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Hållbarhet i siffror 2019 
 
Förtroende och kvalitet är det som gör Brado AB:s och Frösunda Omsorgs verksamhet 
hållbar över tid. Därför kallar vi vår hållbarhetsrapport för Förtroenderedovisning. 
Eftersom Brado AB inte bedriver verksamhet annan än den som finns i Frösunda 
Omsorg och andra koncernbolag används bolagsnamnet Frösunda och uppgifter från 
Frösunda-bolagen konsekvent i årets hållbarhetsrapport. Ekonomiska siffror avser dock 
koncernen Brado AB. För att göra rapporteringen överskådlig och effektiv följer vi det 
internationella ramverket Global Reporting Initiative, GRI, för 
hållbarhetshetsrapportering. Rapporteringen bygger på följande principer: 
 
Trovärdighet och aktualitet: Frösunda Omsorg måste visa en balanserad bild av verkligheten. 
Det innebär att rapportera kring prestationer och förändringar inom verksamheten som varit 
positiva och det vi måste arbeta vidare med. Frösundas förtroenderedovisning presenteras en 
gång om året för att ge våra intressenter en uppdaterad beskrivning av nuläget. Det är våra 
intressenter som bestämmer vad vi ska rapportera och därför måste vi ständigt se till att det vi 
redovisar är aktuellt just nu. 
 
Jämförbarhet och exakthet: För att Förtroenderedovisningen ska göra det möjligt att se hur vi 
utvecklas över tid presenterar vi jämförbar information år för år. Samtidigt är 
Förtroenderedovisningen ett viktigt verktyg för att dela med oss av aktuell information. I år har 
vi extra fokus på medarbetare efter några år med stegvis introduktion av vårt koncept kundens 
fokus. Informationen vi presenterar måste också vara konsekvent, exakt och detaljerad för att ge 
en så tydlig bild som möjligt av vår verksamhet. 
 
Tydlighet och trovärdighet: För att intressenterna ska få en överblick av hur vi lyckas i vårt 
uppdrag måste informationen vara tillräckligt heltäckande och strukturerad så att en intresserad 
läsare kan finna mer information vid behov. Siffror vi presenterar måste vara lättillgängliga och 
trovärdiga. 
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Frösundas koncept: Kundens fokus 
Frösunda Omsorgs verksamhet vilar på en unik premiss i omsorgsbranschen: kundens fokus. Det 
betyder att vi driver vår verksamhet utifrån en modell som beskriver de människor som behöver 
hjälp och stöd som kunder. Modellen utgår från hur människor bearbetar information och hur 
det påverkar förmågan att uppfatta omvärlden och det egna agerandet. Andra avgörande 
komponenter är individkunskap, att kunderna själva för bestämma vad som är livskvalitet och 
självständighet samt det salutogena förhållningssättet, det vill säga att vi har fokus på det friska, 
fungerande och hälsofrämjande. 
 
Med kundens fokus vill Frösunda Omsorgs vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i 
omsorgsbranschen, så att alla människor får ett bättre och mer självständigt liv samt en självklar 
plats i samhället. 
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Så utvecklar vi kvalitetsarbetet  
När vi säger att vi har kundens fokus menar vi att vi själva ställer oss i kundens skor, vi 
byter perspektiv. Då kan vi förstå kunden, och då kan vi utföra den tjänst som kunden vill 
få utförd och på det sätt som kunden vill ha den utförd. Våra omsorgstjänster innebär i 
sig ett intrång i våra kunders liv. Kvalitet skapas när vi lyckas minska det intrånget så 
mycket som möjligt.  
 
Det är i själva ögonblicket när vi möter kunden som kvalitet uppstår. När vi använder hela vår 
kompetens och arbetar värderingsdrivet – utifrån respekt, engagemang och nyfikenhet – kan vi 
utföra vår tjänst med högsta möjliga kvalitet. Genom att fortsätta känna nyfikenhet, vara 
engagerade varje dag och visa respekt för kunden och kundens situation, kan vi leva upp till 
kundens förväntningar.  
 
Kvalitetsparametrar 
Med våra kvalitetsparametrar vill vi mäta hur väl vi lyckas hantera omsorgssituationen. Ett 
adekvat bemötande skapar själva basen för att kunna utföra en tjänst av god kvalitet. Att fånga 
upp ett dåligt bemötande blir oerhört viktigt för att göra kundens röst hörd. Kvalitet definierar vi 
både i subjektiva termer – kundens uttalande om sin grad av nöjdhet – och i objektiva mätetal 
utifrån våra kvalitetsmål. 
 
Frösunda strävar efter att nå: 
 

• 100 % regulatorisk följsamhet för våra verksamheter  
• 100 % nöjda kunder  
• 100 % avtalstrohet.  

 
Det är ambitiösa mål. Vi förbättrar och förfinar vårt arbete kontinuerligt, och vi jobbar 
systematiskt med delmål för att uppnå slutresultatet. Som hjälp har vi vår egen modell för det 
ständiga förbättringsarbetet, ”Q-loopen”.  I Q-loopen hittar vi våra rutiner och kontroller som vi 
behöver göra för att säkra utvecklingen av att leverera en allt bättre kvalitet. 
 

 
 
Kvalitetspyramid 
En annan modell vi brukar diskutera och ta hjälp av är vår kvalitetspyramid. Pyramidens tre sidor 
kännetecknas, var och en, av VAD vi ska utföra, HUR det ska gå till och vad vi gör när vi 
SÄKERSTÄLLER vår tjänst. Genom att följa våra rutiner på ett värderingsbaserat sätt kan vi 



6	
	

leva upp till kraven utifrån lagar och avtal, och leva upp till att kunden känner förtroende och 
trygghet. 
 
Under 2018 har vi jobbat med att slutföra säkerställandet av basen i kvalitetspyramiden. Vi ser till 
exempel att kundnöjdheten har ökat inom affärsområde äldreomsorg. Under 2018 påvisade både 
NPS/NKI-undersökningen och PERMA en uppåtgående trend för affärsområdet vid jämförelse 
med 2017. Närståendeambassadörer är tydligt mest nöjda med ”Bemötandet”.  
 
Inom affärsområdet funktionsnedsättning är utvecklingen positiv på de verksamheter som erhållit 
fortsatt utbildning med fokus på värderingsledarskap. Det generella värdet för NPS/NKI 
närstående och Cantril ladder (kund med insats) påvisar en positiv trend under 2018.  
 
NPS/NKI undersökningen visar att närstående är mest nöjda med ”Bemanning” och 
”Bemötande”. Affärsområdet uppnår goda resultat för FUNK på Sveriges Kommuners och 
Landstings (SKL) Brukarundersökning. Inom Daglig verksamhet har Frösunda framförallt lyckas 
väl med tryggheten. Gruppbostäder enkäten påvisar bättre resultat än riket i samtliga frågor. 
Resultaten från servicebostäder varierar något mer, ibland högre och ibland lägre resultat än riket.  
 
Cantril påvisar högre värden än föregående år vilket indikerar att Frösunda har kommit längre 
med konceptimplementeringen. Studiens kvalitativa del visar hur ett adekvat bemötande har stor 
påverkan på de faktorer som är avgörande för kundernas livskvalitet. I NPS/NKI-
undersökningen ser vi att Bemötande är en faktor som många kunder nämner, antingen är man 
nöjd med bemötandet eller missnöjd med bemötandet.   
 
Identifierade livskvalitetfaktorer i Cantril ladder-undersökningen är: 
 

1. Självbestämmande & individualitet 
2. Socialt sammanhang 
3. Meningsfull sysselsättning 

 
För affärsområdet individ och familj går det i år inte att dra några säkra slutsatser då flera 
verksamheter har förändrat sin inriktning och bytt kundgrupper. Det är också ett litet kundantal 
per verksamhet där svarsfrekvensen varierar starkt.  
 
Gällande beställarna är det svårt att dra några starka slutsatser, som till exempel inom 
funktionsnedsättning. Här var det endast nio respondenter. Dock visar NPS/NKI-
undersökningen att beställarna (ambassadörer och neutrala) är mest nöjda med ”Samarbetet”. 
 
För Personlig assistans (PA) gör vi endast NPS/NKI-undersökning, här finns det inte andra 
undersökningar att jämföra med. Affärsområdet visar mycket positiva resultat, och har en 
uppåtgående trend. PA är också det affärsområde som lyckas bäst på NPS/NKI-undersökningen. 
Bland ”Ambassadörer” (Kund & Närstående) är den vanligaste kategorin ”Bemötande” vilket 
även frågan om ”Bemötande” bekräftar. Vi kan utläsa från kommentarerna att många kunder 
anser att chefer och medarbetare möter kunden med respekt, engagemang och nyfikenhet. Bland 
”Neutrala” och ”Kritiker” är den vanligaste kategorin ”Bemanning”. 
 
