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Inledning 

Vården har blivit allt mer kompetenskrävande. Oavsett om man som anställd arbetar 

inom kommunen eller landstinget har nya behandlingsmetoder, ny teknik, mer 

komplicerade diagnoser, tidigare utskrivning från sjukvården med mera, bidragit till 

ökad specialisering och krav på kompetent handlande. Samtidigt står vi i en situation 

där vård- och omsorgssektorn kommer att drabbas av stora pensionsavgångar.  

För att unga människor ska lockas att arbeta inom vård och omsorg måste statusen 

höjas och arbetet göras attraktivt ur en rad aspekter. Men det handlar inte endast om 

dem som ska lockas till yrket, utan i högsta grad även om dem som redan finns i yrket 

och som ska stimuleras att vara kvar och utveckla sig inom området. Flera rapporter har 

visat att en positiv utveckling sker inom äldreomsorgen, men att det fortfarande finns 

brister både när det gäller kvaliteten i verksamheterna men även när det gäller 

personalförsörjningen (prop 2004/05:94). 

Bakgrund 

Regeringen gav i juli 2002 ett uppdrag till tio statliga myndigheter att utifrån berörda 

myndigheters perspektiv och ansvar, utarbeta en gemensam plan för 

kompetensförsörjning inom kommunernas vård och omsorg. Uppdraget redovisades i 

juni 2004 i rapporten Investera nu!1 Avsikten med planen var att skapa bättre 

förutsättningar för kommunernas och berörda företags kompetensförsörjning2. 

Mot denna bakgrund aviserade regeringen i budgetpropositionen för år 2005 att 

450 miljoner kronor skulle satsas år 2005 för att ge anställda inom vården och omsorgen 

för äldre möjlighet till kompetensutveckling3. För vartdera året 2006 och 2007 skulle 

ytterligare 300 miljoner kronor satsas. 

Regeringen beslutade i november 2004 att tillsätta en kommitté med uppgift att 

utveckla principer och utarbeta strategier för stöd till kommunerna för 

kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom 

kompetensutveckling för personalen4. Kommittén, som antog namnet Kompetensstegen 

(S 2004:10), skulle även ansvara för att ta fram underlag och förslag till beslut om stöd, 

samt för att följa upp effekter av insatt stöd. Kompetensstegen skulle fungera som 

forum för dialog och samverkan mellan berörda aktörer i frågor som rör kvalitet och 

kompetensutveckling inom området äldres vård och omsorg. 

Kraven på god kvalitet inom socialtjänst och hälso- och sjukvård är lagfäst. Vilken 

kvalitet som uppnås inom vård och omsorg beror bland annat på i vilken mån 

personalen grundar sitt handlande på vetenskap och beprövad erfarenhet. Personalens 

utbildningsnivå är en av de faktorer som avgör kvalitén i vård och omsorgen. 

Kommunerna har inte alltid lyckats rekrytera personal till äldreomsorgen med adekvat 

grundutbildning och här menar Kompetensstegen att utbildningsbakgrunden påverkar 

                                                 
1
 Handlingsplan för kompetensförsörjning inom vård och omsorg S2004/4695/ST) 

2
 Prop. 2004/05:94 

3
 Prop. 2004/05:1 

4
 Dir. 2004:162 
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möjligheten att byta arbetsområde och få utveckling i yrkesrollen5. De anser ytterligare 

att med adekvat utbildning ökar möjligheterna; 

 Att ge god vård och omsorg som säkrar god kvalitet  

 Till mer självständighet i arbetet  

 Till personlig utveckling 

 Till utveckling av verksamheten  

 Till höjd yrkesstatus  

 Att byta arbetsplats  

 Att söka andra anställningar 

När det kommer till utvärderingen av de aktiviteter som kommunerna genomför, 

ska utvärderingen i första hand göras för kommunernas egen skull, så att erfarenheter å 

ena sidan kan bidra till lärprocesser för att stärka kvalitets- och kompetensutveckling. Å 

andra sidan handlar utvärderingen av kompetensförstärkningen även om att ta fram 

underlag för att besvara två huvudfrågeställningar6. 

 Har de olika insatser som kommunen startat med hjälp av medel från 

kompetensstegen lett till kompetensförstärkningar hos personalen?  

 Har kompetensförstärkningarna hos personalen lett till förbättringar för de 

äldre? 

                                                 
5
 www.kompetensstegen.se, 2007020 

6
 FoU i Väst/GR 2006 

http://www.kompetensstegen.se/
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Kompetensstegen i Bollnäs – Beskrivning av utvecklingsprojektet 

Bollnäs kommuns Socialförvaltning arbete inom Kompetensstegen omfattar bland annat 

projektet ”Utveckla kontaktmannaskapet”. Under ledning av en styrgrupp samt en 

projektledare genomfördes fyra utbildningsetapper för personal inom äldreomsorgen för 

att all tillsvidare personal inom äldreomsorgen skall ha kunskap om uppdraget som 

kontaktman och dess innebörd. 

Syfte och förväntade effekter7  

Syftet med utvecklingsprojektet var enligt projektbeskrivningen: 

Syftet med projektet är att stärka den professionella yrkesidentiteten för att uppnå 

socialnämndens mål; ”kunden i centrum”. 

De mål som sattes upp var: 

Mål 1: Personal ska god kännedom om professionen kontaktmannskap. 

Mål 2: Personal skall ha goda kunskaper i social dokumentation. 

Mål 3: Personal skall ha kunskaper om organisation och ansvarsfördelning. 

Mål 4: Personal skall ha ett gemensamt synsätt för professionell kommunikation i 

kontaktmannaskapet, vilket kommer att stärka yrkesrollen. 

 

Projektets organisation och arbetsgång 

Inom projektet har en styrgrupp varit huvudansvarig för projektet. Det praktiska 

ansvaret har legat på en projektledare som har lett arbetet och varit ansvarig för 

projektet alla delmoment.  

Projektet inleddes med att samla erfarenheter och kunskaper från verksamheten. 

Detta gjordes genom intervjuer och fokusgrupper med de professioner som är berörda 

av kontaktmannaskapet, både chefer och personal var medverkande. Detta inledande 

arbete lade grunden för vilka utbildningsinsatser och utveckling som behövdes för att 

förverkliga målen i ansökan.  

Utbildningen 

Utbildningen skedde i fyra etapper med start hösten 2007. 

Etapp 1:  

Inledning. Föreläsningar och diskussionsforum för att öka kunskaperna om 

organisationen, ansvarsfördelning och vem som har beslutsrätt i vissa frågor.  

Tidsomfång: halvdag. 

När: Hösten 2007. 

                                                 
7
 Från Uppdragsbeskrivning ”Utveckla kontaktmannaskapet” 
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Etapp 2: 

Etappen tog upp professionen kontaktmannaskap. Uppgifter och ansvar för en 

kontaktman. Kunskaper om uppförande av genomförandeplaner för varje kund. Hur ska 

kunden informeras om sina insatser? Anhörigstöd samt godmanskap togs också upp.  

Tidsomfång: heldag.  

När: Hösten 2007-februari 2008. 

Etapp 3:  

Handledarutbildning inom socialdokumentation. För varje område fick några i varje 

personalgrupp gå en utbildning för att bli dokumentationsombud, för att de skulle bli så 

kallade korridorstödjare för resten av personalen. Utbildningen var utlagd på en extern 

konsult: Öhrling Komrev.  

Tidsomfång: två heldagar 

När: Våren 2008 

Etapp 4:  

Sammanfattning. Professionell kommunikation inom äldreomsorgen. Kommunikation 

inom verksamheten och till andra berörda professioner samt mot kund och anhöriga. 

Tidsomfång: halvdag. 

När: hösten 2008. 

Dalarnas forskningsråds uppdrag 

Dalarnas forskningsråd har haft som uppgift att utvärdera ovanstående projekt. Dalarnas 

forskningsråd har valt att fokusera utvärderingen på personalens motivation och 

inställning till kompetenshöjning och om deras värderingar och yrkesidentitet förändras 

över tid. Ett annat viktigt område var att se om rollen som kontaktman blivit mer klar 

för personalen. Även enhetschefernas roll i denna kompetensutveckling studeras. 

