser och den lönsamhet som kan erhållas via dessa och 

därmed gynna samhällets medborgare. Studien har gett upphov till några antydningar som är värda att 
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uppmärksamma då dessa troligen även återfinns i många andra offentliga verksamheter. Uppsatsens 

studieobjekt gav indikationer på att interaktionen mellan avdelningar och andra enheter kunde förbättras. 

Detta är något som kan påverkas av styrning och organisationsstruktur och för att förbättra interaktionen 

bör tydligare riktlinjer för detta skapas. Riktlinjerna kan bygga på de möjligheter som redan ges inom 

kommunen, det vill säga med kopplande enheter och mentorskap, eller en utökning av gemensamma 

mötesplatser för personal på olika enheter. Ett förslag är även att skapa en punkt benämnd 

”erfarenhetsbyte” på mötenas dagordning, både vid arbetsplatsträffar men också enhetschefsträffar. 

Tanken med denna punkt är att öppna upp för diskussioner kring sådant som gjorts bra, vad som kunde 

gjorts bättre, eller vad som misslyckats. Detta kan på sikt stärka tilliten i en grupp. Dessa mötesplatser 

eller sociala nätverk kombinerat med framförallt tillit är viktiga faktorer som kan leda till att den 

värdefulla resursen som består av tyst kunskap kan spridas (Amayah, 2013). Att bygga upp en tillit inom 

sociala nätverk kan dock ta lång tid och dessutom vara kostsamt då mycket tid måste tas i anspråk. Dessa 

konsekvenser är värda att beakta, men processen att skapa en organisation och förmågor som leder till 

att resurser nyttjas till dess fulla potential bör ses som en effektiviseringsåtgärd på lång sikt. I studien 

förekommer en önskan om handplockad personal. En möjlighet att placera rätt personal på rätt plats kan 

leda till att resurser bestående av humankapital nyttjas mer optimalt, både mer produktivt men också 

mer ändamålsenligt. Tidigare forskning belyser dessutom vikten av att en organisations resurser måste 

vara förenliga med varandra för att lönsamhet ska kunna erhållas (Andersén, 2011; Teece et al., 1997), 

vilket också kan vara en viktig anledning till att personal bör handplockas.  

Den metod som tillämpats för att identifiera interna resurser tenderar att vara gångbar eftersom flertalet 

resurser kunde belysas. Sammanfattningsvis gick metoden ut på att identifiera organisationens mål och 

intressenternas förväntningar för att därefter ta reda på vilka resurser som behövs, finns och eventuellt 

saknas relaterat till dessa. Givetvis förekommer mycket tolkningar i uppsatsens analys, vilket är svårt 

att undvika då uppsatsen har en tolkande ansats. En longitudinell studie skulle möjligen dock kunna 

bidra till nya infallsvinklar av studiens identifierade resurser. Framförallt skulle en longitudinell studie 

troligen kunna belysa den sociala komplexiteten och tysta kunskapen på annat vis, vilket har varit svårt 

under ett fåtal intervjuer. De variabler som låg bakom urvalet av studieobjekt tenderade att vara något 

bristfälliga då hänsyn inte togs till fler variabler som skulle gett en bättre helhetsbild, exempelvis 

budgethållning på en aggregerad nivå. Syftet att öka förståelsen om interna resurser kunde dock uppnås 

ändå.  

6.3 Förslag till framtida studier  

Studiens metod som influerats av Bryson et al. (2007) har gett indikationer på flertalet interna resurser 

inom en offentlig verksamhet. Bryson et al. (2007) förespråkar dock att forskning av interna resurser 

optimalt bör omfattas av en komparativ, longitudinell, kvalitativ och kvantitativ metod. Metoden som 

nyttjats i denna studie kan dock ses som en utgångspunkt för att identifiera vilka resurser som utmärker 

sig vid en första anblick. En longitudinell studie skulle troligen kunna bidra till att resurserna även kan 

analyseras utifrån VRIO, eller VRO som denna uppsats påtalar bör nyttjas inom den offentliga sektorn, 

för att erhålla information kring vilka resurser som kan generera en varaktig lönsamhet. Genom en 

longitudinell studie blir forskaren mer integrerad i verksamheten och en djupare analys kan därför 

genomföras av de resurser som identifierats. Även om det är kombinationen av resurser som är 

avgörande (Carmeli & Tishler, 2004) kan en mer djupgående studie av de identifierade resurserna 

möjligen skapa en tydligare bild av resursernas uppbyggnad, vilket kan underlätta för andra 

organisationer vid imitering. Att samtliga lönsamhetsgenererande resurser ska kunna imiteras ses 

således som en optimal förutsättning inom offentlig sektor då maximalt av fördelar på detta vis skulle 

kunna levereras till samhällets medborgare.  
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Tematisering av uppsatsens vetenskapliga litteratur 