Utbildning 
Sammanfattningsvis har vi jobbat mycket med att utbilda och följa upp både chefer och 
medarbetare, så att man är trygg med rutinerna.  Cheferna har blivit mer observanta och har på så 
sätt bättre säkrat upp personalens rapporteringsskyldighet. Genom att utveckla 
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introduktionsutbildningen och genomföra den tillsammans, både med våra nya och våra erfarna 
chefer, har vi skapat en gemensam förståelse för hur vi kan göra saker bättre. 
 
Under året har vi sett att rapporteringen av både avvikelser och synpunkter/klagomål har ökat. 
Handläggningen har snabbats på så att rapporterna har kunnat avslutas allt bättre i tid i vårt 
systemstöd. På verksamheternas kvalitetsråd har man systematiskt följt upp ärenden och 
utvecklat sina arbetsmetoder. Genom att skriva lokala förbättringsarbeten och regelbundet följa 
upp dem har man fått bättre kontroll och styrfart mot en allt bättre kvalitet. 
 
Det interna kvalitetsarbetet under 2018 
Förenkla och förtydliga blev våra ledord när vi startade om Kvalitetsavdelningens arbete på 
Frösunda Omsorg under 2018. 
 
Efter att ha startat analysprocessen för förbättrad kvalitet i höstas, tog vi fasta på idén att bättre 
åskådliggöra de uppgifter som är lagstadgade och som finns i Frösundas idé om god omsorg. För 
kvalitetsavdelningen har vi till exempel för 2019 satt upp delmålet att 90 % av våra verksamheter ska 
uppnå 85 % avtalstrohet. För att nå dit kommer vi bland annat att utbilda och informera på nya sätt, 
och att utveckla roller inom kvalitetsavdelningen för att stödja våra chefer ytterligare. Förtydliga 
betyder att skapa översikt och helhet för våra internkunder. För våra verksamhetschefer gäller det 
att förstå varje uppgift i verksamheten: ”Vem gör vad, hur och när?”.  
 
Canea är företagets systemstöd för våra kvalitetsprocesser. Här finns alla rutiner, mallar och 
hjälpdokument. Om man inte är van vid Canea kan det kännas utmanande att använda. Därför 
har vi initierat en rad åtgärder för att förenkla användandet av systemet. I oktober 2018 kunde vi 
implementera ett pilotverktyg för IOF och våra HVB-hem. Vi skapade en överskådlig bild av hur 
vi tar hand om våra kunder i en så kallad Tjänstekarta.  
 
I Tjänstekartan kan man se alla faser för arbetet, med kundens inflyttning, med insatser som 
behandling och andra dagliga rutiner, till kundens utflyttning. I tjänstekartan kan 
verksamhetschefen också tydligt se vilka rutiner som ska följas och när, och vilka mallar som ska 
användas. Även medarbetare, kunder och närstående kan i denna översikt förstå hur vi jobbar. 
Under senhösten fortsatte vi att förbereda motsvarande tjänstekarta för äldreomsorgen. 
 

 
 
Exempel på årshjul, personlig assistans 
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I oktober lanserade vi också Årshjulen för varje affärsområde. De visar tydligt vilka kontroller vi 
ska utföra varje månad. Här finns också hänvisning till de rutiner och mallar som ska användas. I 
det stressiga dagliga livet ute i våra verksamheter blir Årshjulet en tydlig instruktion för varje 
månad.  
 
Prioriteringar 2019 
Under 2019 fokuserar vi på att stärka vårt kvalitetsarbete ytterligare. Ett tydligare Årshjul med alla 
typer av Egenkontroller implementeras i samtliga affärsområden och typer av verksamheter. 
Varje Verksamhetschef kan på ett enkelt sätt se vilka kontroller som ska göras varje månad. 
Överskådliga Tjänstekartor tas fram och etableras som verktyg i vårt systemstöd Canea, genom 
alla affärsområden. En mer systematisk uppföljning av avvikelserapportering och lokalt 
förbättringsarbete införs med stöd från stabsfunktionerna. Vårt IT-stöd vidareutvecklas – 
hanteringen förenklas och blir mer tydlig. 
 
Det är bara några exempel på hur vi bygger ett företag som levererar omsorg av hög kvalitet med 
kundens fokus. 
 
Katarina Hamnström, Kvalitetsdirektör 
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Frösunda Omsorgs affärsmodell 
Det är med hjälp av vår affärsmodell vi utvecklar vårt koncept kundens fokus så att det på bästa 
sätt svarar mot kundernas önskemål och behov. Affärsmodellen kallar vi för affärshjulet. 
 

 
 
Frösunda arbetar systematiskt med konceptutveckling genom att samla in aktuell forskning och 
evidensbaserad praktik samt bevaka lagstiftningen som styr vår verksamhet i syftet att omvandla 
detta till konkreta arbetsmetoder. Vi inhämtar 
även information från våra kunders utvärderingar av vår levererade tjänst och 
utförda insats, närståendenöjdhet och beställarnöjdhet samt våra konkurrenters 
erbjudande.  
 
Insamlat material värderas och sammanställs för att utveckla vårt koncept. 
Varje enskilt anbud utgör konceptet för den aktuella enheten. För att kunna leverera samtliga 
delar i anbudet krävs resurs och kompetensförsörjning, det vill säga chefer och medarbetare som 
har kompetens för ändamålet. Driften ansvarar i sin tur för tjänsteleveransen – att implementera 
och efterleva konceptet i dess alla delar. Controllers följer sedan upp att leverans sker i enlighet 
med konceptet för den aktuella enheten. 
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Kunden avgör kvaliteten 
Det är kundens upplevelse som avgör kvaliteten på vår leverans. Därför gör Frösunda ett gediget 
arbete med kundundersökningar, närståendeundersökningar och livskvalitetsundersökningar. Vi 
når omsorgskunder, närstående och beställare på olika sätt och ställer anpassade frågor. Vi 
använder validerade och beprövade verktyg och gör analyser utifrån en helhetsbild. Allt för att 
säkerställa kvaliteten i vår leverans till kunden. 
 
Livskvalitetsmätningar 
Frösunda Omsorgs gör för branschen unika livskvalitetsmätningar med metoderna Permascore 
och Cantril ladder. I livskvalitetsmätningarna blir det tydligt att det inte finns ett rakt samband 
mellan resurser och kundens upplevelse av livskvalitet. Det handlar istället om innehållet i 
leveransen. I mätningarna identifieras vilka faktorer som påverkar kundens livskvalitet och det är 
tydligt hur kärnan är kundens fokus. 
 
Livskvalitetsfaktorer 
Inom varje affärsområde identifierades specifika livskvalitetsfaktorer. Övergripande för alla 
Frösundas kunder är att empatiskt bemötande, positiva relationer, meningsfull tillvaro och 
Individualitet och självbestämmande skapar livskvalitet. 
 
NKI – Nöjd kund index 
NKI (Nöjd Kund Index) är ett index som mäter kundnöjdhet. Frösunda gör NKI mätningar för 
att ta reda på hur nöjda kunder är med våra verksamheter. Mätningarna fångar hur väl Frösunda 
lyckas med ett respektfullt och engagerat bemötande samt hur nöjd kunden blir med leveransen. 
Inom Personlig assistans och Funktionsnedsättning har Frösunda goda resultat. 
 
Personlig assistans Öst har högst resultat, 88, följt av Personlig assistans Syd med NKI 
81. Inom Funktionsnedsättning ligger NKI som ett genomsnitt på 71 för närstående och 68 för 
beställare (kommuner). 
 
NPS – Net promoter score 
NPS (Net Promoter Score) mäts varje år inom samtliga fyra affärsområden, både mot kund, 
närstående och beställare. 
 
NPS mäter kundlojalitet i form av benägenhet att rekommendera Frösunda Omsorg till andra. 
Inom Personlig assistans ser vi en mycket positiv trend. 
	
	
	 	



11	
	

Kundernas hälsa och säkerhet 
Frösunda Omsorg har under året haft hundratals dialoger med intressenter för att 
kartlägga vilka aspekter de anser vara mest väsentliga. Liksom föregående år är det 
tydligt hur omsorgskundens hälsa och säkerhet prioriteras. Därför väljer vi att för fjärde 
året i rad rapportera på kundens hälsa och säkerhet i relation till tjänsterna. 
 
Grunden i ett effektivt arbete med att rapportera på kundens hälsa och säkerhet är att alla 
medarbetare rapporterar avvikelser och att chefen snabbt hanterar dessa. Arbetet utgår från 
föreskriften SOFS 2011:9, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. 
 
När någonting går fel rapporterar medarbetaren till sin närmaste chef. Om det är en mindre 
händelse kan chefen i ett konstruktivt samtal med medarbetaren lösa situationen utifrån principen 
om att kunden bestämmer. Större problem rapporteras, utreds och åtgärdas. 
 
Rapportering av avvikelser samt Lex Sarah och Lex Maria 
Vi arbetar konsekvent med att få in avvikelser och anmälningar enligt Lex Sarah och Lex Maria. 
Detta är av stor vikt för att skapa balans och transparens i rapporteringen, men också att få 
möjlighet att lyfta problemen till ytan som en del i det systematiska förbättringsarbetet. Där vi 
brister måste vi utreda varför och klassificeringarna i avvikelserna hjälper oss att analysera de 
specifika delar som behöver utredas och förbättras. 
 