Utvärderingen har även haft ambitionen att belysa hur kompetenshöjningen kommer 

verksamheten till del. 
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Metod 

Utvärderingsarbetet har främst skett genom återkommande enkäter riktade till 

personalen inom äldreomsorgen samt genom intervjuer med enhetschefer och chefer 

inom förvaltningen. En viktig del i utvärderingsarbetet, har även varit den kontinuerlig 

kontakt som skett med projektledare/samordnare för utvecklingsprojektet. 

 

Hösten 2007 

 

Vid första utbildningstillfället fick ca hälften (313 stycken svar) av personalen som går 

utbildningen svara på en enkät som berörde tidigare erfarenheter av kontaktmannaskap, 

kunskaper om socialtjänsten, synen på det egna yrket samt förväntningar på 

utbildningen. 

Enhetschefer inom särskilt och ordinärt boende intervjuades om deras erfarenheter 

av kontaktmannaskap innan projektet, förväntningar på projektet samt hur de arbetar 

med kompetensfrågor inom enheten. 

Biståndshandläggare intervjuades också med avseende på samverkan mellan 

myndighetsutövare och utförare av beslutade insatser. 

 

2008 

 

Under sommaren 2008 gick en ny enkät ut till personalen. Enkätens frågor berörde 

personalens utbyte av utbildningen, det fortsatta arbetet med utbildningens innehåll på 

enheterna, kunskaper om kontaktmannaskap och rutiner. Enkäten delades ut av 

enhetscheferna till de som hade svarat på enkäten vid det första tillfället. Tyvärr var det 

inte lika många som svarade på enkäten som hade svarat på den första, det kom in 190 

svar. 

Intervjuer med verksamhetschef, personalchef samt socialchef. 

Gruppmöte med alla enhetschefer om planering och uppföljning av det fortsatta 

arbetet med kontaktmannaskap inom äldreomsorgen. 

 

2009 

 

Intervjuer med enhetschefer hur de nya arbetsrutinerna fungerar på enheterna, och hur 

de tänker fortsätta arbetet med kontaktmannaskapet framöver.  

En postenkät skickades ut till all personal som hade gått Etapp 4. Svarsprocenten 

blev 72 %. Enkäten berörde frågor om deras nuvarande arbete med 

kontaktmannaskapet, och deras upplevelse av de nya arbetsrutinerna. 

Tabell 1 Antalet enkätsvar. 

 Svar 

Enkät innan utbildning 313 

Enkät hösten 2008 190 

Enkät våren 2009 338 
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Enligt direktiv från kommittén Kompetensstegen, ska utvärderingen i första hand göras 

för kommunernas egen skull så att erfarenheter kan bidra till läroprocesser och detta för 

att stärka verksamhetsnära kvalitets- och kompetensutveckling. Som ett led i detta har 

två delredovisningar genomförts under projekttiden. Den första rapporteringen skedde 

till styrgruppen efter ungefär halva utvärderingsarbetet, slutet av februari 2008. Den 

andra delredovisningen ägde rum i december 2008 till verksamhetschef, projektledare 

och enhetschefer. Vid båda tillfällena, redovisades dåvarande läget i utvärderingen. 

Förutom dessa återkopplingar har en kontinuerlig kontakt hållits med 

projektledaren. 
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Utgångsläge 

Personal 

Här redovisas det som framkom i den första enkäten som delades ut i samband med det 

första utbildningstillfället, som alltså kan beskriva utgångsläget. 

Ett syfte med projektet var att stärka den professionella yrkesrollen för att uppnå den 

socialnämnden mål: ”Kunden i centrum”.  

Personalen fick skatta hur de värderade sin egen professionella yrkesidentitet på en 

skala 1 till 10 (där 1 är mycket svag och 10 mycket stark). Medelvärdet för hela gruppen 

var ungefär sju8. Det var ingen större spridning mellan de olika enheterna9. 

Medelvärdet låg dock högre för särskild boende (7,2) jämfört med ordinärt boende 

(6,7). Svarsalternativen delades upp på tre grupper, 1-4, 5-7 och 8-10, för att se om det 

var någon skillnad i fördelning mellan de som arbetar i särskilt respektive ordinärt 

boende, resultatet kan ses i Tabell 2. Det var ingen större skillnad mellan grupperna, 

särskilt boende har en liten större andel som har värderat sin professionella 

yrkesidentitet i högsta gruppen jämfört med de som arbetar i ordinärt boende. 

Tabell 2: Fördelningen av svar på frågan om yrkesidentitet beroende på vilket typ av 
boende personalen arbetar med. 

På frågan om de har goda kunskaper i hur socialtjänsten är organiserad svarade en dryg 

tredjedel att det stämmer i liten eller ingen utsträckning. Ingen skillnad kunde ses 

mellan särskilt eller ordinärt boende.  

Ca två tredjedelar tyckte att det behövdes mer dokumentation, men nästan alla 

tyckte att den dokumentation som utfördes var bra, återigen är det en liten större andel i 

särskilt boende som var nöjda med dokumentationen. 

På frågorna rörande hur dokumentationen kommuniceras inom arbetsgruppen och 

om kunskaper om kontaktmannaskap såg svarsbilden snarlik ut med en stor majoritet 

som tyckte att det fungerade bra eller visste vad det innebar, men bara i en viss 

utsträckning.  

 

Enhetschefers syn på utbildningen och kontaktmannaskapet 

Under etapp 1 intervjuades ett antal enhetschefer om vad de trodde att utbildningen 

skulle leda till samt hur de tyckte att kontaktmannaskapet fungerade i deras område. 

                                                 
8
 Medelvärdet var 6,96, medianvärdet var 7. 

9
 Medelvärdet för de individuella områdena låg mellan 6,7 till 7,2. 

Yrkesidentitet uppdelat  

 1-4 5-7 8-10 

Ordinärt boende 7 % 52 % 42 % 

Särskilt boende 4 % 43 % 53 % 

Både ordinärt och särskild boende 13 % 69 % 19 % 

 Total 6 % 48 % 46 % 
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Alla områden hade arbetat med kontaktmannaskap i någon form. Det som skiljde var 

hur mycket det använts och hur tydligt man arbetat med det. Vissa hade väldigt tydliga 

riktlinjer för kontaktmannaskapet, men andra lät personalen sköta det själva.  

Ansvar och uppgifter 

Kontaktmannen är den person i personalen som har det övergripande ansvaret för 

kunden. Den ska kunna ge aktuell och korrekt information om kundens livssituation till 

externa (i äldreomsorgens ögon) aktörer som anhöriga, distriktssköterskor men också 

internt till biståndshandläggare.  

Utöver detta har kontaktmannen oftast rollen som den som handlar och hjälper till 

med praktiska göromål som går utöver de vardagliga insatserna. Det kan vara allt från 

att handla, beställa resor eller ibland se till att kunden får göra något speciellt som 

”sätter guldkant på tillvaron”. 

Kontroll och styrning 

Utifrån de intervjuer som jag har gjort upplevde områdescheferna att de direktiv som 

fanns om hur kontaktmannaskapet ska fungera, inte alltid hade varit så tydliga. De 

direktiv som fanns upplevdes som gamla och i och med att nya personer hade 

tillkommit i ledande ställning är det oklart vad om egentligen gällde.  

Upplevda fördelar med kontaktmannaskap 

Alla områdeschefer tyckte att rollen som kontaktman är viktig. Den skapar en trygghet 

för kunden samt för de anhöriga. Det enda problemet som kan uppstå är om någon 

kommer sin kund för nära och kontaktmannen tar på sig för stort ansvar. Detta verkade 

vara vanligare inom särskilda boenden än inom hemtjänsten. 

Upplägg 

Det mesta som sägs om projektet är positivt. Både områdescheferna själva och de 

signaler de har fått från sin personal är att projektet har ett bra upplägg och att det är 

relevanta saker som behandlas. 