 

Tabell över uppsatsens vetenskapliga litteratur 

Övergripande tema som 

artikeln behandlats inom 
Författare Artikelns titel År 

Problembakgrund om 

effektivisering 
Baumol 

Macroeconomics of unbalanced growth: The 

anatomy of urban crisis 
1967 

  Durevall & Henrekson 
The futile quest for a grand explanation of 

long-run government expenditure 
2011 

RBV Andersén Strategic resources and firm performance 2011 

  
Andersén, Jansson & 

Ljungkvist 

Resource immobility and sustained 

performance: A systematic assessment of how 

immobility has been considered in empirical 

resource-based studies 

2015 

  
Barney 

Firm resources and sustained competitive 

advantage 
1991 

  Barney Looking inside for competitive advantage 1995 

  

Barney & Wright 

On becoming a strategic partner: The role of 

human resources in gaining competitive 

advantage 

1997 

  
Barney, Wright & Ketchen 

The resource-based view of the firm: Ten 

years after 1991 
2001 

  
Foss 

The resource-based perspective: An 

assessment and diagnosis of problems 
1998 

  Grant  

The resource-based theory of competitive 

advantage: Implications for strategy 

formulation 

1991 

  Henri  
Management control systems and strategy: A 

resource-based perspective 
2006 

  Newbert 

Empirical research on the resource-based view 

of the firm: An assessment and suggestions for 

future research 

2007 

  Newbert 

Value, rareness, competitive advantage, and 

performance: A conceptual-level empirical 

investigation of the resource-based view of the 

firm 

2008 

  Peteraf & Barney  Unraveling the resource-based tangle 2003 

  Rangone 
A resource-based approach to strategy analysis 

in small-medium sized enterprises 
1999 

  Wernerfeldt A resource-based view of the firm 1984 

RBV inom offentlig sektor Bryson, Ackerman & Eden 

Putting the resource-based view of strategy 

and distinctive competencies to work in public 

organizations 

2007 

  Carmeli   
Strategic human capital and the performance 

of public sector organizations 
2004 

  Carmeli & Cohen 
The financial crisis of the local authorities in 

Israel: A resource-based analysis 
2001 
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  Carmeli & Tishler 

The relationships between intangible 

organizational elements and organizational 

performance 

2004 

  
Knutsson, Mattisson, Ramberg 

& Tagesson 

Do strategy and management matter in 

municipal organizations? 
2008 

  Rosenberg-Hansen & Ferlie 

Applying strategic management theories in 

public sector organizations: Developing a 

typology 

2016 

Kritik mot RBV och tidigare 

tillämpade metoder inom denna 

forskning 

Armstrong & Shimizu 
A review of approaches to empirical research 

on the resource-based view of the firm 
2007 

  Godfrey & Hill 
The problem of unobservables in strategic 

management research 
1995 

  
Kraaijenbrink, Spender & 

Groen  

The resource-based view: A review and 

assessment of its critiques 
2010 

 
Locket, Thompson & 

Morgenstern 

The development of the resource-based view 

of the firm: A critical appraisal 
2009 

  Priem & Butler  

Is the resource-based "view" a useful 

perspective for strategic management 

research? 