Förbättrade ledtider 
Ledtid beskriver den tid som går åt att skapat ett ärende och tills det är avslutat. Frösunda 
Omsorg har som mål att ärenden ska hanteras inom 14 dagar för att få möjlighet att inleda att 
förbättringsarbete så snabbt som möjligt. 
 
Se tabell över avvikelser och Lex Sarah på nästa sida. 
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Avvikelser	2018	-	
Klassificering	 		 		 		 		 		
		 PA	 FUNK	 IOF		 ÄO	 TOTALT	
Arbetsrutiner	 170	 818	 137	 501	 1626	
Bemötande	 21	 275	 20	 41	 357	
Brottslig	handling	 7	 6	 13	 9	 35	
Dokumentation	 75	 80	 7	 219	 381	
Ej	besatta	assistanspass	 802	 29	 1	 0	 832	
Fall	 95	 273	 2	 737	 1107	
Information/kommunikation	 21	 70	 14	 62	 167	
Informationsöverföring	 13	 17	 9	 23	 62	
Insats	 266	 188	 15	 114	 583	
Läkemedel/Hjälpmedel	 114	 783	 11	 817	 1725	
Omvårdnad	 97	 170	 19	 624	 910	
Våld/Övergrepp	 10	 169	 6	 18	 203	
Vård/behandling	 24	 35	 16	 62	 137	
Vårdrelaterad	infektion	 0	 2	 0	 0	 2	
Tomma	 29	 27	 3	 6	 65	

TOTALT	 1744	 2942	 273	 3233	 8192	
	 	 	 	 	 	
Mål	VOA	avslutas	inom	14	dgar	 		 		 		 		 		
		 PA	 FUNK	 IOF		 ÄO	 TOTALT	
Antal	avslutade	inom	14	
dagar	 70%	 24%	 28%	 30%	 36%	
	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
Fördjupade	utredningar	lex	
Sarah	 		 		 		 		
		 PA	 FUNK	 IOF		 ÄO	 TOTALT	
Utredningar	 9	 19	 6	 7	 41	
Anmälda	till	IVO	 1	 2	 1	 0	 4	
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Frösunda Omsorgs nyckeltal  
Frösunda Omsorg finns till för att leverera omsorg av hög kvalitet. Genom att förhålla oss 
till de uppsatta ekonomiska ramarna och se till att varje krona kommer kunden till godo 
lyckas vi med vårt uppdrag. Vi följer upp alla våra nyckeltal och ser till att skapa en sund 
linjering mellan de värden vi skapar. 
 
Kvalitetsindikatorer 
Ett av Frösundas kvalitetsmål är 100 % kundnöjdhet. Genom att kontinuerligt och systematisk 
utföra kundundersökningar kan vi säkerställa att våra omsorgsinsatser håller högsta möjliga 
kvalitet. Kundundersökningarna hjälper oss även att ta reda på vad vi behöver förbättra för att nå 
vårt kvalitetsmål. 
 
NPS 
NPS Net Promoter Score, NPS, är ett index som mäter kundlojalitet. Indexet sträcker sig från – 
100 till 100 och beräknas genom att subtrahera den procentandel av svaranden som klassificeras 
som kritiker från den procentandel svaranden som klassificeras som ambassadörer. Utifrån svaret 
på frågan "Skulle du rekommendera Frösunda Omsorg till en vän?" delas respondenterna in i 
kritiker, passiva och ambassadörer. Ett resultat över 0 anses generellt som ett gott resultat. Men 
Frösunda Omsorg har en målsättning på NPS 100, det vill säga 100 % kundlojalitet. 
 
NKI 
NKI Nöjd Kund Index, NKI, är ett index som mäter kundnöjdhet. NKI används i syftet att mäta 
hur nöjd en kund är med en verksamhet i stort. NKI undersökningen består av tre 
frågeställningar som värderas på en skala från 1–10; Hur nöjd man är med verksamheten, totalt 
sett, hur väl de förväntningar man har på verksamheten uppfylls, hur nära eller långt ifrån idealet 
man anser verksamheten vara. Resultatet redovisas på en skala från 0–100 %. 
 
Avtalstrohet och regulatorisk följsamhet 
Avtalstrohet beskriver hur väl Frösunda Omsorg uppfyller avtalet med beställarkunden. Den 
regulatoriska följsamheten innebär dels att vi följer de lagar, föreskrifter och förordningar som 
finns inom vår bransch, till exempel Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service för 
funktionshindrade, men också skallkraven i anbud och avtal. Vi har därför processer och rutiner 
som styr hur vi ska genomföra och dokumentera våra insatser. Det görs interna och externa 
uppföljningar. Vår verksamhet granskas av Inspektionen för vård och omsorg, Skolinspektionen 
och andra tillsynsmyndigheter. 
 
Vunna upphandlingar 
När Frösunda vinner en upphandling så vet vi att det betyder att vi lyckats bygga ett förtroende. 
Inom Personlig assistans så sker ingen kommunal upphandling – utan kunden väljer själv 
utförare. 
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Medarbetare	Frösunda	Omsorg	
Antal anställda samt könsfördelning, hela koncernen, inklusive staber, den 31 december 2018. 
	
	
Antal anställda dec-18 
Allmän visstidsanställning 110 
K 77 
M 33 
Provanställning 105 
K 81 
M 24 
Tillsvidareanställning 1314 
K 970 
M 344 
Behovsanställning ** 1909 
K 1375 
M 534 
Vikariatanställning 80 
K 54 
M 26 
Visstid så länge assistansuppdraget varar 2353 
K 1578 
M 775 
Visstid så länge assistansuppdraget varar / 11 10 
K 8 
M 2 
Visstidsanställning (använd ej)   
M   
Totalsumma 5881 
	
	
Könsfördelning företagsledning: 
 
Män  62 % 
Kvinnor:  38 % 
 
Könsfördelning anställda i hela koncernen: 
 
Män 29 % 
Kvinnor:  71 % 
 
Totalt antal kunder (Medeltal under året):  
 
2 366 
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Omsättning totalt, Brado, Frösunda Omsorg och per affärsområde 
 
Koncernen Brado AB:    1 891 Mkr 
 
Proforma Frösundakoncernen:  2 318 Mkr 
	
Personlig assistans:    1 267 Mkr 
 
Funktionsnedsättning:    662 Mkr 
 
Äldreomsorg:    295 Mkr 
 
Individ och familj:   92 Mkr 
 
Ebitda (rörelseresultat), Brado AB: 
 
6,4 Mkr 
 
Soliditet, Brado AB: 
 
21,6 % 
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Hållbarhetsrapport 2018 
Frösunda Omsorg lutar sig mot Global Reporting Initiatives (GRI) ramverk för 
hållbarhetsrapportering. Det betyder att vi i rapporten gör en fördjupning utifrån vad 
intressenter vill veta för att kunna fatta beslut kring sina interaktioner med Frösunda 
Omsorg och vad som har påverkan på företagets hållbarhetskontext. 
 
Sedan 2016 finns det ett lagkrav som innebär att alla företag av en viss storlek ska upprätta en 
rapport om sitt hållbarhetsarbete och mångfaldspolicy. Även om det i lagkravet inte står hur 
hållbarhetsredovisningen ska upprättas, så rekommenderar regeringen att företag följer de 
etablerade och välanvända ramverk som finns, som exempelvis GRI. 
 
Förtroenderedovisningen 2019 innehåller Frösunda Omsorgs GRI-inspirerade rapport där vi har 
valt att förhålla oss till GRI-G4 Core Option som lämnar utrymme för vår viktigaste intressent – 
kunden – att styra innehållet. Rapporten beskriver det som är mest väsentligt för dem, och på så 
vis kan vi även i rapporteringen förhålla oss till vårt kundlöfte, det vill säga kunden bestämmer. 
 
Att redovisa enligt GRI:s riktlinjer innebär även att vår rapportering blir jämförbar med andra 
företag inom omsorgssektorn, men också utanför vår sektor. 
 
Vid sidan av kundperspektivet finns tre hållpunkter för vårt rapporteringsarbete: 
 

• Intressentinvolvering, de prioriterade intressenterna ges utrymme att utrycka sina 
prioriteringar 

• Hållbarhetskontext, vi behöver förstå vår kontext och hur vi påverkar omvärlden ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  

• Materialitetsanalys, materialitetsanalysen genomförs genom att GRI:s 35 valbara 
indikatorer analyseras utifrån Frösunda omsorgs intressentdialoger och kontextförståelse. 