Det som efterfrågades var att de såg ett behov av att fler får gå igenom 

dokumentationsundervisningen är de som skulle göra det. De menar att verksamheterna 

kommer bli beroende av de som går igenom utbildningen. När det sedan ska föras 

vidare ute på områdena finns det en risk att kvaliteten på undervisningen kommer att 

variera. Detta kan också påverka den långsiktiga implementeringen av de kunskaper 

som lärs in under etapp 3. 

Förväntningar 

Förväntningar på projektet var stora. Framförallt ville de att det skulle tydliggöra vad ett 

kontaktmannaskap innebär och vilka arbetsuppgifter som följer med rollen. Det fanns 

också en vilja att jämna ut skillnaderna som fanns inom kommunen, så att alla 

områdena gör på samma sätt.  

Dokumentation 

Flera områdeschefer efterlyste tydligare riktlinjer för vad som ska dokumenteras och 

hur det ska gå till. Det måste skapas riktlinjer och rutiner som alla efterföljer.  
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Arbetet med projektet ute på områdena under projekttiden 

Områdescheferna såg sig själva som en viktig del att uppmärksamma de frågeställningar 

som tas upp under projektet, på bland annat arbetsplatsträffar.  

Arbetet med projektet ute på områdena efter projekttiden 

Också i denna fråga såg sig områdescheferna sig själva som viktiga aktörer för att hålla 

frågan levande också efter projektet. Många har upplevt att det är vanligt att projekt av 

detta slag inte följs upp på ett adekvat sätt och det moment som har byggts upp har en 

tendens att rinna ut i sanden, då fokus hamnar på något nytt. Som hjälp efterfrågar de 

tydliga riktlinjer och handlingsplaner för att följa upp arbetet. 

Projektledarens roll och syn 

Projektledaren såg att i början av projektet en tendens hos personalen att inte se rollen 

som kontaktman som en ansvarsroll och ta till vara kundens egen förmåga. Deras roll 

borde vara att ansvara för fattade beslut om insatser genomfördes och att relevant 

information förändringar i läget kommuniceras. En annan viktig roll är att vara länken 

mellan kund/anhöriga och den övriga verksamheten. Det fanns en tendens att personalen 

tog på sig rollen som företrädare för kunden gentemot myndighetssidan.  
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Resultat  

Här presenteras de resultat som har framkommit genom de genomförda enkäterna samt 

genom de intervjuer som skett med berörda personer. 

 

Individuell påverkan på personalen 

Kunskaper 

Ett av projektets viktigaste mål var att höja kunskapen om hur arbetet med 

kontaktmannaskap går till och vad det innebär för personal inom Bollnäs kommuns 

äldreomsorg. 

Innan det första utbildningstillfället ställdes frågan till personalen om de visste 

vad ett kontaktmannaskap innebär. Majoriteten (82 procent) svarade att de i mycket 

eller viss utsträckning visste det, drygt 10 procent svarade att de hade liten eller mycket 

liten kunskap om vad ett kontaktmannaskap innebär, se Tabell 1. 

Efter ca tre fjärdedelar av utbildningsinsatsen ställdes samma fråga. Resultatet 

visar att kunskapen har ökat. 95 procent tycker att de mycket eller i viss utsträckning vet 

vad ett kontaktmannaskap innebär, framförallt beror ökningen på att gruppen som har 

svarat i mycket stor utsträckning har ökat markant. 

Efter utbildningen och när de nya riktlinjerna varit aktuella i några månader har 

siffran gått upp till 98 procent, varav 45 procent anser att de i mycket stor utsträckning 

vet vad ett kontaktmannaskap innebär. 

Tabell 3: Tycker du idag att du vet vad ett kontaktmannaskap innebär?  

 

Vid en jämförelse mellan enkätsvaren före och i slutet av utbildningen (enkät 2) anger 

de svarande att de upplever att kunskaperna har ökat lite om socialtjänsten som helhet 

(mål 3) och hur ansvarsfördelningen ser ut. Den tydligaste skillnaden är att färre har 

svarat att de i mycket liten utsträckning har goda kunskaper. 

Genomförandeplan 

Genomförandeplaner är ett instrument som är tänkt att underlätta planeringen, 

målstyrningen samt uppföljningen av beviljade beslut. Därför är det viktigt att 

personalen känner sig trygg med vad planen ska innehålla samt när den ska upprättas. 

På frågan om de känner sig säker på när den ska skrivas svarar 38 procent ”Ja” och 54 

procent ”Ja, men inte alltid”, åtta procent svarar ”nej”.  När det gäller innehåller svarade 

de ungefär likadant men lite färre (30 procent) var helt på det klara vad den skulle 

innehålla.  

 Enkät 1 Enkät 2 Enkät 3 

I mycket stor utsträckning 12 % 37 % 45 % 

I viss utsträckning 70 % 58 % 53 % 

Varken eller 5 % 2 % 1 % 

I liten utsträckning 11 % 2 % 1 % 

I mycket liten utsträckning 1 % 1 % 0 % 
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Tabell 4: Kunskap om när och vad en genomförandeplan ska innehålla. 

Sammanfattningsvis verkar det som att de allra flesta känner sig relativt säkra för det 

mesta men att det ibland uppstår osäkerhet om vad som ska göras. 

Utbyte och erfarenheter av utbildningsdagarna10 

Ca åttio procent tycker att utbildningen varit relevant för deras dagliga arbete, men 

hälften av dem tycker att materialet behöver diskuteras mer. 

På frågan om vilket utbyte deltagarna har haft av utbildningsdagarna är bilden 

splittrad. Ca fyrtio procent anger att de har haft ganska stort eller stort utbyte, däremot 

tycker ca tjugo procent att de har haft lite utbyte av dagarna, och drygt en tredjedel 

svarar varken eller.  

Drygt hälften tycker inte att utbildningen har påverkat dem som individer, medan 

ca en sjättedel tycker att utbildningen har stärkt deras motivation och en sjättedel tycker 

att de har fått positivare inställning till deras arbete. Ungefär lika många tycker att de 

har fått bättre självförtroende. De som arbetar på ett särskilt boende upplever att 

utbildningen har påverkat dem mer positivt jämfört med de som arbetar med ordinärt 

boende. Andelen är högre för de som arbetar på ett särskilt boende som upplever en 

positivare inställning till sitt arbete samt känner en högre motivation.   

Utbildningssatsningen har gett upphov till olika känslor hos deltagarna. Över en 

tredjedel tycker att utbildningen har stärkt dem och drygt var femte tycker att de har 

känner sig inspirerade efter utbildningen. En del negativa känslor framkommer också 

bland svaren, en fjärdel tycker att det känts mer förvirrande och sex procent känner sig 

irriterade eller förbannade. Övriga svaranden anger att utbildningen inte lämnat dem 

med någon speciell känsla. Svaren visar på en skillnad mellan de som arbetar på ett 

särskilt boende och de som arbetar inom hemtjänsten. Nästan hälften av de som arbetar 

på ett särskilt boende tycker att utbildningen har stärkt dem, däremot tycker bara en 

fjärdedel av de som arbetar inom hemtjänsten det. De senare har också i högre grad 

tyckt att utbildningen gjort att det känns mer förvirrande.  

 

Uppföljning av utbildningsdagarna 

Ca hälften av de svarande anger att det skett någon slags uppföljning under 

utbildningen, antingen genom att det har tagit upp på arbetsplatsträffar eller att det har 

diskuterats inom personalgruppen. De två nämnda formerna är också något som de som 

svarar efterfrågar för en fortsatt uppföljning, en dryg tredjedel efterfrågar också en 

samlad skriftlig sammanställning.  

 

                                                 
10

 Svaren i detta stycke kommer från enkät nummer två, mellan etapp tre och fyra. 

 Tidpunkt  Innehåll 

Ja 38 % Ja 30 % 

Ja, men inte alltid 54 % Ja, men ibland osäker 63 % 

Nej 8 % Nej 7 % 
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Ansvar och ansvarsfördelning 

 

Kontaktmannaskapet medför ett ansvar både gentemot kunden men också mot 

verksamheten. Ett mål för projektet har varit att tydliggöra detta ansvar så att alla i 

personalen ska veta och känna sig trygga i vad som gäller. 