2001 

  Rouse & Daellenbach 

Rethinking research methods for the resource-

based perspective: Isolating sources of 

sustainable competitive advantage 

1991 

  Rouse & Daellenbach 
More thinking on research methods for the 

resource-based perspective 
2002 

Dynamiska förmågor Eisenhardt & Martin Dynamic capabilities: What are they? 2000 

  
Pablo, Reay, Dewald & 

Casebeer 

Identifying, enabling and managing dynamic 

capabilities in the public sector 
2007 

  Teece, Pisano & Shuen 
Dynamic capabilities and strategic 

management 
1997 

Interaktion mellan organisationer Andersén 

Protective capacity and absorptive capacity: 

Managing the balance between retention and 

creation of knowledge-based resources 

2012 

  Dyer & Singh 

The relational view: Cooperative strategy and 

sources of interorganizational competitive 

advantage 

1998 

  

Lavie 

The competitive advantage of interconnected 

firms: An extension of the resource-based 

view 

2006 

  

Lorenzoni & Lipparini 

The leveraging of inter-firm relationships as a 

distinctive organizational capability: A 

longitudinal study 

1999 

Balanserade styrkort Kaplan & Norton 
The balanced scorecard, measures that drive 

performance 
1992 

Tyst kunskap  Amayah 
Determinants of knowledge sharing in a public 

sector organization 
2012 

  Nonaka The knowledge-creating company  1991 
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8.2 Bilaga 2 – Exemplifiering av metodens tillämpning 

Detta stycke har som syfte att med ett exempel förtydliga det tillvägagångssätt som nyttjats vid 

tillämpningen av studiens metod för att identifiera interna resurser. Studiens metod har som nämnts 

flertalet gånger tidigare influenser av en metod från Bryson et al. (2007).  

I likhet med Bryson et al. (2007) har första steget i metoden varit att identifiera mål och förväntningar.  

Ett verksamhetsmål som kan belysas utifrån de balanserade styrkorten berör ett hälsofrämjande 

förhållningssätt. Som resultatmått till detta mål finns bland annat möjlighet att komma ut. Utevistelse 

tenderar även att utgöra en förväntning från många brukare och deras anhöriga. Detta kan vara en 

bakomliggande orsak till att möjlighet att komma utomhus även finns med som ett av nyckeltalen i 

Kolada.  

Nästa steg handlar om att identifiera de resurser som behövs för att lyckas nå upp till mål och 

förväntningar, i detta exempel utevistelse. I studiens fall tenderade dessa resurser att utgöras av den 

materiella resursen en fin innergård, men även nedlagd arbetstid vilket kan ses som en resurs av mer 

immateriell karaktär. Därefter undersöktes vilka av dessa resurser som fanns. Både äldreboende A och 

B har tillgång till fina innergårdar. Det finns personal på båda boendena, men enligt respondenterna 

räcker tiden ändå inte alltid till. Den resurs som saknas är således mer arbetstid, eller hur tiden nyttjas, 

för att kunna uppfylla mål och förväntningar om utevistelse fullt ut. 

Enligt resultatmåttet tenderar äldreboende A att lyckas bättre än äldreboende B med sin måluppfyllelse. 

Därför är det intressant att undersöka vad äldreboende A gör till skillnad mot B. I detta fall 

kompletterades med en observation av de fastigheter som verksamheterna bedrivs inom. Då äldreboende 

A är beläget i ett enplanshus indikerar detta på att personalens arbetstid kan nyttjas mer effektivt och 

tidsåtgången för att hjälpa de äldre att komma ut blir mindre. Dessutom kan personalen arbeta inomhus, 

fast ändå vara nära till hands då brukarna befinner sig på innergården. Detta sätt att effektivisera sin 

arbetstid bör vara svårare för personalen på äldreboende B. Som beskrivits tidigare är det således viktigt 

med en kombination av materiella och immateriella resurser samt att dessa är förenliga med varandra 

för att en organisation ska bli framgångsrik (Andersén, 2011; Carmeli & Tishler, 2004; Teece et al., 

1997). 
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8.3 Bilaga 3 – Balanserade styrkort till de undersökta enheterna 

Styrkort 2016, äldreboende A 
KF:s strategiska mål Strategier från 

programförklaring 
 Mål Beslutad av Resultatmätning  Målvärde Aktiviteter  

Skövde har invånare som 
är nöjda med sina liv och 
den samhällsservice som 
erbjuds 

* Långsiktigt verka för goda 
livsvillkor och livsmiljöer i hela 
kommunen. 
 
* Unga människor är en 
prioriterad målgrupp. 
 
* Öka invånarnas delaktighet i 
samhället och ta tillvara det 
engagemang som finns. 
 
* Öka individens valfrihet och 
möjlighet till påverkan i 
välfärdstjänster. 
 
* Öka attraktiviteten i 
stadskärnan. 
 