 
Den här processen ger då information om vilka av GRI:s 35 valbara indikatorer vi ska rapportera 
på. För att identifiera de mest väsentliga indikatorerna i GRI:s lista plottas samtliga indikatorer ut 
på två axlar som visar: 
 

• Hur mycket påverkas intressenternas beslut av informationen  
• Hur mycket påverkas hållbarhetskontext och omvärld av det som rapporteras i indikatorn 

 
	
GENERAL STANDARD DISCLOSURES 'IN ACCORDANCE' – CORE 
Strategi och analyser Rubrik Sida 
Strategi och analyser 
G4-1   
Uttalande från vd:   
Medarbetarskap  
 
Organisation 
G4-3   
Namn: 
Brado AB 
 
G4-4   
Varumärke:   
Frösunda Omsorg 
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G4-5   
Huvudkontor:   
Solna, Sverige 
 
G4-6   
Länder:    
Sverige 
 
G4-7   
Ägare:    
Frösunda Omsorg AB är en svensk koncern som ägs av Brado AB, som i sin tur ägs av Abros 
Invest AB, vilket kontrolleras av Roger och Kristian Adolfsen (Adolfsen Group). 
 
G4-8   
Marknad och erbjudande: 
Frösunda Omsorg ABs marknad är Sverige. Frösunda Omsorg erbjuder Personlig assistans, 
boende och tjänster för funktionsnedsatta, daglig verksamhet, boende, skola, äldreomsorg, 
coaching, boende och stöd för ungdomar placerade enligt LVU eller SoL. 
 
G4-9  
Storlek: 
Se Årsredovisning 2018 
 
G4-10  
Medarbetare: 
Se Årsredovisning 2018 
 
G4-11  
Kollektivavtal: 
Kollektivavtal Vård Behandling Omsorg Bransch E Kommunal 180601-20200531 (Kommunal) 
Kollektivavtal Vård Behandling Omsorg Bransch E Vision 20180101-tillsvidare (Vision, SSR 
Akademikerförbundet) 
Kollektivavtal Vård Behandling Omsorg Bransch E Vårdförbundet 20190101-tillsvidare 
(Vårdförbundet) 
Kollektivavtal Vård Behandling Omsorg Äldreomsorg Bransch F Kommunal 180531-20200531 
(Kommunal) 
Kollektivavtal Äldreomsorg Bransch F Tjm 2017-2020 (Vision, SSR Akademikerförbundet) 
Kollektivavtal Äldreomsorg Bransch F Vårdförbundet (Vårdförbundet) 
Kollektivavtal Personlig assistans Bransch G 20170701-20200630  (Kommunal) 
Kollektivavtal Friskolor Kommunal  (Kommunal) 
Kollektivavtal Friskolor Vision (Vision) 
Kollektivavtal Friskolor Lärarförbundet (Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund) 
 
G4-12  
Försörjningsled: 
Frösunda	Omsorg	ABs	tjänster	levereras	i	mötet	mellan	våra	medarbetare	och	vår	kund.	
Medarbetarna	är	både	vår	största	kostnad	och	tillgång.	Andra	viktiga	delar	av	våra	
försörjningsled	är	leverantörer	av	kunskap	i	form	av	konsulter	och	forskare.	De	vi	hyr	
lokaler	av	och	de	som	förser	oss	med	hjälpmedel	och	mat	är	också	viktiga	leverantörer.	
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G4-13  
Betydande förändringar: 
2018 har Frösunda erhållit flera förlängda kontrakt inom Funktionsnedsättning. 
 
G4-14  
The precautionary principle: 
”The precautionary principle” handlar om miljöhänsyn som är relevant när vi bygger nya enheter 
och planerar för sänkt energiförbrukning. 
 
G4-15  
Ramverk och principer: 
WHO International Classification of Functioning Disability and Health, Barnkonventionen, FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FN:s konvention om de 
mänskliga rättigheterna. 
 
G4-16  
Medlemskap: 
Affärsområdeschef Mattias Ragnegård i styrelsen för Vårdföretagarna Bransch Personlig 
assistans. 
 
Väsentliga aspekter 
G4-17  
Årsredovisning: 
Frösunda Omsorg AB, Årsredovisning 2018 
 
G4-18  
Aspekter och gränsdragning: 
Frösunda Omsorgs hållbarhetsrapportering, Förtroenderedovisning, 2019 
 
G4-19  
Väsentliga aspekter: 
Intressentinvolvering – Våra intressenters viktigaste frågor 
 
G4-20  
Interna aspektgränser 
Frösunda Omsorgs hållbarhetsrapportering, Förtroenderedovisning, 2019 
 
G4-21  
Externa aspektgränser: 
Frösunda Omsorgs hållbarhetsrapportering, Förtroenderedovisning, 2019 
 
G4-22  
Förändringar i mätning: 
Frösunda Omsorg AB rapporterar enligt GRI för femte gången. Inga signifikanta förändringar. 
 
G4-23  
Förändringar i gränsdragning: 
Inga förändringar från föregående år. 
 
Intressentdialoger 
G4-24  
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Involverade intressenter: 
Frösunda Omsorgs hållbarhetsrapportering, Förtroenderedovisning, 2019 
 
G4-25  
Identifiering och urval: 
Frösunda Omsorgs hållbarhetsrapportering, Förtroenderedovisning, 2019 
 
G4-26  
Involvering:  
Frösunda Omsorgs hållbarhetsrapportering, Förtroenderedovisning, 2019 
 
G4-27  
Framförd prioritering 
Frösunda Omsorgs hållbarhetsrapportering, Förtroenderedovisning, 2019 
 
Rapportprofil 
G4-28  
Periodicitet:  
Kalenderår 
 
G4-29  
Föregående rapport: 
2018 
 
G4-30  
Rapporteringscykel: 
Årlig 
 
G4-31  
Kontakt: 
Kvalitetschef Katarina Hamnström 
 
G4-  
’In Accordance’ – Core: 
Core option 
 
G4-33  
Extern granskning: 
GRI rapport lämnas till revisor i samband med granskning av årsredovisning, men har inte varit 
föremål för granskning. 
 
Styrning 
G4-34  
Organisationsstruktur: 
Frösundakoncernen har verksamhet inom Personlig assistans, Funktionsnedsättning, 
Äldreomsorg, Individ och familj samt staber. Mer information på frosunda.se under flik 
Organisation. 
	
Etik	och	integritet	
G4-56		
Värderingar:	
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Framgångsformel: Vi får förtroende för att vi tar ansvar. Frösunda Omsorgs värderingar beskrivs 
i tre ord: Respekt – Genom ett värdigt och individuellt bemötande skapar vi trygghet och glädje. Engagemang 
– Vi bryr oss om människor och känner stolthet över vad vi åstadkommer. Nyfikenhet – Vi söker aktivt nya 
kunskaper som gör skillnad för våra kunder. 
 
DMA & indicators ‘In accordance’ – Core 
G4-DMA G4-PR2 
Kunders hälsa och säkerhet i relation till tjänsterna: 
Frösunda Omsorgs hållbarhetsrapportering, Förtroenderedovisning, 2019 
 
G4-DMA G4-PR5 
Resultatet av kundundersökningar: 
Frösunda Omsorgs hållbarhetsrapportering, Förtroenderedovisning, 2019 
  



21	
	

Våra intressenters viktigaste frågor 
Frösundas intressenter är de som sitter på information om hur väl vi har lyckats med vårt 
uppdrag. Det gäller därför för oss att lyssna och involvera våra kunder i det dagliga 
arbetet, såväl som i rapporteringen. 
 
Omsorgskunderna är Frösunda Omsorgs viktigaste intressent. Närstående och beställare är högt 
prioriterade men de delar vår uppfattning att omsorgskunden alltid ska komma i första rummet.  
Frösunda behöver därför förstå omsorgkundera och deras prioriteringar, vad de anser är de 
viktigaste frågorna för dem. För att lyckas behövs engagerade medarbetare. Medarbetarna är 
kundernas främsta kontakt med organisationen och chefernas fasta punkter i det dagliga arbetet. 
 
Funktionsnedsättning 
För kunderna inom affärsområdet Funktionsnedsättning är det viktigt att bli sedd och bemött 
som den individ man är och inte utifrån sitt funktionshinder. Möjligheten att vara del av ett 
socialt sammanhang – vilket innefattar både nära relationer med familj och partner, bekantskaper 
med vänner och medarbetare på Frösunda och andra – betonas som viktigt. Att ha en 
sysselsättning som man finner meningsfull och utmanande är en annan viktig aspekt. Det innebär 
att man får ägna sig åt det man tycker är intressant och roligt och att det man gör är av betydelse. 
 
Personlig assistans 
Inom Personlig assistans så är det nyckelorden frihet och värdighet som bäst beskriver vad som 
är viktigast för våra kunder inom detta affärsområde. Alla människor vill leva ett så självständigt 
liv som möjligt där man får göra det man själv vill och klarar av. Våra kunder inom Personlig 
assistans vittnar därför om hur viktigt det är att medarbetare är flexibla, lyhörda och verkligen 
lyssnar. 
 
Äldreomsorg 
För våra kunder inom Äldreomsorg är en berikande tillvaro något som värderas högt. En 
berikande tillvaro innefattar att få ägna sig åt något som engagerar en och ger ett syfte med livet. 
Nära relationer med familj och bekanta, men även Frösundas medarbetare ger trygghet till 
kunderna inom Äldreomsorg. Viktigt för kunder med kognitiv svikt är att det finns en balans 
mellan sinnesstimulering och återhämtning för att kunna uppleva sin tillvaro som berikande och 
upprätthålla relationer. 
 