I slutet av utbildningen tycker drygt hälften att ansvaret gentemot kunden har 

blivit tydligare med utbildningen.  

Nästan alla visste vilket ansvar som förväntas av dem i det dagliga arbetet (alltid 

eller för det mesta) som kontaktman, de övriga har svarat ”ibland”.  

När arbetet med de nya rutinerna hade varit igång ett antal månader kan man se att 

ännu fler visste vilket ansvar som förväntades av dem som kontaktmän, se Tabell 5.  

Tabell 5: Vet du vilket ansvar du förväntas ta i ditt dagliga arbete, som kontaktman? 

De allra flesta (88 procent) har inte förändrat sin syn på personer med andra yrkesroller 

som de träffar på i arbetet.  Tolv procent har däremot fått en ny syn.  

Är det givande att vara kontaktman 

23%

65%

10%

2%
4%

52%

38%

6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ja, alltid Ja, för det mesta Ibland Nej, sällan

Tycker du att det är givande att vara kontaktman?

Särskilt boende Ordinärt boende

 
Figur 1: Andelen som tycker att det är givande att vara kontaktman, uppdelat på 
ordinärt och särskilt boende. 

Majoriteten av de tillfrågade i personalen upplever det som givande att vara 

kontaktman. Detta är särskilt tydligt för de som arbetar på ett särskilt boende där 

närmare nio av tio tycker att det är givande alltid eller för det mesta. 

 Enkät 2 Enkät 3 

Ja, alltid 25 % 30 % 

Ja, för det mesta 65 % 66 % 

Ibland 9 % 4 % 
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Hur många kunder är personalen kontaktman för 

Antalet kunder personalen är kontaktman för varierar. För de som arbetar på ett särskilt 

boende är medelvärdet ca 1,5 kunder per anställd. Inom hemtjänsten är siffran ca 3,5. På 

särskilda boenden är personalen oftast ansvarig för ett specifikt rum, om kunden dör 

eller flyttar får man den kund som flyttar in i rummet. Inom hemtjänsten är det vanligare 

att man försöker se till att alla har ungefär lika många.  

0
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80

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hur många kunder är du kontaktman för?

Särskilt boende Ordinärt boende

I ordinärt boende har man i genomsnitt: 

3,54 kunder.
I särskilt boende har man i genomsnitt: 

1,46 kunder

 

Riktlinjer om kontaktmannaskap 

De flesta i personalen tycker att de riktlinjer som finns om kontaktmannaskap fungerar 

mycket bra eller ganska bra. Dock finns det en grupp inom framförallt hemtjänsten som 

inte tycker att de är bra, se Tabell 6. 

Tabell 6: Hur tycker du att de riktlinjer som finns för kontaktmannaskap fungerar? 
Uppdelat på typ av boende man arbetar med. 

 

Professionell yrkesidentitet 

Ett av huvudsyftet med projektet var att stärka den professionella yrkesidentiteten. 

Innan utbildningen fick personalen besvara en fråga: Hur stark tycker du att din 

professionella yrkesidentitet är idag? Man fick ett sätt ett betyg mellan 1 (väldig svag) 

upp till 10 (mycket stark). Medelvärdet innan utbildning blev 6,96 (medianen var 7). 

Efter utbildningen var medelvärdet 7,87 (medianen var 8), så medelvärdet har ökat med 

 Ordinärt boende Särskilt boende 

Mycket bra 8 % 31 % 

Ganska bra 62 % 65 % 

Varken bra eller dåligt 24 % 4 % 

Ganska dåligt 7 % 1 % 
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nästan en hel enhet. Den skillnad som fanns mellan särskilt och ordinärt boende kvarstår 

dock, eftersom ökningen var lika stor för både grupper.  

 

7,22

6,73
6,96

8,14

7,64
7,87

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Särskilt boende Ordinärt boende Total

Hur stark tycker du att din professionella yrkesidentitet är idag?

Före utbildning

Efter utbildning

 

Tabell 7: Hur stark tycker du att din professionella yrkesidentitet är idag? Uppdelat på 
områden. 

 

Alla områden har ökat sitt medelvärde, några mer än andra. Standard avvikelsen 

beskriver hur svaren varierar inom gruppen, ju större avvikelse desto större spridning 

inom gruppen. Nästan alla områden har minskat sin spridning. Alltså personalen tycker 

mer lika idag efter utbildningen än före den. 

Tabell 8: Hur stark tycker du att din professionella yrkesidentitet är idag? Uppdelat på 
grupper av svarsalternativ. 

I vilket område arbetar du? Innan utbildning Standard avvikelse Efter utbildning Standard avvikelse Skillnad 

Centrum 7,11 2,097 7,48 1,729 0,37 

Gutenberg 7,06 1,662 8,48 1,275 1,42 

Hamrelund 7,14 1,82 7,68 1,233 0,54 

Hällagården 6,8 1,721 7,49 1,487 0,69 

Karlslund 6,93 1,947 8,24 1,429 1,31 

Ringshög 7 1,654 7,57 2,344 0,57 

Ängslunda 7,22 1,541 8,13 1,057 0,91 

Resursen 6,69 1,621 7,75 1,708 1,06 

 1-4 5-7 8-10 

 Före Efter Före Efter Före Efter 

Ordinärt boende 7 % 4 % 52 % 35 % 42 % 62 % 

Särskilt boende 4 % 0 % 43 % 25 % 53 % 75 % 

Både och 13 % 7 % 69 % 43 % 19 % 50 % 

 Total 6 % 2 % 48 % 30 % 46 % 68 % 
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Enligt Tabell 8 har även gruppen som värdesatt sin professionella yrkesidentitet lägst 

innan utbildningen också minskat.  

En direkt fråga ställdes i enkät 2 till personalen om vad de tror skulle förstärka 

yrkesidentiteten förutom att höja lönen. Det vanligaste svaret är de vill ha bättre 

arbetstider, specifikt ta bort så kallade ”delade turer”. En annan viktig del är att de 

tycker att det behövs mer personal, och att alla ska ha en utbildning. 

Utbildning/fortbildning är också något som många anser vara viktigt för 

yrkesidentiteten. 

Information från övrig personal till kontaktman om kund 

De allra flesta upplever att de får relevanta uppgifter om sin kund från övrig personal. 

Nästan alla tycker också att det är enkelt att ta del av övrig personals daganteckningar 

om sin kund. Återigen fungerar det lite bättre för de som arbetar på ett särskilt boende. 

Enhetschefers syn på kontaktmannaskapet efter utbildningen 

Efter att de nya riktlinjerna hade varit i effekt ett antal månader intervjuades återigen ett 

antal enhetschefer för de skulle ge sina synpunkter på hur det ”nya” 

kontaktmannaskapet fungerar samt hur kommunen ytterligare skulle kunna gå vidare 

och förbättra verksamheten. 

De enhetschefer vi varit kontakt med tycker att det fungerar bra med 

kontaktmannaskapet. Har det inte funkat så bra tidigare så funkar det bra nu, var det bra 

innan har det blivit lite bättre nu. Inom särskilda boenden styrs fördelningen av 

kontaktmän av rummen. Anställda har ansvar för kunder i vissa rum, när någon ny 

kommer till dessa rum blir den i personalen som har det rummet automatiskt 

kontaktman för den nyanlända kunden. Inom hemtjänsten däremot fördelas kunder 

utifrån arbetsbelastning inom personalgruppen, där den som inte är kontaktman eller har 

minst antal blir den som blir kontaktman för en ny kund.  

Alla enhetschefer har under projektet pratat om kontaktmannaskapet på 

arbetsplatsträffar. 

Chefernas bild är att för det mesta fungerar det bra med kontakten mellan 

kontaktman och kund/anhöriga. När det uppstår problem kan det vara läge att byta ut en 

viss kontaktman, men det förekommer sällan.  

Enhetscheferna upplever det att personalen tycker att det är givande att vara 

kontaktman. Ibland kan det uppstå problem med att stå upp för sin genomförandeplan 

mot övrig personal.  