* Fortsätta utveckla Skövdes rika 
och varierade kultur- och 
fritidsliv. 

 
Vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet ska präglas av ett 
hälsofrämjande förhållningssätt 

Vård och omsorgsnämnd 
 

Sociala aktiviteter 
- äldreboende 

 

 
Bättre eller i nivå med 
riket 

  

 
Möjligheter att 
komma utomhus 

 

 
Mer än 75% positiva 
svar 

  

 
Möjlighet att 
komma ut 
- äldreboende 

 

 
Bättre eller i nivå med 
riket 

  

   
 

Utevistelse 

 

 

 
Vård- och omsorgsnämnden ska 
erbjuda särskilda boendeformer 
och stöd som tillgodoser 
målgruppernas behov 

Vård och omsorgsnämnd      

 
Den enskilde ska uppleva 
trygghet och valfrihet samt känna 
sig nöjd med delaktigheten i sin 
vård och omsorg för att 
därigenom uppnå välbefinnande 
- ÄLDREOMSORG 

Vård och omsorgsnämnd 
 

Bemötande 
- äldreboende 

 

 
Bättre eller i nivå med 
riket 

  

 
Helhetssyn 
- äldreboende 

 

 
Bättre eller i nivå med 
riket 

  

 
Trygghet 
- äldreboende 

 

 
Bättre eller i nivå med 
riket 

  

 
Hänsyn till åsikter 
och önskemål 
- äldreboende 

 

 
Bättre eller i nivå med 
riket 

  

   
 

Bemötande 

 

 

   
 

Delaktighet, 
genomförandeplan, 
levnadsberättelse 
och 
kontaktmannaskap. 

 

 

   
 

Evidensbaserat 
arbetssätt 

 

 

   
 

Personcentrerat 
arbetssätt 

 

 

   
 

Värdigt liv och 
välbefinnande och 
delaktighet. 
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KF:s strategiska mål Strategier från 
programförklaring 

 Mål Beslutad av Resultatmätning  Målvärde Aktiviteter  

   
 

Utveckla 
samarbetet mellan 
kök och 
avdelningar i kost, 
nutrition och 
måltider för att få 
en positiv 
måltidssituation. 

 

 

 
Den enskilde ska uppleva 
trygghet och valfrihet samt känna 
sig nöjd med delaktigheten i sin 
vård och omsorg för att 
därigenom uppnå välbefinnande 
- FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Vård och omsorgsnämnd      

Skövde kommun är en 
flexibel, kundorienterad 
och effektiv organisation. 

* Alla kontakter med kommunen 
är anpassade efter kundens 
behov, vilket också styr vår 
verksamhetsutveckling. 
 
* Aktiv medborgardialog. 
 
* Utveckla kvalitets- och 
analysarbetet. 
 
* Integrera internationella 
perspektivet i kommunens 
verksamheter. 

 
Sektorn ska utveckla och säkra 
kvaliteten 

Sektor 
 

Kvalitetsrevision 
- deltagande 

 

 
100%   

 
Andel 
riskbedömningar 
- särskilt boende 

 

 
90%   

 
Antalet 
registreringar i 
BPSD 

 

 
Ökar   

   
 

Kvalitetssäkra 
kontinensvården 

 

 

Skövde kommun är ett 
starkt 
arbetsgivarvarumärke 
(employer branding). 

* Utvecklande arbetsmiljöer där 
medarbetare känner stolthet i sin 
profession. 
 
* Medarbetare som är delaktiga i 
verksamhetens utveckling och 
har möjlighet att påverka. 
 
* Ett arbetsgivarskap som 
främjar möjlighet till balans 
mellan arbetsliv och privatliv, där 
kontinuerlig 
kompetensutveckling samt 
karriärmöjligheter erbjuds. 
 
* Vidareutveckla mervärden för 
anställda. 
 
* En organisationskultur fri från 
diskriminering som möjliggör och 
främjar ett ledarskap och 
medarbetskap som leder till 
verksamhetsutveckling, 
effektivitet och kundnytta. 
 