Individ och familj 
Våra kunder inom Individ och familj har ofta komplicerade bakgrunder och en känsla av att inte 
bli lyssnade till. Kunderna saknar ofta en trygg anknytning och har sällan upplevt att ens känslor 
och åsikter är validerade. För kunderna inom Individ och familj är det därför viktigt att 
medarbetarna bemöter dem empatiskt där de får känna att de blir lyssnade till. Precis som alla 
människor behöver de få känna att de kan utvecklas och att de inte definieras av sina tidigare 
handlingar. 
 
 

G4-24 Intressent G4-25 Grund för identifiering  G4-26 Metod för involvering    

Kunder Kunden är Frösundas viktigaste 
intressent. Varje kund är en egen 
individ som är expert på sin unika 
livssituation, därför är det kunden 
som bestämmer vad som är bra 
omsorg. Kunden sitter på de svar 

Dialog med kunder är kärnan i våra alla 
arbetsprocesser och alla aktiviteter ska 
utgå från Kundens fokus. VD möter 
kunder i organiserade dialoger vid sex 
tillfällen per år. Koncernledning och 
staberna praktiserar på verksamheter. 
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som chefer, medarbetare och ägare 
behöver för att driva Frösunda mot 
visionen.  

Kunder svarar på frågor kring sin 
självskattade livskvalitet årligen. Som 
del av arbetet med föreliggande 
rapport har ett antal intervjuer 
genomförts.  

Chefer Chefens främsta uppgift är att skapa 
fokus kring kundlöftet: Kunden 
bestämmer. Det är chefernas ansvar 
att se till att kunderna känner sig 
sedda, lyssnade på och att deras vilja 
speglas i omsorgen de får. Under 
året har Frösunda gjort särskilda 
satsningar på att rekrytera, utbilda 
och stötta chefer.  

I omfattande chefsprogram har chefer 
utbildats och deltagit i dialoger om 
Kundens fokus. I arbetet med 
föreliggande rapport har ett antal 
intervjuer genomförts. 

Medarbetare  Frösundas medarbetare är 
kundernas främsta kontakt med 
organisationen. De är också 
chefernas fasta punkter i det dagliga 
arbetet och en grupp som tydligt 
signalerar hur väl övergripande 
strategier är implementerade i 
organisationen.   

Medarbetare har utbildats under året 
och i arbetet med 
Förtroenderedovisningen har ett antal 
intervjuer genomförts. 

Ägare  För att chefer och medarbetare ska 
kunna ta ge kunderna den omsorg 
som de vill ha behövs en stark 
organisation med god struktur och 
ekonomi i botten. 
  

Dialog pågår ständigt. Regelbundna 
styrelsemöten där ägaren är 
representerad. 

Politiker  Politiska beslut har stor påverkan 
inom alla Frösundas affärsområden. 
De påverkar på vilket sätt chefer, 
medarbetare och ägare kan 
tillmötesgå kunderna.  

Förstärkt dialog med politiker och 
beställare. Kommunikationen breddas 
och sker oftast med beslutsfattande 
politiker och nämnder, men också med 
kommunernas högsta tjänstemän. 

 
Media och 
opinionsledare  

 
Som omsorgsgivare granskas 
Frösunda och den omsorg vi ger 
våra kunder. Det är viktigt att vi 
bistår medier och opinionsbildare 
med korrekt information om vår 
organisation och är tillgängliga för 
deras frågor.  

 
Under året har vi kommunicerat kring 
kundlöftet i alla kanaler samt haft 
fokus på att förse media och 
opinionsledare med relevant 
information om så väl våra framgångar 
som förbättringsområden. I arbetet 
med föreliggande rapport har analyser 
av mediernas rapportering gjorts. 
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Omsorgsleveransen 
När kunden upplever trygghet, självständighet och blir lyssnad till levererar vi omsorg med 
kvalitet. Det är i skärningspunkten mellan dessa essentiella komponenter som kunden lever det 
liv hon vill leva. Inom de olika affärsområdena behöver vi göra olika insatser för att det ska 
fungera. I dialog med kunderna har vi till exempel identifierat 
hur vi behöver ge arbetet med självbestämmande mycket kraft inom Funktionshinder och att vi 
behöver jobba hårt för att kunder inom Individ och familj ska känna sig lyssnade till. Det är den 
enskilda kundens behov och insatsens ram som styr leveransen. Men vi har samma målsättning 
för alla: Kunden bestämmer över sitt liv. 
 
Kunderna inom olika verksamheter värderar olika faktorer högre än andra när de beskriver vad 
som är viktigt för dem, vilket illustreras i följande bild. Självständighet är den avgörande faktorn 
för kunder inom funktionsnedsättning, trygghet inom äldreomsorgen och att bli lyssnad till inom 
Individ och familj. 
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Kvalitetsprioriteringar och undersökningsresultat 
 
Personlig assistans – ökat fokus på kvalitet 
Personlig assistans är inte bara Frösunda Omsorgs äldsta affärsområde, utan även det 
största. Det är därför viktigare än någonsin att Frösunda Omsorg levererar tjänster med 
hög kvalitet och bygger förtroende som skapar trygghet för våra kunder inom Personlig 
assistans. 
 
Kvalitetsåtgärder 2018: 

• Regulatorisk följsamhet 
• Ökat fokus på rapportering av vård- och omsorgsavvikelser 
• Regelbundna kvalitetsråd 

 
Prioriteringar 2019: 

• Införandet av tjänstekartor 
• Implementera årshjul 
• Rapportering av vård- och omsorgsavvikelser 

 
Antal kunder 31 december 2018:  911 
 
Antal medarbetare 31 december 2018:  3 781 (Anställda oberoende av tjänstgöringsgrad) 
 
NPS 
Inom affärsområdet Personlig assistans så utförs varje år en kunderundersökning riktad mot 
kund med insats och närstående för att mäta i hur stor utsträckning de skulle rekommendera 
Frösunda Omsorg till andra. NPS för kund med insats har minskat marginellt från föregående års 
mätning, från 32 till 30. NPS närstående har istället ökat från 19 till 31 i vår senaste mätning. 
 
NPS kund:   30 
 
NPS närstående:  31 
 
NKI 
Kundnöjdhet genom Nöjd Kund Index mättes inom affärsområdet Personlig assistans under 
2018. NKI-undersökningen är uppbyggd på samma sätt för alla verksamheter och består av tre 
frågeställningar: 
 

• Hur nöjd man är med verksamheten, totalt sett. 
• Hur väl de förväntningar man har på verksamheten uppfylls 
• Hur nära eller långt ifrån idealet man anser verksamheten vara.  

 
Verksamheterna kan också välja att lägga till frågor utöver dessa. 
 
NKI kund:   82 
 
NKI närstående:  81 
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Funktionsnedsättning – systematiskt kvalitetsarbete 
Inom affärsområdet Funktionsnedsättning har Frösunda Omsorg lyckats förvalta sitt 
förtroende väl. Verksamheten har inte blivit större under året, men bättra, genom hårt 
arbete med kvalitetsåtgärder. 
 
Kvalitetsåtgärder 2018: 

• Ökat fokus på egenkontroller 
• Stärkt rapportering av vård- och omsorgsavvikelser 
• Regelbundna kvalitetsråd 

 
Prioriteringar 2019: 

• Införandet av tjänstekartor 
• Implementera årshjul 
• Fortsatt rapportering av vård- och omsorgsavvikelser 

 
Antal kunder 31 december 2018:  901 
 
Antal medarbetare 31 december 2018:  1 264 (Anställda oberoende av tjänstgöringsgrad) 
 
NKI 
Kundnöjdhet genom Nöjd Kund Index mättes inom affärsområdet Funktionsnedsättning under 
2018. NKI-undersökningen är uppbyggd på samma sätt för alla verksamheter och består av tre 
frågeställningar: 
 

• Hur nöjd man är med verksamheten, totalt sett. 
• Hur väl de förväntningar man har på verksamheten uppfylls 
• Hur nära eller långt ifrån idealet man anser verksamheten vara.  

 
NKI närstående:  71 
 
NKI beställare:  68 
 
NPS 
Inom affärsområdet Funktionsnedsättning utförs varje år en kunderundersökning riktad mot 
kund med insats och närstående för att mäta i hur stor utsträckning de skulle rekommendera 
Frösunda Omsorg till andra. NPS för beställare med insats har minskat från föregående års 
mätning, från 8 till – 8 i den senaste undersökningen. NPS närstående har förbättrats något, från 
– 11 till – 2. 
 
NPS närstående:  – 2 
 
NPS beställare:  – 8 
 
Brukarundersökning (SKL) 
Inom affärsområdet genomfördes också Sveriges Kommuners och Landstings 
brukarundersökning, med goda resultat. Till exempel angav 86 procent att de trivs på Frösundas 
gruppboenden, att jämföra med ett rikssnitt på 81 procent. På frågan om kunderna har 
självbestämmande fick Frösunda 85 procent positiva svar. Motsvarande siffra för riket är 75 
procent. 
 