Ett område som det inte funkar inte tillräckligt bra är den sociala 

dokumentationen. Dokumentationsombuden skulle behöva en uppföljning på grund av 

det har varit mycket utbildningar parallellt med detta projekt och det har kommit nya 

versioner av program. Ombuden har inte riktigt att haft tid att ta den roll som de skulle 

ha. Ett annat problem är att lyfta ur den sociala dokumentationen från 

daganteckningarna, man vet inte vad man ska skriva. 

Ett annat område som behöver behandlas är planeringen av biståndshandläggarnas 

uppföljningar med kund. Ibland kan det bli lite kort om tid att planera så att 

kontaktmannen inte hinner vara med.  
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Generellt tycker de att det är krävande när det är så många utbildningar som pågår 

antingen parallellt eller direkt efter varandra. Dels planeringsmässigt eftersom de inte 

har rätt att ta in extrapersonal att täppa igen luckorna med, och dels för att det tar tid för 

att de kunskaperna/rutinerna att sjunka in. 

 

Projektledarens syn på arbetet under projektet 

På det stora hela var projektledaren nöjd med det arbete som utförts. Mycket arbete fick 

läggas ner innan utbildningarna startade för att komma underfund med hur projektet 

skulle struktureras. Under Etapp 1 var det stor arbetsbelastning på grund av att 

föreläsare blev sjuka. Under den första etappen skedde en stor schemaomläggning för 

personalen, vilket tog bort fokus på kontaktmannaskapet. Ett problem har varit personal 

inte har kommit på utbildningsdagarna, samt att de har varit dåligt informerade om vad 

utbildningen skulle handla om, även de som varit med i de förberedande 

fokusgrupperna var dåligt informerade. Personalen satt ofta tysta under utbildningen. 

De yngre var lite mer frispråkiga, samt de riktigt erfarna. Under etapp 2 var responsen 

mer positiv. Personalen tyckte att materialet låg närmare den dagliga verksamheten. 

Under Etapp 4 fick projektledaren responsen från personalen att mycket föll på plats.  

Lärdomar från projektet är att samordna projekt inom kommunen, så att personal 

och enhetschefer vet vilka utbildningar som är planerade. Ett annat problem har varit att 

parallella projekt har haft innehåll som inte stämt med det som lärts ut i detta projekt. 

 

 



   

 21 

Sammanfattning & diskussion 

I detta avslutande kapitel kommer en sammanfattande bild att göras av resultaten i 

utvecklingsprojektet. 

Utvecklingsprojektets påverkan på verksamhetsnivå  

Resultaten pekar på att kunskaperna om kontaktmannaskapet funktion har blivit 

jämnare över hela organisationen. Men fortfarande finns en skillnad mellan de som 

arbetar inom ordinärt boende och de som arbetar på ett särskilt boende. Både när det 

gäller riktlinjer för att utföra själva rollen och men också den interna kommunikationen 

när det gäller att ta del av arbetsanteckningar. 

Det har blivit allt vanligare att bedriva kompetenssatsningar med hjälp av projekt. 

Detta är något som har blivit nödvändigt på grund av den finanseringsstruktur som finns 

idag, där staten går in med stora belopp som kommunerna får ansöka om projektpengar. 

På grund av detta är det viktigt att knyta projekten till den dagliga verksamheten så att 

inte projekten får ett eget liv utanför verksamheten.  

Många projekt har varit på gång samtidigt i kommunen, och det har varit 

påfrestande för personalen och cheferna. Det har påverkat den dagliga verksamheten 

men också att det varit mycket att ta in för personalen, att hålla isär de olika 

satsningarna. Här har det visat sig ett behov att samordna projekten bättre, både när det 

gäller tidsplanering och innehåll, för att inte de ska motverka varandras syften. 

När det gäller att långsiktigheten i kompetenssatsningarna har Bollnäs en 

strukturell fördel på grund av den relativa låga personalomsättningen. 

Alla verkar överens om att enhetscheferna är ansvariga för den fortsatta 

implementeringen av projektets mål. Här kommer det bli viktigt att cheferna får tid att 

ta den rollen och eventuella nya chefer får en introduktion av projektets riktlinjer. 

Utvecklingsprojektets påverkan på individuell nivå hos personalen 

Projektet verkar enligt de enkäter som de besvarat ha höjd deras självupplevda 

professionella yrkesidentitet. Deras kunskaper om vad ett kontaktmannaskap innebär 

har också ökat. Dock visar resultaten att de som arbetar inom hemtjänsten inte upplever 

sin yrkesidentitet som lika positiv som övriga och tycker att de riktlinjerna som finns 

inte är lika tydliga för deras situation. Under utbildningen upplevde en grupp att har 

blivit mer förvirrade av de utbildningsinsatser de varit med på, vilket kan ha sin 

förklaring i att flera projekt var på gång samtidigt. Ett annat problem som en del tar upp 

var att utbildningen i det här projektet var för utspridd i tid, det var ett drygt år mellan 

start till mål. 
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Åtgärdsförslag 

Om det arbete kommunen påbörjat under dessa tre år ska få bäring långsiktigt och dels 

vara av värde för personalen, men även ge positiva effekter för vården och omsorgen 

som brukarna, pekar resultaten i den här utvärderingen på följande centrala åtgärder. 

Samla utbildningsmaterialet 

All material från utbildningen samt alla riktlinjer bör sammanställas i en mapp eller som 

en handbok så att personalen och chefer har något att gå tillbaka till. Det är också 

speciellt viktigt vid nyanställningar, se nedan. Kanske behövs en variant för ordinärt 

boende och en för särskilt boende. 

Ständig återkomma till uppdraget som kontaktman 

När det gäller all implementering är det vanligt man att tror att när man nått en viss nivå 

så sköter det sig själv. Att ständigt återkomma och påminna om vad ett 

kontaktmannaskap är nödvändigt för att förändringen ska bli långsiktigt hållbar. Detta 

bör ske både ute på områdena på arbetsplatsträffar (uppfräschning) och 

medarbetarsamtal (återkoppling). Men det måste också tas upp högre upp i 

verksamheten, resultat bör efterfrågas av verksamhetsledningen samt komma upp på 

chefträffar.  

Utbilda ny personal 

När någon som är nyanställs måste den också få ta del av utbildningsmaterialet, 

eventuellt samla alla nya för att informera dem i grupp. 

Ännu tydligare riktlinjer? 

Det måste alltid finnas en balans i detaljrikedomen för riktlinjer. För många riktlinjer 

gör att det blir svårt att lösa praktiska problem i en komplex värld. Dessutom kan för 

många riktlinjer leda till att ansvarskänslan minskar. För få riktlinjer kan dock leda till 

osäkerhet om vad som gäller. Här är det viktigt att hitta en balans som fungerar i hela 

verksamheten. 

Dokumentationsombuden 

Ombuden har haft ont om tid att utföra sin roll, enligt enhetscheferna även om de 

försökt att frigöra tid. Nytt program gör att de eventuellt behöver påfyllning.  

Samordning av de projekt som utförs i kommunen 

När det är många projekt på gång samtidigt blir det viktigt att de samordnas, både när 

gäller tidsplanering men också när det gäller innehåll. Det är viktigt att det är väldigt 

tydligt att personalen vet sammanhanget när de skickas på en utbildning.  
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Slutord 

Den statliga satsningen Kompetensstegen är av stor betydelse på många sätt och ett steg 

i helt rätt riktning för att höja kvalitén i vården och omsorgen om äldre. Satsningen på 

kommunernas vård- och omsorgspersonal kommer helt rätt i tiden även av det skälet att 

privata entreprenörer nu snabbt äntrar vård- och omsorgssektorn och att konkurrensen 

om arbetskraften därmed ökar.  

Ser man, vilket man bör, de privata entreprenörerna som kommunernas rättmätiga 

konkurrenter, leder detta till att kommunerna bör agera ännu tydligare i en riktning där 

kvalitativ vård, kompetent personal och goda arbetsförhållanden är en ledstjärna. 