 
Säkerställa kvalitén inom 
arbetsmiljöområdet 

Kommundirektör 
 

Sjukfrånvaro 

 

 
7%   

   
 

Arbeta efter SAM 
enligt kommunens 
rutin 

 

 

   
 

Nattarbetarnas 
arbetsmiljö 

 

 

   
 

Arbetsteknik 

 

 

 
Höja attraktiviteten inom vård- och 
omsorgsyrkena 

Kommunstyrelse 
 

NöjdMedarbetarIndex 

 

 
Beslutas senare   

   
 

Ledarskap och 
medarbetarskap 

 

 

   
 

Kompetensutveckling 

 

 

 
Kommungemensam 
samverkansstruktur 

Kommundirektör    
 

Genomföra APT 
enligt sektorns 
riktlinje 
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KF:s strategiska mål Strategier från 
programförklaring 

 Mål Beslutad av Resultatmätning  Målvärde Aktiviteter  

* Kompetensförsörjningsplaner 
med marknadsföringsaktiviteter 
och målgruppsanpassade 
former för rekrytering. 

   
 

Regelbundna 
Arbetsplatsträffar, 
reflektionsmöten, 
avstämningsmöten 
och medarbetar / 
lönesamtal. 

 

 

Kommunens resultat ska 
över mandatperioden vara 
minst 3 procent av skatter 
och bidrag. 

* Långsiktighet i 
samhällsplanering. 
 
* Arbeta strategiskt för att 
effektivisera lokalförsörjning. 
 
* Styra investeringar till 
lågkonjunktur i syfte att 
resursoptimera stimulera den 
lokala arbetsmarknaden. 
 
* Konkurrenskraftiga taxor och 
avgifter. 

 
Effektiv resursanvändning Sektor 

 
Budgetföljsamhet 

 

 
+- 0,5%   

   
 

Budgetföljsamhet 

 

 

 

Styrkort 2016, äldreboende B 
KF:s strategiska mål Strategier från 

programförklaring 
 Mål Beslutad av Resultatmätning  Målvärde Aktiviteter  

Skövde har invånare som 
är nöjda med sina liv och 
den samhällsservice som 
erbjuds 

* Långsiktigt verka för goda 
livsvillkor och livsmiljöer i hela 
kommunen. 
 
* Unga människor är en 
prioriterad målgrupp. 
 
* Öka invånarnas delaktighet i 
samhället och ta tillvara det 
engagemang som finns. 
 
* Öka individens valfrihet och 
möjlighet till påverkan i 
välfärdstjänster. 
 
* Öka attraktiviteten i 
stadskärnan. 
 
* Fortsätta utveckla Skövdes 
rika och varierade kultur- och 
fritidsliv. 

 
Vård- och omsorgsnämndens 
verksamhet ska präglas av ett 
hälsofrämjande förhållningssätt 

Vård och 
omsorgsnämnd  

Sociala aktiviteter 
- äldreboende 

 

 
Bättre eller i nivå 
med riket 

  

 
Möjlighet att komma 
ut - äldreboende 

 

 
Bättre eller i nivå 
med riket 

  

   
 

Sociala aktiviteter 

 

 

 
Vård- och omsorgsnämnden ska 
erbjuda särskilda boendeformer 
och stöd som tillgodoser 
målgruppernas behov 

Vård och 
omsorgsnämnd 

     

 
Den enskilde ska uppleva 
trygghet och valfrihet samt känna 
sig nöjd med delaktigheten i sin 
vård och omsorg för att 
därigenom uppnå välbefinnande 
- ÄLDREOMSORG 

Vård och 
omsorgsnämnd  

Bemötande 
- äldreboende 

 

 
Bättre eller i nivå 
med riket 

  

 
Helhetssyn 
- äldreboende 

 

 
Bättre eller i nivå 
med riket 

  

 
Trygghet 
- äldreboende 

 

 
Bättre eller i nivå 
med riket 

  

 
Hänsyn till åsikter 
och önskemål 
- äldreboende 

 

 
Bättre eller i nivå 
med riket 
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KF:s strategiska mål Strategier från 
programförklaring 

 Mål Beslutad av Resultatmätning  Målvärde Aktiviteter  

   
 

Genomförandeplaner 

 

 

   
 

Fortsätta att arbeta med 
SeniorAlert,samt BPSD, 
samt   Värdegrundsarbete. 