Livskvalitet 
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Frösunda behöver förstå kundens värld. Därför görs varje år mätningar av självskattad livskvalitet 
för att lära oss mer om våra kunders komplexa verklighet. Mätningarna är gjorda med det 
validerade verktyget Cantril ladder. 
Cantril ladder är en enkät som Frösunda Omsorg kompletterar med intervjuer vid behov. 
Resultatet förklaras i parametrarna trivs, lider och kämpar: 
 

 
 
Individ och familj – omstart 
Inom affärsområdet Individ och familj har vi under året samlat kunskap och kraft och nu 
är vi redo att rulla ut konceptet och fullt ut implementera kundens fokus. Frösundas 
uppdrag är att skapa förutsättningar för att kunderna inom affärsområdet ska kunna växa 
utifrån sina egna styrkor. 
 
Kvalitetsåtgärder 2018: 

• Införande av tjänstekarta 
• Införande av årshjul 

 
Prioriteringar 2019: 

• Projekt egenkontroller 
• Förbättringsarbeten 

 
Antal kunder 31 december 2018: 61  
 
Antal medarbetare 31 december 2018:  88 (Anställda oberoende av tjänstgöringsgrad) 
 
 
NKI 
Kundnöjdhet genom Nöjd Kund Index mättes inom affärsområdet Individ och familj under 
2018. NKI-undersökningen riktas mot beställare, det vill säga de kommuner som placerar. 
 
NKI beställare:  77 
 
NPS 
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Inom affärsområdet Individ och familj utförs varje år en kunderundersökning riktad mot 
beställare för att mäta i hur stor utsträckning de skulle rekommendera  
 
NPS beställare:  - 25 
 
Livskvalitet 
Frösunda behöver förstå kundens värld. Därför görs varje år mätningar av självskattad livskvalitet 
för att lära oss mer om våra kunders komplexa verklighet. Mätningarna är gjorda med det 
validerade verktyget PERMA. PERMA mäter livskvalitet i fem dimensioner: Positive Emotion 
(P), Engagement (E), Relationships (R), Meaning (M), och Accomplishment (A). 
 
Genomsnittligt Perma score 2019:  5 
 
Äldreomsorg – systematiskt kvalitetsarbete 
Inom affärsområdet Funktionsnedsättning har Frösunda Omsorg lyckats förvalta sitt 
förtroende väl. Verksamheten har inte blivit större under året, men bättre, genom hårt 
arbete med kvalitetsåtgärder. 
 
Kvalitetsåtgärder 2018: 

• Ökat fokus på egenkontroller 
• Stärkt rapportering av vård- och omsorgsavvikelser 
• Regelbundna kvalitetsråd 

 
Prioriteringar 2019: 

• Införandet av tjänstekartor 
• Implementera årshjul 
• Implementering koncept 

 
Antal kunder 31 december 2018: 488  
 
Antal medarbetare 31 december 2018:  645 (Anställda oberoende av tjänstgöringsgrad) 
 
NPS 
Inom affärsområdet Äldreomsorg utförs kunderundersökningar riktade mot beställare och 
närstående för att mäta i hur stor utsträckning de skulle rekommendera Frösunda Omsorg till 
andra. NPS för beställare är i princip oförändrat från föregående års mätning. NPS för närstående 
har istället förbättrats från – 16 till – 10 i vår senaste mätning. 
 
NPS närstående:  – 10 
 
NPS beställare:  – 22 
 
NKI 
Kundnöjdhet genom Nöjd Kund Index mättes inom affärsområdet Äldreomsorg under 2018. 
NKI-undersökningen är uppbyggd på samma sätt för alla verksamheter och består av tre 
frågeställningar: 
 

• Hur nöjd man är med verksamheten, totalt sett. 
• Hur väl de förväntningar man har på verksamheten uppfylls 
• Hur nära eller långt ifrån idealet man anser verksamheten vara.  
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Verksamheterna kan också välja att lägga till frågor utöver dessa. 
 
NKI närstående:  70 
 
NKI beställare:  73 
 
Livskvalitet 
Frösunda behöver förstå kundens värld. Därför görs varje år mätningar av självskattad livskvalitet 
för att lära oss mer om våra kunders komplexa verklighet. Mätningarna är gjorda med det 
validerade verktyget PERMA. PERMA mäter livskvalitet i fem dimensioner: Positive Emotion 
(P), Engagement (E), Relationships (R), Meaning (M), och Accomplishment (A). 
 
Genomsnittligt Perma score 2019:  6,5 
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Införande av miljöledningssystem 
 
Frösunda vill bidra till en hållbar miljöutveckling och är medveten om att de beslut 
och aktiviteter som sker inom organisationen, direkt och indirekt, påverkar miljön.  
Genom att arbeta utifrån ett Miljöledningssystem med miljöfrågor integrerade i 
verksamheternas vardagliga arbete säkerställs att Frösunda tar ett naturligt ansvar 
för miljön och bidrar till en klimat- och resursvänlig utveckling inom våra fyra 
affärsområden; Äldreomsorg, Funktionsnedsättning, Individ och familj samt 
Personlig assistans.  
 

Frösundas engagemang och övergripande målsättningar för miljöfrågor förklaras och leds 
med utgångspunkt av Miljöledningssystemet. Miljöledningssystemet är en integrerad del av 
Frösundas ledningssystem. Det innebär att miljömål med tillhörande nyckeltal, KPI:er (Key 
Performance Indicators), för miljö ingår i affärsplanen, som sedan omvandlas till 
verksamhetsspecifika mål i verksamhetsplaner.  

Dessa mål samt rapportering gällande miljöavvikelser, följs upp via affärsrapporteringen 
och utvärderas i likhet med övriga mål som tillhör ledningssystemet.  

Uppföljningsarbetet leder till åtgärder och handlingsplaner inom organisationen för 
kontinuerlig miljöförbättring med målet att samtliga verksamheter ska uppnå Frösundas 
egen miljöklassificering, ”Miljöklart”. Alla medarbetare ska arbeta i enlighet med visionen 
om minsta möjliga miljöpåverkan. 
  
Varje år utses en framgångsrik verksamhet inom miljöområdet till ”Frösunda Grön”, vilken 
är ett föredöme för resten av Frösundas verksamheter gällande miljöarbetet.  
 
Lagar och andra krav 
Som stöd för att vi följer miljölagstiftningen och andra krav finns rutiner. Rutinerna samt en 
förteckning över aktuell miljölagstiftning uppdateras när nya krav blir aktuella. Listan följs upp en 
gång per år av Kvalitetsavdelningen och finns tillgänglig i Frösundas ledningssystem. 
Respektive chef ansvarar för att medarbetarna känner till den miljölagstiftning som de berörs av. 
Verksamhetschefen på varje enhet följer upp miljömålen enligt det årliga 
Egenkontrollprogrammet samt på verksamhetsmöten. 
 
Miljöledningssystemets delar 

Miljöpolicy 

Frösundas miljöpolicy kompletterar Miljöledningssystemet för hur miljöfrågor bör hanteras inom 
organisationen. Policyn berör bland annat medarbetares miljömedvetenhet och miljöengagemang, 
transporter samt inköp. Vi verkar exempelvis för att minska utsläpp, årligen öka andelen 
ekologiska och närproducerade livsmedel samt att minska matsvinnet. Med stöd av miljöpolicyn 
utformas lokala rutiner efter de förutsättningar som gäller i varje enskilt fall. Om kommunen eller 
annan beställare arbetar efter egenuppsatta miljömål, iakttar vi dessa vid upprättandet av lokala 
mål och rutiner. 

Huvudmålet – ”Miljöklart” 
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Frösunda har ett övergripande huvudmål i Miljöledningssystemet som benämns 
”Miljöklart”. Miljöklart är Frösundas egen klassificering av verksamheternas och 
organisationens förmåga att uppnå Frösundas miljömål.  
 
Målsättningen är att till slut 100 % av Frösundas verksamheter ska uppnå klassificeringen 
Miljöklart. 
 
Nyckeltal (KPI:er) för miljömålen  

• Frösundas verksamheter ska uppfylla kraven för Frösundas egen miljöklassificering, 
”Miljöklart”. Att uppnå status för Miljöklart, innebär att verksamheten når målen för 
följande KPI:er för miljö, (1) Återvinning av avfall, (2) Leverantörer med 
miljöledningssystem och (3) Energismart.  

Målsättning: 90 procent av Frösundas verksamheter ska uppnå klassificeringen Miljöklart.  

• Frösundas verksamheter ska återvinna samtliga produkter och varor som klassas som 
återvinningsbara; exempelvis papper, kartonger, plast, metall, glas, datorer, bildskärmar, 
telefoner, övriga elektroniska hjälpmedel och tillbehör. Frösundas verksamheter ska 
vidare säkerställa att övrigt avfall samt miljöfarligt avfall transporteras till 
återvinningscentraler för deponi och korrekt hantering, exempelvis batterier och 
glödlampor. Detta sker i samverkan med hyresvärdar.  