Bollnäs kommun har tagit ett steg i rätt riktning, och förhoppningen är att resultaten från 

denna utvärdering bidrar till att i det fortsatta arbetet inom kommunen skapa en vård- 

och omsorg av hög kvalitet. 
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Bilagor 



Frågor till områdeschefer under starten av Etapp 2 

1) Kontaktmannaskap 

a) Hur ser det ut idag?  

b) Hur har ni arbetat med det hittills? 

c) Hur har nyanställda introducerats? 

i) Kontaktmannaskap? 

ii) Generellt? 

d) Vilka för- och nackdelar finns det med kontaktmannaskap? 

i) Skillnader ordinärt och särskild boende?  

2) Tycker du metodupplägget på projektet är bra? Förändringsförslag? 

3) Var har du för förväntningar på vad Kompetensstegen satsningen ska leda till? 

a) Har du tagit del av projektets mål? 

4) Har du varit delaktig att arbeta fram projektets mål? 

a) Om ja: Hur har arbetet sett ut? 

b) Om nej: Skulle ni vilja det?  

c) Oberoende av svar: Förändrar det attityden till projektet? 

5) Hur ser du på din roll i projektet? 

a) Hur kommer ni att arbeta på den här arbetsplatsen under projektet? 

b) Hur ser du på framtiden, hur ska detta implementeras i den ordinarie 

verksamheten? 

6) Organisation 

a) Hur ser dina direktiv från verksamhetschefen ut? 

i) Hur ser ditt handlingsutrymme ut? 

ii) Personalens handlingsutrymme? 

b) Samarbetar ni mycket inom områdeschefsgruppen? 

7) Personalens yrkesroll och status 

a) Hur ser den ut idag? 

b) Hur kan den förbättras? 

c) Påverkas den av denna typ av projekt? 

8) Kunden i centrum 

a) Hur påverkas kunden av ett kontaktmannaskap? 

b) Hur tror du att den professionella yrkesidentiteten påverkar uppfyllande av 

”kunden i centrum” målet? 

9) Ser du några problemområden för: 

a) Projektet? 

b) Implementeringen av kontaktmannaskap? 

10) Resurser 

a) Kommer kontaktmannaskapet att kräva mer resurser: tid, pengar, utrustning? 

11) Projektformen 

a) Vad har du för erfarenheter att bedriva förändringsarbete i projektform? 

b) Vad skulle du vilja förbättra i upplägget? 

12) Tiden efter projektet 

a) Hur vill du att kommunen arbetar vidare med dessa frågor? 

b) Vem anser du har ansvaret att arbeta vidare med dessa frågor efter projekttiden? 

13) Vad tror du krävs för att kommunen ska lyckas med genomförandet av målen för 

kompetensstegen? 
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Frågor till biståndshandläggare under Etapp 2 

1. Kontaktmannaskap 

i) Hur kommer ni kontakt med det idag?  

ii) Vilka för- och nackdelar finns det med kontaktmannaskap? 

iii) Skillnader ordinärt och särskild boende?  

2. Tycker du metodupplägget på projektet är bra? Förändringsförslag? 

3. Var har du för förväntningar på vad Kompetensstegen satsningen ska leda till? 

i) Har du tagit del av projektets mål? 

4. Har du varit delaktig att arbeta fram projektets mål? 

i) Om ja: Hur har arbetet sett ut? 

ii) Om nej: Skulle ni vilja det?  

iii) Oberoende av svar: Förändrar det attityden till projektet? 

5. Har ni någon roll i projektet? 

i) Hur kommer ni att arbeta på den här arbetsplatsen under projektet? 

ii) Hur ser du på framtiden, hur ska detta implementeras i den ordinarie 

verksamheten? 

6. Organisation. Hur fungerar samarbetet mellan er och områdena? 

7. Hur ser ett när ni åker ut till kund för ett underlag för ett beslut? Är det någon 

från området alltid med? 

8. Dokumentation: ta ni direkt del av det som personalen/områdena dokumenterar 

eller rapporterar de bara muntligen till er? 

9. Personalens/er yrkesroll och status 

b) Hur ser den ut idag? 

c) Hur kan den förbättras? 

d) Påverkas den av denna typ av projekt? 

10. Hur arbetar ni med ”Kunden i centrum”?’ 

11. Kunden i centrum 

i) Hur påverkas kunden av ett kontaktmannaskap? 

ii) Hur tror du att den professionella yrkesidentiteten påverkar uppfyllande av 

”kunden i centrum” målet? 

12. Ser du några problemområden för: 

i) Projektet? 

ii) Implementeringen av kontaktmannaskap? 

13. Resurser 

b) Kommer kontaktmannaskapet att kräva mer resurser: tid, pengar, utrustning? 

14. Projektformen 

i) Vad har du för erfarenheter att bedriva förändringsarbete i projektform? 

ii) Vad skulle du vilja förbättra i upplägget? 

15. Tiden efter projektet 

i) Hur vill du att kommunen arbetar vidare med dessa frågor? 

ii) Vem anser du har ansvaret att arbeta vidare med dessa frågor efter 

projekttiden? 

16. Vad tror du krävs för att kommunen ska lyckas med genomförandet av målen för 

kompetensstegen? 



   

 29 

Frågor till socialchef under etapp 3. 

 
1. När började du ditt arbete som socialchef? 

2. Hur blev du själv involverad? 

3. Hur ser du på de mål som projektet har? 

4. Hur ser du på ditt uppdrag och roll? 

5. Hur tycker du att projektgruppen har fungerat? 

6. Hur ska man lösa att inte att projekt motverkar varandra? 

7. Vilka problemområden tror du finns för att inte kunskaperna ska glömmas bort? 

Vad kan man göra åt det, vad kan du göra? 

8. Vad hoppas du ske med de resultat som ni kommer fram till?  

9. Hur jobba vidare? Långsiktighet?  

10. Önskvärt scenario? 

11. Vem har ansvar för fortsättningen? Om jag kommer om tre år, hur arbetar ni då med 

frågan? 
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Frågor till verksamhetschef under etapp 3. 

 
1. När började du ditt arbete som verksamhetschef? 

2. Hur blev du själv involverad? 

3. Hur ser du på de mål som projektet har? 

4. Hur ser du på ditt uppdrag och roll? 

5. Hur tycker du att projektgruppen har fungerat? 

6. Hur ska man lösa att inte att projekt motverkar varandra? 

7. Vilka problemområden tror du finns för att inte kunskaperna ska glömmas bort? 

Vad kan man göra åt det, vad kan du göra? 

8. Vad hoppas du ske med de resultat som ni kommer fram till?  

9. Hur jobba vidare? Långsiktighet?  

10. Önskvärt scenario? 

11. Vem har ansvar för fortsättningen? Om jag kommer om tre år, hur arbetar ni då med 

frågan? 
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Intervjufrågor till Katarina Johansson 2009-03-02 

 

1) Finns det något som du idag skulle gjort på annat sätt? 

2) Vad tycker du är det bästa resultatet av projektet? 

3) Hur har organisationen arbetat med projektet? 

4) Har ledningen gett det stöd som behövs? 

5) Vad tycker du man borde göra för att få lärdomarna från projektet ska leva vidare? 

6) Hur tycker du att allmänt att projektet har fungerat? 

7) Förarbetet? 

a) Under projektet? 

b) Efter projektet? 

8) Har ni nått era mål? 

9) Hur har personalens attityd varit? 

10) Har du sett någon förändring över tiden? 

11) Måste något mer till nu för att målen ska nås? 

a) Vem ska göra det? 

b) Finns det resurser till det? 

12) Vad tycker du att driva utveckling av organisation en genom projekt? Skulle det 

kunna göras på annat sätt? 

a) Fördelar? 

b) Nackdelar? 

13) Hur har din roll som projektledare fungerat? 

14) Tycker du att ni har fått med alla berörda yrkesgrupper? 

15) Vilka råd skulle du vilja ge till den som planerar ett nytt projekt? 

16) Vilket råd skulle du vilja ge till en ny projektledare? 

17) Hur har samordningen med andra projekt sett ut? 

18) Skulle någon form av externhjälp vara till nytta? 

a) Hur skulle den se ut? Projektstöd? Utvärderare? 
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Frågor till enhetschefer maj 2009 

1. Kontaktmannaskap 

a. Hur ser det ut idag?  

b. Har det blivit någon förändring sedan nyår? 

c. Har kontaktmannen speciella sysslor kopplade till kontaktmannaskapet? 

d. Hur har nyanställda introducerats? 