 

 

   
 

Måltidssituationen 

 

 

   
 

Bemötande 

 

 

 
Den enskilde ska uppleva 
trygghet och valfrihet samt känna 
sig nöjd med delaktigheten i sin 
vård och omsorg för att 
därigenom uppnå välbefinnande 
- FUNKTIONSNEDSÄTTNING 

Vård och 
omsorgsnämnd 

     

Skövde kommun är en 
flexibel, kundorienterad 
och effektiv organisation. 

* Alla kontakter med kommunen 
är anpassade efter kundens 
behov, vilket också styr vår 
verksamhetsutveckling. 
 
* Aktiv medborgardialog. 
 
* Utveckla kvalitets- och 
analysarbetet. 
 
* Integrera internationella 
perspektivet i kommunens 
verksamheter. 

 
Sektorn ska utveckla och säkra 
kvaliteten 

Sektor 
 

Kvalitetsrevision 
- deltagande 

 

 
100%   

 
Andel 
riskbedömningar 
- särskilt boende 

 

 
90%   

 
Antalet 
registreringar i 
BPSD 

 

 
Ökar   

Skövde kommun är ett 
starkt 
arbetsgivarvarumärke 
(employer branding). 

* Utvecklande arbetsmiljöer där 
medarbetare känner stolthet i 
sin profession. 
 
* Medarbetare som är delaktiga 
i verksamhetens utveckling och 
har möjlighet att påverka. 
 
* Ett arbetsgivarskap som 
främjar möjlighet till balans 
mellan arbetsliv och privatliv, 

 
Säkerställa kvalitén inom 
arbetsmiljöområdet 

Kommundirektör 
 

Sjukfrånvaro 

 

 
7%   

   
 

Arbeta efter SAM 
enligt kommunens 
rutin 

 

 

 
Höja attraktiviteten inom vård- 
och omsorgsyrkena 

Kommunstyrelse 
 

NöjdMedarbetarIndex 

 

 
Beslutas senare   
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KF:s strategiska mål Strategier från 
programförklaring 

 Mål Beslutad av Resultatmätning  Målvärde Aktiviteter  

där kontinuerlig 
kompetensutveckling samt 
karriärmöjligheter erbjuds. 
 
* Vidareutveckla mervärden för 
anställda. 
 
* En organisationskultur fri från 
diskriminering som möjliggör 
och främjar ett ledarskap och 
medarbetskap som leder till 
verksamhetsutveckling, 
effektivitet och kundnytta. 
 
* Kompetensförsörjningsplaner 
med marknadsföringsaktiviteter 
och målgruppsanpassade 
former för rekrytering. 

 
Kommungemensam 
samverkansstruktur 

Kommundirektör    
 

Genomföra APT 
enligt sektorns 
riktlinje 

 

 

Kommunens resultat ska 
över mandatperioden vara 
minst 3 procent av skatter 
och bidrag. 

* Långsiktighet i 
samhällsplanering. 
 
* Arbeta strategiskt för att 
effektivisera lokalförsörjning. 
 
* Styra investeringar till 
lågkonjunktur i syfte att 
resursoptimera stimulera den 
lokala arbetsmarknaden. 
 
* Konkurrenskraftiga taxor och 
avgifter. 

 
Effektiv resursanvändning Sektor 

 
Budgetföljsamhet 

 

 
+- 0,5%   

   
 

Minska 
sjukfrånvaron 

 

 

 

Teckenförklaring: 

 Vård och omsorgsnämnd   Sektor   Kommundirektör  Kommunstyrelse  Enhet 

Pågående  Pågående med mindre avvikelser Ej påbörjad (I kolumnen ”Resultatmätning” saknar denna figur betydelse) 
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8.4 Bilaga 4 – Individuella reflektioner 

Åsa Mårtensson 

Karin och jag började fundera på ett ämne till vår examensuppsats för över ett år sedan. Ganska snart 

kom vi överens om att det var inom ekonomistyrning som vi ville fördjupa oss eftersom det är ett område 

vi båda tycker är intressant. Även om vi hade området klart för oss var det till en början inte lätt att välja 