Målsättning: 100 procent av avfallet från Frösundas verksamheter ska återvinnas och 
hanteras korrekt.  

• Frösunda ska prioritera leverantörer för central upphandling som har ett väl utvecklat 
miljöledningssystem och/eller miljöcertifikat (exempelvis ISO 14001:2004). 
Verksamheterna ska vid övriga inköp av produkter/varor och tjänster välja lokala 
leverantörer med samma utgångspunkt som vid centrala upphandlingar.  

Målsättning: 90 procent av Frösundas valda leverantörer arbetar utifrån ett 
miljöledningssystem och/eller miljöcertifikat.  

• Frösunda strävar aktivt för att minska energiförbrukningen inom samtliga verksamheter 
genom att söka innovativa lösningar för att minska el-, vatten-, och värmeförbrukning.  

Målsättningen: samtliga verksamheter ska minska sin årliga energikostnad med 2 procent.  

Arbete pågår med att skapa system att följa upp miljöarbetets målsättningar. 
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Övrig hållbarhetsinformation 
 
Förutom den information som Frösundas högst prioriterade intressenter frågar efter 
arbetar Frösunda Omsorg kontinuerligt för att hålla en hög nivå på sitt hållbarhetsarbete 
i alla dimensioner.  
 
Miljö 
Frösunda Omsorgs vision är minsta möjliga miljöpåverkan. Bolaget har ett miljöledningssystem 
på plats för att systematiskt behandla frågor som rör miljö. Frösunda arbetar med ständig 
förbättring inom de områden som företaget direkt, och indirekt, påverkar. Den största direkta 
påverkan på miljön är resor i arbetet, hantering av mediciner, inköp av produkter och varor samt 
byggnation av nya verksamheter.  
 
En utmaning för Frösunda, som har en stor geografisk spridning, är att minska antalet resor i 
arbetet. Frösunda har sedan flera år tillbaka som mål att minska resandet med 10 procent per år. 
Vi arbetar för att öka antalet videomöten och ser hur den utrustning vi har för detta används allt 
mer frekvent. 
 
För att utveckla vårt arbete med miljöpåverkan har vi därför definierat nyckeltal som kommer att 
rapporteras varje år framöver: 
 
Tid i videomöten 
 
Bara de tre första månaderna i år har det hållits över 1 200 videomöten längre än 30 minuter 
hållits i Frösundakoncernen.  Totalt handlar det om 1 543 digitala mötestimmar, motsvarande 38 
arbetsveckor under perioden januari till och med mars 2019. 2019 blir första året som 
Frösundakoncernen mäter användningen. 
 
Reskostnader 
 
Under 2018 minskade resekostnaderna med 21 procent jämfört med året innan. Minskningen är 
långt bättre än företagets mål på en årlig minskning om 10 procent. 
 
Ett annat stort område för Frösunda är hantering av mediciner. En stor andel av Frösundas 
kunder använder dagligen medicinska preparat. Om dessa inte hanteras på korrekt sätt, och då 
särskilt medicin som ska kasseras, föreligger risk för miljöpåverkan. Genom att ha en ansvarig 
utbildad sköterska på plats och små medicinförråd ser vi dels att medicinerna hanteras rätt, och 
även att färre mediciner behöver kasseras vid utgångsdatum.  
 
Även vid inköp av produkter och varor arbetar Frösunda med att minska sin miljöpåverkan. När 
det kommer till livsmedel köper Frösunda in ekologisk mat i den mån det är möjligt och har 
kostombud som planerar måltider för att minska matsvinn. Vid köp av andra typer av produkter 
och varor ska Frösunda prioritera inköp med låg miljöpåverkan där det är möjligt. Kemiska 
produkter med hög miljöpåverkan ska även ersättas med produkter med lägre risk för 
miljöpåverkan. 
 
Medarbetare 
Vi värnar en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare som präglas av respekt och förtroende samt 
öppenhet, delaktighet och samverkan mellan ledning och medarbetare.  
Två grundläggande principer styr Frösundas arbetsmiljöarbete; gällande författningar och 
kundens fokus. Vi följer Arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Men även 
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annan betydelsefull lagstiftning, som till exempel medbestämmandelagen och tillhörande 
medbestämmandeavtal. 
 
Vår bransch står inför stora utmaningar kommande år som påverkar Frösundas möjlighet till 
framtida kompetensförsörjning.  År 2030 kommer antalet personer som är 75 år eller äldre att ha 
ökat med 60 procent. Under samma tidsperiod kommer de i de mest förvärvsaktiva åldrarna öka 
med bara fyra procent. Det ställer höga krav på innovation och effektiv bemanning för att kunna 
leverera kvalitet i omsorgen, och är en utmaning för hela branschen.  
 
På Frösunda bemannar vi våra verksamheter efter kundens fokus. Det betyder att när våra 
kunder vill ha och behöver omsorg – då finns vi där. Det är bättre för våra kunder, men också 
för våra medarbetare. Genom att säkerställa att vi har medarbetare på plats när det behövs 
minskar vi risken för arbetsrelaterade skador och stress, och ser till att de får en meningsfull 
arbetsmiljö.  Alla våra medarbetare omfattas av kollektivavtal, vilket ger trygghet om något trots 
allt skulle gå fel.  
 
Framtidens omsorg kommer också behöva specialiserade och utbildade medarbetare som chefer 
och ledare. Vi arbetar aktivt för att säkerställa kompetensförsörjningen i företaget, till exempel 
genom våra interna utbildningar i Frösunda Akademin.  
Frösunda Akademin är en webbaserad lärplattform som ger medarbetare och chefer möjlighet till 
e-utbildningar.  
 
Under året har medarbetarna sammanlagt fått 5 474 utbildningstimmar via en digital plattform 
(Frösunda Akademien), vilket motsvarar 228 dygn utbildning. Sedan 2016 har Frösunda 
Akademien levererat totalt 650 dygn digital distansutbildning. Detta är ett sätt för oss att minska 
resandet och säkra kompetensförsörjningen.  
 
Mänskliga rättigheter 
Frösunda följer de nationella lagar och riktlinjer som berör vårt verksamhetsområde för att värna 
om mänskliga rättigheter och förebygga risk för att dessa kränks. Vi ställer även krav på våra 
leverantörer att följer etiska standarder.   
 
Frösunda har många anställda och därför är mänskliga rättigheter kopplat till arbetsliv av särskilt 
stor vikt. Frösunda följer kollektivavtal som omfattar samtliga av våra medarbetare, och stödjer 
våra anställdas rätt att delta i kollektiva förhandlingar och att bilda eller ansluta sig till fria 
fackföreningar. Vidare underlättar vi samarbete med det civila samhället där många av våra 
kunder är engagerade.   
 
Under året har inga fall av brott mot mänskliga rättigheter rapporterats. 
 
Korruption 
Frösunda har nolltolerans mot mutor, osunda affärsmetoder och konkurrensbegränsande 
beteenden. Genom att arbeta aktivt för att förhindra korruption i företaget vill vi vara en förebild 
för hur en sund och hållbar organisation kan byggas, samtidigt som vi är professionella och 
respekterar grundläggande rätt.  
Frösundas uppförandekod och rutiner för att motverka mutor och korruption finns tillgängligt 
för alla på företagets intranät och är ett utbildningsmaterial för alla nyanställda chefer. Ett system 
finns på plats som ger alla anställda möjlighet att anmäla misstanke om mutbrott i organisationen 
till bolagsjuristen via ett elektroniskt ledningssystem.  
 
Under året har inga fall av korruption rapporterats.  
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Leverantörer 
Genom att agera affärsetiskt i relationerna med leverantörerna säkerställer vi att vi minskar risken 
för korruption och mutor. I Frösundas Inköpspolicy regleras hur företaget ska samarbeta med 
leverantörer på alla nivåer. Bland annat ska Frösunda behandla all information sammanhörande 
med inköp med sekretess. All representation i relationen med leverantörer ska vara präglad av 
måttlighet och öppenhet, och Frösundas medarbetare får inte ha engagemang eller personliga 
intressen hos företagets leverantörer. Alla nya leverantörer hos Frösunda kontrolleras dessutom 
mot Svensk Handels varningslista för att säkerställa att det inte är ett företag med oseriösa 
försäljningsmetoder eller vilseledande erbjudanden. 
 
Jämställdhet 
Frösunda ser mångfald och jämställdhet som en värdefull och naturlig del av vara verksamheter 
som bidrar till att kunden ges basta möjliga service.  Jämställdhet är därmed viktigt för oss, och 
genom att ta del av forskning på området lär vi oss om hur vi kan bygga en mer hållbar 
organisation för våra kunder och medarbetare oavsett kön. Forskning från Stockholms 
Universitet visar att kvinnligt kodade organisationer (som ofta återfinns inom till exempel 
omsorgsbranschen) behandlas organisatoriskt som om de vore mindre än vad de är. Chefer i 
dessa organisationer förväntas i större utsträckning hantera konsekvenser av målkonflikter och 
har dessutom ofta sämre möjlighet att påverka organisationens styrning. I praktiken kan det till 
exempel betyda att stödfunktioner inte byggs på ett relevant sätt och att varje chef får ansvar över 
fler medarbetare.  
 