(1) Kontaktmannaskap? 

(2) Generellt? 

2. Hur bestäms det vem som ska vara kontaktman? Alla ska ha lika många eller är det 

mer individuellt? Rutin vid ledighet? 

3. Hur fungerar det med handläggarna och uppföljningar? Är kontaktmannen alltid 

med? 

4. Hur har ni arbetat med frågorna under projektet? 

5. Hur kommer du göra för att hålla frågorna levande? 

6. Är det något som behöver göras i hela organisationen för få arbetet att fungera ännu 

bättre? 

a) Riktlinjer/direktiv 

b) Rutiner 

c) Samarbetar ni mycket inom områdeschefsgruppen? 

7. Hur fungerar det med genomförandeplanerna? ”Överenskommelse med kund med 

grund i insatsbeslut”.  

8. Tar du upp kontaktmannaskapet i medarbetarsamtal? 

9. Hur fungerar det med dokumentationsonbuden? Korridorstödjarna? Behövs det en 

uppföljning? 

10. Fungerar det bra att lyfta ur den sociala dokumentationen från 

arbetsantecknuingarna? 

11. Tiden efter projektet 

a) Hur vill du att kommunen arbetar vidare med dessa frågor? 

b) Vem anser du har ansvaret att arbeta vidare med dessa frågor efter projekttiden? 

12. Vad tror du krävs för att kommunen ska lyckas med genomförandet av målen för 

kompetensstegen? 
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Enkät 1

1. I vilket område arbetar du? 2. Med vilket typ av boende arbetar 

du? 

 Centrum (1)  Karlslund (5)   Ordinärt boende (1)  

 Gutenberg (2)  Ringshög (6)  Särskilt boende (2)  

 Hamrelund (3)  Ängslunda (7)   

 Hällagården (4)  Resursen   

 

3. Hur mycket känner du dig delaktig och har inflytande över din egen 

arbetsvardag? 

 

 I mycket stor utsträckning (1) 

 I viss utsträckning (2) 

 Varken/eller (3) 

 I liten utsträckning (4) 

 I mycket liten utsträckning (5) 

 

4. Tycker du att du har goda kunskaper i hur socialtjänsten är organiserad samt 

hur ansvarsfördelningen inom organisationen ser ut? 

 

 I mycket stor utsträckning (1) 

 I viss utsträckning (2) 

 Varken/eller (3) 

 I liten utsträckning (4) 

 I mycket liten utsträckning (5) 

 

5. Tycker du att dina arbetsuppgifter och ditt ansvar mot kunden är tydliga? 

 

 I mycket stor utsträckning (1) 

 I viss utsträckning (2) 

 Varken/eller (3) 

 I liten utsträckning (4) 

 I mycket liten utsträckning (5) 

 

6. Hur stark tycker du att din professionella yrkesidentitet är idag? Poängsätt mellan 1 

och 10 poäng, där 10 poäng betyder mycket stark och 1 poäng betyder väldigt svag. 

 

______ p. 
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7. Hur ser du på den dokumentation som du idag gör om kunden? 

 

 Bra och tillräcklig (1) 

 Bra, men mer behövs (2) 

 Dålig (3) 

 Onödig (4) 

 Ingen eller väldigt liten dokumentation utförs (5) 

 

8. Tycker du att den dokumentation som idag utförs kommuniceras bra inom 

arbetsgruppen? 

 

 I mycket stor utsträckning (1) 

 I viss utsträckning (2) 

 Varken/eller (3) 

 I liten utsträckning (4) 

 I mycket liten utsträckning (5) 

 

9. Tycker du idag att du vet vad ett kontaktmannaskap innebär? 

 

 I mycket stor utsträckning (1) 

 I viss utsträckning (2) 

 Varken/eller (3) 

 I liten utsträckning (4) 

 I mycket liten utsträckning (5) 

 

10. Tror du att ditt deltagande i utbildningen kommer att leda till en utveckling 

för verksamheten eller arbetslaget? 

 

 I mycket stor utsträckning (1) 

 I viss utsträckning (2) 

 Varken/eller (3) 

 I liten utsträckning (4) 

 I mycket liten utsträckning (5) 
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Enkät 2 

Hej, 
 

Bollnäs kommun genomför under 2007 och 2008 en satsning på sin personal genom att 

utveckla arbetet runt Kontaktmannaskap. Till denna utbildningssatsning är det kopplat en 

utvärdering som dels ska stödja verksamheten och dels skapa förutsättningar för ett 

välfungerade arbete i organisationen efter utbildningens slut. Utvärderingen utförs av 

Dalarnas forskningsråd. 

 

Denna enkät frågar om utbildningsdagarna, Etapp 1 och 2, (under hösten och vintern) och det 

som ni arbetade med under dessa dagar. 

 

Tack på förhand! 

 
 

Johan Kostela  Katarina Johansson / 

Dalarnas forskningsråd  Projektledare Kompetensstegen 
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1. I vilket område arbetar du? 2. Med vilket typ av boende arbetar du? 

 Centrum (1)  Karlslund (5)  Ordinärt boende (1)  

 Gutenberg (2)  Ringshög (6)  Särskilt boende (2)  

 Hamrelund (3)  Ängslunda (7)  Båda (3)  

 Hällagården (4)  Resursen (8)   

 

3. Vilket utbyte har du haft av utbildningsdagarna hittills? 
 

 Stort utbyte (1) 

 Ganska stort utbyte (2) 

 Varken/eller (3) 

 Litet utbytet (4) 

 Inget utbyte (5) 

Kommentera gärna: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….. 

4. Har utbildningsdagarna påverkat dig som individ i din yrkesroll? (flera alternativ kan 
anges) 
 

 Positivare inställning till mitt arbete (1) 

 Jag tar mer ansvar (2) 

 Ökad motivation (3) 

 Ökat självförtroende (4) 

 De har inte påverkat mig som individ (5) 

 På annat sätt, nämligen: (5) 

 
 
…………………………………………………. 



5. Vilka känslor har du haft efter utbildningen? (flera alternativ kan anges) 
 

 Utbildningen har stärkt mig (1)  

 Det känns mer förvirrande (2) 

 Känner mig missförstådd (3) 

 Inspirerad (4) 

 Irriterad, förbannad (5) 

 Andra känslor, nämligen: (6) 

 
 
…………………………………………………. 

 
 

6. Har utbildningsdagarna följts upp på din arbetsplats? (flera alternativ kan 
anges) 
 

 Vi har tagit upp det på arbetsplatsträffar (1) 

 Vi har diskuterat innehållet inom personalgruppen 
(2) 

 
Enhetschefen tog upp det på ett 
utvecklingssamtal(3) 

 Det har inte tagits upp (4) 

 På annat sätt, nämligen: (5) 

 
 
…………………………………………………… 

7. Hur vill du att utbildningsdagarna följs upp? (flera alternativ kan anges) 
 

 Diskussioner på arbetsplatsträffar(1) 

 Diskussioner inom personalgruppen(2) 

 På utvecklingssamtal(3) 

 Vill ha en samlad sammanställning skriftligt (4) 

 På annat sätt nämligen:(5) 

 
 
……………………………………………………. 

 

8. Tycker du det du har lärt dig, varit relevant för ditt dagliga arbete? 
 

 Ja (1) 

 Ja, men materialet behöver diskuteras mer (2) 

 Nej, för teoretiskt (3) 

 Nej, för praktiskt (4) 

 Nej, inget har varit bra(5) 
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9. Tycker du att utbildningsdagarna hittills har saknat något, att vissa frågor har 
inte tagits upp mm.?  
 

 Ja (1) 

 Nej (2) 

Om Ja, vad? 
 
………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………… 
 

 

10. Tycker du att du har goda kunskaper i hur socialtjänsten är organiserad samt hur 
ansvarsfördelningen inom organisationen ser ut? 
 