ämne. Tillsammans har vi diskuterat en oräknelig mängd ämnen och de vi fastnat extra för har vi gått 

vidare med och diskuterat med vår programansvarige. För att få uppslag till möjliga ämnen har vi båda 

diskuterat med våra mentorer som har gett oss många idéer och nya infallsvinklar. Ändå var det svårt 

att hitta ett lämpligt ämne, eftersom många av våra potentiella ämnen visade sig vara väl breda för att 

kunna behandlas i en C-uppsats. Den problematik vi slutligen valde att bygga vår uppsats kring kom till 

oss genom att Karin deltog i ett möte på Skövde kommun där de diskuterade relationen mellan tillsatta 

medel och elevers resultat i skolor. Vi valde att studera denna relation men inom äldrevårdsomsorgen, 

dels för att kommande demografiska utveckling gör ämnet högst aktuellt men också för att vi tror att 

sociala faktorer inte har samma inverkan på resultat inom äldreomsorgen som på elevers studieresultat. 

Genom en föreläsning på skolan kom vi i kontakt med RBV och vi valde båda att skriva om detta 

perspektiv i kursen individuell fördjupning. Desto mer vi läste och diskuterade kring synsättet desto 

klarare blev vi över att RBV var något som kunde användas till vår uppsats.   

Under den tid som skrivandet pågått har vi läst en mängd artiklar, något som varit tidskrävande men 

nödvändigt. De flesta har lästs av oss båda och vi har tillsammans diskuterat innehållet i samtliga för att 

avgöra om det varit relevant för vår uppsats. Till en början kunde jag tycka att engelskan i de 

vetenskapliga artiklarna var lite besvärlig men det är något jag definitivt övat upp under tiden vilket jag 

kommer ha en fördel av även i framtiden. Ibland har det under arbetets gång varit svårt att fatta beslut 

om vad som ska väljas men arbetet med uppsatsen har lärt mig att argumentera för det jag väljer istället 

för att förklara varför något väljs bort. Andra förmågor som utvecklats under uppsatsens gång är att 

snabbt ta till mig information ur en text genom att koncentrera mig på det som är relevant för mitt arbete. 

Men de viktigaste förmågorna som jag tycker att uppsatsen har utvecklat hos mig är dels min analytiska 

förmåga, att se vad som kan finnas bakom den information som tas del av, och sen inte minst förmågan 

att självständigt driva en process framåt. Att dessa förmågor kommer hjälpa mig i mitt kommande 

yrkesliv är jag övertygad om.  

Karin och jag började studera tillsammans redan under den första studieterminen, eftersom vi har samma 

ambitionsnivå och intresse för våra studier har vårt samarbete alltid fungerat bra. Att det var vi som 

skulle skriva examensarbetet tillsammans bestämdes nog redan under vårt första studieår. Tidigare 

samarbete har fungerat väl och gett bra resultat vilket jag känt som en trygghet i examensarbetet. 

Relationen mellan mig och Karin har alltid varit öppen och med henne känner jag att allt kan diskuteras. 

Vi har olika egenskaper som kompletterar varandra mycket väl och båda har en förmåga vända och vrida 

på precis allt, vilket ger oss många olika infallsvinklar, något som jag tror påverkar det slutliga resultatet 

positivt. Vårt samarbete håller ett starkt fokus på uppgiften och även om en och annan privat diskussion 

också har hunnits med så är vi effektiva, både då vi arbetar tillsammans och på var sitt håll. Under 

perioder då arbetet med uppsatsen varit tufft har Karin stöttat mig och hon har en fantastisk förmåga att 

pusha mig framåt och få arbetet att vara roligt. Att vi båda har inställningen att problem är något som 

ska lösas så fort de uppkommer är nog en av anledningarna till att jag känt arbetsbelastningen som jämnt 

fördelad, både mellan oss och under den tid arbetet pågått. Att vi kontinuerligt satt hårda deadlines har 

nog också hjälp till, vi har hållit högt tempo redan från början, och mycket tid har lagts på att bearbeta 

och förbättra texten.  
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Karin Rantala 

Jag och Åsa började redan ett år före examensarbetets uppstart att fundera kring vilket ämne som vi 

skulle fördjupa oss i. Vi valde ganska snart att rikta in oss mot ekonomistyrnings-hållet och undersökte 

därför flera möjliga alternativ som vi sedan även förankrade med vår programansvarige. Vid ett möte 

med kommunala controllers som jag deltog på, tillsammans med min mentor från Skövde kommun, 

efterfrågades forskning kring ett aktuellt problem i skolväsendet; om rätt lösning för att öka betyg och 

kvalitet var att tillsätta mer resurser. Utifrån detta påstående började en bild att utkristalliseras för mig 

och Åsa om vad vi ville skriva om. Under skolans nästsista termin gavs kursen individuell fördjupning 

och då valde vi, var och en på sitt håll, att skriva om det resursbaserade synsättet (RBV) för att erhålla 

mer kunskaper om interna resurser. RBV hade tidigare introducerats för oss i en kurs, vilken gavs av 

lärare som tidigare forskat om synsättet.  