Genom att ta del av insikter om hur organisationer fungerar från ett genusperspektiv vill vi arbeta 
för att bygga en jämställd organisation för framtiden.   
 
Frösunda följer även de lagar som förbjuder diskriminering utifrån kön, etnisk tillhörighet, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller tillhörighet, funktionsnedsättning eller ålder. För 
Frösunda som arbetsgivare innebär detta att vi inte får diskriminera medarbetare eller de som 
söker arbete hos oss utifrån bland annat könstillhörighet. Frösunda möjliggör även för våra 
medarbetare att kombinera arbete med föräldraskap och arbetar aktivt med att motverka all form 
av diskriminering inom företaget. 
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Patientsäkerhetsberättelse	i	sammandrag	
	
Patientsäkerhetsberättelser	upprättas	årligen	av	Frösunda	Omsorg	på	särskilda	
boenden	för	äldre	och	för	personer	med	fysiska	och	psykiska	
funktionsnedsättningar	inom	affärsområdet	Funktionsnedsättning.	
	
Viktigaste	åtgärderna	2018	
Under	förra	året	genomfördes	ett	omfattande	patientsäkerhetsarbete	i	syfte	att	ge	en	
god	vård	och	omsorg	och	tryggare	vardag	för	våra	kunder	på	äldreboenden	och	
gruppboenden.	I	arbetet	har	medicinskt	ansvarig	sjuksköterska,	dietist,	och	medicinskt	
ansvarig	för	rehabilitering	genomfört	tillsyn	och	kvalitetsgranskning	samt	medverkat	i	
egenkontroller	på	boendena.	Tillsyn	och	kvalitetsgranskning	har	genomförts	via	
platsbesök	på	boenden.	Uppföljning	av	egenkontroll	och	eventuella	åtgärder	har	
genomförts	tillsammans	med	ansvariga	på	boendena.	Tillsyn	av	läkemedelshantering,	
delegering	och	dokumentation	har	också	granskats	vid	platsbesök	och	genom	muntlig	
genomgång	med	medarbetare.		
	
Frösunda	Omsorgs	kvalitetsmål	är	tuffa.	Vi	vill	nå	100	%	kundnöjdhet,	100	%	
avtalstrohet	och	100	%	regulatorisk	följsamhet.	För	att	nå	målen	fokuserade	vi	under	
2018	bland	annat	utvecklat	vår	grundtjänst	inom	Funktionsnedsättning	ytterligare,	
tydliggjort	rutiner	med	checklistor,	tagit	fram	tjänstekartor	som	beskriver	vårt	arbete	
och	förstärkt	vår	förmåga	till	dokumentation	inom	Hälso-	och	sjukvård	(HSV).		
	
I	arbetet	med	att	säkerhetsställa	patientsäkerheten	är	synpunkter	och	klagomål	från	
kund	och	närstående	samt	avvikelsehantering	mycket	viktiga.	För	att	kunna	arbeta	med	
systematiska	förbättringspunkter	har	återkoppling	på	hur	avvikelser	kan	förbättras	
distribuerats	till	organisationen.	Alla	medarbetare	har	tillgång	till	vår	digitala	
utbildningsplattform	Frösunda	Akademien	där	utbildningsmaterial	finns.	
	
Övergripande	strategi	för	2019	
Under	2019	fokuserar	vi	på	att	stärka	vårt	kvalitetsarbete	ytterligare.	Ett	tydligare	
Årshjul	med	alla	typer	av	egenkontroller	implementeras	i	samtliga	affärsområden	och	
typer	av	verksamheter.	Varje	Verksamhetschef	kan	på	ett	enkelt	sätt	se	vilka	kontroller	
som	ska	göras	varje	månad.		
	
Överskådliga	Tjänstekartor	tas	fram	och	etableras	som	verktyg	i	vårt	systemstöd	Canea,	
inom	alla	affärsområden.	En	mer	systematisk	uppföljning	av	avvikelserapportering	och	
lokalt	förbättringsarbete	införs	med	stöd	från	stabsfunktionerna.	Vårt	IT-stöd	
vidareutvecklas	–	hanteringen	förenklas	och	blir	mer	tydlig.	
	
Vi	stärker	vår	hälso-	och	sjukvårdsarbete	(HSV)	så	att	det	verkligen	kommer	till	våra	
kunders	nytta,	bland	annat	genom	att	definiera	HSV	i	vårt	koncept	för	på	sikt	samtliga	
affärsområden,	anpassar	rutiner	och	stärker	upp	vårt	tillsynsarbete.	
	
Vi	kommer	arbeta	för	att	förbättra	vårt	stöd	till	boendena	genom	till	exempel	rutiner	
och	olika	former	av	dokument	för	att	ytterligare	stärka	våra	verksamhetschefer	i	deras	
ledarskap	vad	gäller	HSV.	Medicinskt	ansvarig	sjuksköterska	kommer	att	arbeta	nära	de	
fyra	affärsområdesansvariga,	regionchefer,	verksamhetschefer	och	konceptansvariga	för	
avi	ska	nå	våra	mål.	
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Risker	och	riskhantering	
	
Sociala	förhållanden	och	mänskliga	rättigheter	
	
Potentiell	risk	
Risker	innefattar	till	exempel	risken	att	förlora	kontrakt,	mötas	av	sanktioner	på	legal	
grund	eller	att	Brados	eller	Frösunda	Omsorgs	varumärke	påverkas	om	koncernen	inte	
klarar	att	leverera	omsorg	utan	att	diskriminera	människor	med	olika	religion,	kön,	
sexuell	läggning.		
	
Hantering	
Frösunda	Omsorg	är	ett	värderingsstyrt	bolag	med	medarbetare	anslutna	till	
kollektivavtal.	Mänskliga	rättigheter	är	grunden	till	bolagets	värdegrund	och	respekt	för	
människor	är	en	återkommande	faktor	i	bolagets	alla	delar.	
	
Medarbetare	
	
Potentiell	risk	
Medarbetarna	är	Frösunda	Omsorgs	viktigaste	tillgång	och	bolaget	verkar	i	en	bransch	
där	kompetens	är	en	avgörande	framgångsfaktor.	Medarbetare	inte	är	nöjda	med	
arbetsförhållanden	riskerar	de	att	säga	upp	sig,	vilket	kan	slå	direkt	mot	bolagets	
verksamhet.	Om	varumärket	på	arbetsmarknaden	skadas	blir	rekrytering	svårare.	
	
Hantering	
Frösunda	omsorg	följer	noga	utvecklingen	av	sjukfrånvaro	och	personalomsättning	och	
bistår	alla	chefer	med	handlingsplaner.	Medarbetarna	erbjuds	kompetenshöjande	
åtgärder	via	vår	internutbildning	Frösunda	Akademien.	Företaget	uppmuntrar	
ansvarstagande	och	utveckling.	Frösunda	har	en	central	HR-enhet	som	bistår	lokala	och	
regionala	chefer.	Arbetsmiljöfrågor	hanteras	löpande,	och	våra	boenden	erbjuder	
miljöer	som	är	utformade	på	evidensbaserad	grund.	Medarbetarfrågor	diskuteras	
löpande	i	etablerade	forum	och	på	utbildningar.	
	
Korruption	
	
Potentiell	risk	
Korruptionsrisk	föreligger	i	flera	delar	av	Frösunda	Omsorgs	verksamhet,	till	exempel	
vid	upphandlingar	av	entreprenadkontrakt,	i	samband	med	uppföranden	av	nya	
fastigheter.	
	
Hantering	
Frösunda	Omsorg	har	ett	väl	utvecklat	regelverk	för	hur	medarbetare	och	chefer	ska	
uppträda	och	bolaget	accepterar	inte	gåvor	från	kunder	eller	leverantörer.	Medarbetare	
som	bryter	mot	regelverket	riskerar	varning	eller	uppsägning.	Frösunda	följer	också	
svensk	lagstiftning	på	området	och	polisanmäler	alla	grövre	fall	av	oegentligheter	när	de	
upptäcks.	
	
Miljö	
	
Potentiell	risk	
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Frösunda	Omsorg	bedriver	begränsad	miljöpåverkande	verksamhet.	Riskerna	är	
framför	allt	kopplade	till	byggnader	där	bolaget	bedriver	verksamhet,	resor	och	bolagets	
flotta	av	fordon.	
	
Hantering	
Frösunda	har	etablerat	en	miljöpolicy	och	arbetar	aktivt	med	att	minska	miljöpåverkan	i	
alla	verksamheter.	Till	exempel	har	ett	modernt	videomötessystem	radikalt	minskat	
bolagets	resekostnader	och	en	mycket	stor	del	av	internutbildningen	sker	digitalt	på	
distans.	Bolagets	chefer	är	ansvariga	för	att	ta	miljöhänsyn	i	beslutsfattandet.	I	
inköpsprocessen	är	miljö	alltid	en	faktor	som	ligger	till	grund	för	beslut.	