  

 a) Organisation  b) Ansvarsfördelning 

  I mycket stor utsträckning (1)  I mycket stor utsträckning (1) 

  I viss utsträckning (2)  I viss utsträckning (2) 

  Varken/eller (3)  Varken/eller (3) 

  I liten utsträckning (4)  I liten utsträckning (4) 

  I mycket liten utsträckning (5)  I mycket liten utsträckning (5) 

 

11. Har ditt ansvar mot kunden blivit tydligare med hjälp av utbildningen? 
 

 Ja (1) 

 Ja, lite (2) 

 Nej, inte mycket (3) 

 Nej (4) 

 Vet inte (5) 
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12. Har du fått en annan syn på andra yrkesroller som du möter i ditt yrke? 
 

 Ja, den har förändrats (1) 

  Nej, den har inte förändrats (2) 

Om Ja, hur har den förändrats: 
 
……………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………….. 
 
Om Ja, hur har det påverkat den samverkan som sker? 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………... 

 

13. Vet du vilket ansvar du förväntas ta i ditt dagliga arbete, som kontaktman? 
 

 Ja, alltid (1) 

 Ja, för det mesta (2) 

 Ibland (3) 

 Nej, sällan (4) 

 Nej, aldrig (5) 

 
14. Tycker du idag att du vet vad ett kontaktmannaskap innebär? 
 

 I mycket stor utsträckning (1) 

 I viss utsträckning (2) 

 Varken/eller (3) 

 I liten utsträckning (4) 

 I mycket liten utsträckning (5) 

 

15. Känner du dig säker på när en genomförandeplan ska skrivas och vad som ska 
ingå? 
 
a) Tidpunkt  

b) Innehåll 

 Ja(1)  Ja (1) 

 Ja, men inte alltid (2)  Ja, men ibland osäker (2) 

 Nej (3)  Nej (3) 

Kommentera gärna: 
 
……………………………………………………………………………………… 
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16. Tycker du att du har en god kännedom om anhörigstödet i Bollnäs? 
 

 Ja (1)  

 Nej (2) 

 Vill veta mer (3)  

 

 
17. Tycker du kontaktmannaskapet och uppdraget som god man har likheter? 
 

 Nej, det är helt skilda uppgifter (1) 

 Det finns likheter (2) 

 De är väldigt lika (3) 

 Ingen åsikt (4) 

Kommentera gärna: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….. 

18. Har utbildningen hittills lett till en förändring/utveckling av verksamheten eller 
arbetslaget? (flera alternativ kan anges) 
 

 Hela äldreomsorgen(1) 

 Ditt område (din enhet) (2) 

 Arbetslaget (3) 

 Har inte märkt någon förändring (4) 
 

 
Kommentera gärna: 
 
……………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………….. 

 

19. Vad tror du är det bästa sättet att förstärka yrkesidentiteten inom ditt yrke, 
förutom att höja lönen? 
 

 
 
 
 

Tack för din hjälp! 



Dalarnas forskningsråd 

 

Enkät3 

Kontaktman! Utbildning! Enkät! 
 
Under 2007 och 2008 genomförde Bollnäs kommun en utbildning för att förstärka arbetet 

med kontaktmannaskap inom äldreomsorgen. Utbildningen genomfördes i fyra etapper, varav 

den sista gick av stapeln under hösten 2008. I januari 2009 ska de nya riktlinjerna och 

rutinerna för kontaktmannaskapet börja användas. 

En viktig förutsättning för att lärande ska leda till goda effekter är att 

kompetensutvecklings-insatsen upplevs som betydelsefull av dem som deltagit. Av den 

orsaken är det av största värde att du tar dig tid att fundera över vad aktiviteterna betytt för dig 

genom att besvara frågorna i denna enkät. 

Jag som ber dig fylla i enkäten heter Johan Kostela och arbetar på Dalarnas 

forskningsråd. Vi har haft i uppdrag att följa utbildningen och utvärdera dess effekter 

personalen och deras arbete. Även andra kommuner än Bollnäs har använt av oss för att 

utvärdera sina kompetenssatsningar inom äldreomsorgen. 

Besvarad enkät lägger du i det bifogade svarskuvertet. Inget frimärke behövs, portot är 

redan betalt. Under ”Frisvar” på svarskuvertets adresslapp finns ett nummer, det använder vi 

bara för att kunna skicka påminnelse till rätt person, när brevet kommer till oss prickar av det 

på en lista och slänger sedan kuvertet, så att svaren inte kan knytas till en viss person. 

Som tack för din hjälp att fylla i enkäten får du en Trisslott hemskickad till dig när du 

har skickat en ifylld enkät till oss. Ditt svar vill jag ha senast fredagen den 24:e april. 

 

Tack för din medverkan! 

 

 

Johan Kostela 

 

Har du några frågor angående enkäten kontakta: 

Johan Kostela 

Dalarnas forskningsråd 

023-709125 

johan.kostela@dfr.se 

mailto:johan.kostela@dfr.se


Dalarnas forskningsråd 

 

 
1. I vilket område arbetar du?     2. Med vilket typ av boende arbetar du? 

 Centrum (1)  Karlslund (5)       Ordinärt boende (1)  

 Gutenberg (2)  Ringshög (6)       Särskilt boende (2)  

 Hamrelund (3)  Ängslunda (7)       Båda (3)  

 Hällagården (4)  Resursen (8)   

 

 

3. Hur många personer är du huvudkontaktman för? 

 

 

__________ 

 

stycken 

 

 

4. Tycker du att det är givande att vara kontaktman? 

 

 Ja, alltid (1) 

 Ja, för det mesta (2) 

 Ibland (3) 

 Nej, sällan (4) 

 Nej, aldrig (5) 

 

 

5. Har ditt arbete som kontaktman förändrats efter den 1:a januari i år? 

 Ja (1) 

 Nej (2) 

Om Ja, hur har det förändrats?:  

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

6. Vet du vilket ansvar du förväntas ta i ditt dagliga arbete, som kontaktman? 

 

 Ja, alltid (1) 

 Ja, för det mesta (2) 

 Ibland (3) 

 Nej, sällan (4) 

 Nej, aldrig (5) 



Dalarnas forskningsråd 

. 

 

 

7. Tycker du idag att du vet vad ett kontaktmannaskap innebär? 

 

 I mycket stor utsträckning (1) 

 I viss utsträckning (2) 

 Varken/eller (3) 

 I liten utsträckning (4) 

 I mycket liten utsträckning (5) 

 

 

8. Hur tycker du att de riktlinjer som finns för kontaktsmannaskapet fungerar? 

 

 Mycket bra (1) 

 Ganska bra (2) 

 Varken bra eller dåligt (3) 

 Ganska dåligt (4) 

 Mycket dåligt (5) 

Kommentera gärna: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

9. Hur stark tycker du att din professionella yrkesidentitet är idag? Poängsätt mellan 1 och 10, där 

10 betyder mycket stark och 1 poäng betyder väldig svag. 

 

 

 

__________ 

 

poäng 

 

10. Har din syn på ditt yrke påverkats av utbildningen? 

 

 Ja (1) 

 Delvis (2) 

 Nej (3) 

 Ingen åsikt (4) 

Kommentera gärna: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 



Dalarnas forskningsråd 

. 

11. Tycker du att du enkelt kan ta del av övrig personals daganteckningar om din kund? 

 

 Alltid  (1) 

 För det mesta (2) 

 Ibland (3) 

 Ingen åsikt (4) 

Kommentera gärna: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

12. Tycker du att får du rätta/relevanta uppgifter om din kund från övrig personal? 

 

 Alltid (1) 

 För det mesta (2) 

 Ibland (3) 

 Ingen åsikt (4) 

Kommentera gärna: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

13. Har din kommunikation med kunder och anhöriga förändrats tack vare utbildningen? 

 Ja (1) 

 Nej (2) 

Om Ja, hur har det förändrats?:  

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………….. 
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14. Har din kommunikation med dina medarbetare/kolleger förändrats tack vare utbildningen ? 

 Ja (1) 

 Nej (2) 

Om Ja, hur har det förändrats?:  

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

15. Vad innebär begreppet ”Kunden i centrum” för dig? 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för din hjälp! 