Under examensarbetets första veckor insåg vi ganska snart att mycket forskning och undersökningar 

redan fanns för att försöka urskilja sambandet mellan mängden tillsatta resurser och kvalitet. Omfattande 

undersökningar påvisade att inget tydligt samband fanns och för att inte hamna i det så kallade 

”återuppfinnarhjulet” valde vi istället att hitta en ny inriktning. Under vårt sökande av artiklar till det 

först valda området hade vi stött på aktuella artiklar som berörde effektiviseringsbehovet inom offentlig 

sektor och då främst inom välfärdstjänster som kommunal äldreomsorg. Eftersom vi i vår individuella 

fördjupning läst att RBV kan nyttjas som ett effektivitetsorienterat analysverktyg blev detta vår nya 

ingång. RBV kunde även nyttjats för att studera vårt första ämnesval, men vi upplevde att en komparativ 

studie inom skolväsendet lätt kunde bli missvisande med många yttre och komplexa faktorer som spelar 

in.  

Med hjälp av den långa startsträckan inför examensarbetet och under uppsatsens första tid har jag 

förbättrat mina kunskaper inom läsning av engelsk vetenskaplig litteratur och blivit mer effektiv vid 

insamlandet av information. Majoriteten av artiklarna har lästs av både mig och Åsa för att därefter 

diskuteras och se om vi uppfattat dem likartat. Tack vare våra olika inriktningar om RBV i den 

individuella fördjupningen kunde vi dessutom bidra med individuella spetskompetenser inom var sitt 

område, Åsa om RBVs kritik och jag om interaktion mellan organisationer.  

Efter vårt omfattande arbete av uppsatsens teoretiska referensram och metod var det dags för 

insamlandet av empirin. Sammanställningen av det empiriska kapitlet tog betydligt längre tid än jag anat 

och jag misstänker att det är detta som skiljer sig åt vid en kvalitativ och kvantitativ studie. En kvalitativ 

studie kan vara mycket komplex och det är emellanåt svårt att begränsa informationen så att läsaren kan 

erhålla en relevant och tydlig bild av intervjuerna. Vid presentationen av insamlad empiri var det ibland 

även svårt att förhålla sig objektiv, eftersom vi varit delaktiga under intervjuerna hade vi möjligen redan 

skapat oss en egen bild och uppfattning. Detta hoppas jag avhjälptes med alla citat som vi valde att lyfta 

fram. Jag upplever så här i efterhand att ett inslag av en kvantitativ studie möjligtvis kunde stärkt 

framförallt analysen på så vis att studiens resultat då haft något mer konkret att jämföras med. 

Under arbetets gång har jag och Åsa haft kontinuerliga diskussioner. Våra dialoger, som varit öppna och 

ärliga, har kombinerats med våra förmågor att vända och vrida på allting. Vi har dessutom mottagit god 

hjälp från vår handledare då vi behövt en tredje part att bolla våra funderingar med. Oerhört mycket tid 

har även lagts på reflektion kring nedskriven text och korrekturläsning. Dessa delar tillsammans bör 

skapa en hög kvalitet i detta examensarbete och har definitivt även bidragit till min ökade kunskap inom 

ämnet. Eftersom vi båda föredrar att vara ute i god tid och på så vis minimera stress har vi satt egna 

deadlines som följts. Jag och Åsa har haft ett riktigt bra och givande samarbete, något som troligtvis 

grundats i vår likartade ambitionsnivå. Jag har under detta lärorika examensarbete framförallt stärkt min 
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analytiska förmåga men också fått träna på att ge konstruktiv kritik. Vi har dessutom varit bra på att 

uppmuntra varandra under de stunder som examensarbetet upplevts som mer tungrott och på så vis har 

vi hela tiden drivit vårt arbete framåt.  


