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Sammanfattning 

Äldreomsorgen har omorganiserats från att vara enbart kommunalt drivna till att ha ett 

mer öppet marknadsfält med flera intressenter.  Syftet med vår studie var att undersöka 

upplevelsen av att arbeta inom dagens marknadsorienterade äldreomsorg och om 

ledarskapet och styrningen inom organisationen har betydelse för arbetet och på vård- 

och omsorgskvalitet. Utifrån fem respondenter som arbetar på två olika äldreboenden 

med olika styrning, har vi undersökt deras upplevelse av deras arbetsmiljö. Utifrån 

dessa intervjuer har vi kommit fram till att det finns en tydlig skillnad mellan personal 

upplevelse av organisation, ledarskap, kvalitet och arbetsmiljö. De slutsatser vi 

argumenterar för är att ett visst mått av konkurrens är positivt då det möjliggör för 

mindre privatägda företag att vara kvalitetsmarkörer på äldreomsorgsmarknaden. Vårt 

resultat indikerar också på att de vårdföretag som är drivna av vinstsyfte och som har en 

marknadsfokuserad styrning påverkar äldreomsorgen till det sämre. Det gör de genom 

att försämra arbetsförhållandena på så sätt att de drar in på resurser i form av tid, 

personal och utbildningar, vilket i sin tur försämrar vården- och omsorgskvaliten och då 

även de boendes livskvalitet.                 

 

Nyckelord: Äldreomsorg, NPM, Ledarskap, Styrning, Konkurrens, Vinst i välfärden.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Elderly care has been reorganized from being only municipally driven to having a more 

open market field with several stakeholders. The purpose of our study was to investigate 

the experience of working in today's market-oriented care for the elderly and if 

leadership and governance within the organization are important for the work and the 

quality of care and care. Based on five respondents working on two different retirement 

homes with different management, we have investigated their experience of their 

working environment. Based on these interviews, we have found that there is a clear 

difference between staff experience of organization, leadership, quality and work 

environment. The conclusions we argue for are that a certain degree of competition is 

positive as it allows smaller, privately-owned companies to be quality markers in the 

elderly care market. Our results also indicate that the profit-driven care companies that 

have market-oriented management affect the care of the elderly to the worse. They do 

so by impairing the working conditions in such a way that they withdraw resources in 

terms of time, staff and education, which in turn degrades the quality of care and 

consequently, the quality of life for the residents. 

 

Keywords: Elderly Care, NPM, Leadership, Governance, Competition, Profits in 

Welfare. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

Vi vill börja med att tacka de respondenter som ställde upp på att bli intervjuade. Tack 

vare er har vi haft möjligheten att göra denna studie. Vi vill även tacka vår handledare 

Tomas Boman för den hjälp vi fått genom arbetets gång. 

Under arbetet har vi, Mikaela Sanneh Nyberg och Jannie Ragnesand tillsammans haft 

lika stort ansvar för samtliga delar i uppsatsen samt utförandet av de olika delarna i 

forskningsprocessen. Samarbete mellan oss har under hela arbetet fungerat bra och vi 

har kompletterat varandra.  

                     

Norrtälje, 24 maj 2017 

Mikaela Sanneh Nyberg och Jannie Ragnesand  
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1. Inledning 

På 1980-talet började Sverige privatiseringen av statliga företag och 1991 satte den 

borgerliga regeringen fart på privatiseringarna (Jordahl, 2008). Grundmotiven till 

privatiseringen av de statliga företagen var att det skulle skapa generella intäkter till 

staten och främja ekonomisk effektivitet. De ville minska statens inblandning i 

ekonomin och främja ett större aktieägande. Privatiseringen skulle även introducera 

konkurrens på marknaden och de statliga företagen utsättas för marknadens 

disciplinerande effekter. På 1990-talet infördes Ädelreformen, då tog kommunerna över 

ansvaret för äldreomsorgen (SOU 2001:52). Staten ändrade samtidigt sitt sätt att styra 

över kommunerna då de övergick från systemet med tydlig budget till specifika 

områden med tydliga regler, till ett generellt statsbidrag där kommunerna själva i stort 

sett kan besluta om var de ska lägga pengarna för att uppnå vissa resultat och mål. Den 

offentliga sektorn har under de senaste decennierna präglats av en stor omorganisering, 

som skett genom nedskärningar och decentralisering (ibid). Välfärdstjänster såsom 

äldreomsorgen har riktat in sig på mer marknadsinfluerade lösningar, vilka har 

inspirerats av New Public Management (NPM). Dessa förändringar har lett till nya 

styrformer genom privatisering och konkurrensutsättning, vilket i sin tur har skapat en 

ny styrning av vård och omsorg (Målqvist, Åborg & Forsman, 2011). 

 

Det har alltså skett ett skifte där det nu blandas mellan de marknadsorienterade 

metoderna såsom, ekonomisk resultatstyrning, interna resultatenheter och konkurrens 

mellan utförare, och den traditionella styrningen utifrån lagar, politiska beslut och 

skattefinansiering (Målqvist et al., 2011). Dessa förändringar har fått stora konsekvenser 

både för boenden och personalen inom vård- och omsorgen. Det betyder att vårdföretag 

har fått en ökad budgetdisciplin, större kontroll, mer aktiv och tydlig toppstyrning, 

ökade effektivitetskrav och tydliga och mätbara prestationsmått inom verksamheterna. 

Parallellt med detta har kommunerna tvingats till nedskärningar på grund av minskade 

resurser (SOU 2001:52). Enligt Åhlin (2015) syns resultatet av denna omorganisation 

utifrån ett personalperspektiv, att arbeta enligt nya riktlinjer och samtidigt beröras av 

nedskärningar och omorganisationer påverkar personalen negativt och det blir till en 

tung börda för dem, i form av stress och en känsla av otillräcklighet. Det har även under 

dessa år pågått en allmän privatiseringstrend i Sverige liksom i andra europeiska länder. 
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Tanken bakom privatisering av den offentliga verksamheten var att det skulle skapa en 

positiv konkurrens på arbetsmarknaden, och att detta också skulle leda till bättre kvalitet 

på tjänsterna (Deacon, 2008). Politikerna ville skapa möjligheter för andra aktörer att 

komma in på marknaden. De nya reglerna skulle underlätta för personalen att starta 

egna vårdföretag och skapa bättre sätt att arbeta på. Meningen var också att 

konkurrensen skulle ha en positiv effekt på vården och skapa bättre vård för lägre 

kostnader (Szebehely, 2011). Resultatet blev dock annorlunda då de små vårdföretagen 

inte kunde konkurrera med de stora vårdbolagen i upphandlingarna. En fördel de stora 

vårdbolag har är stordriften, vilken ger dem skalfördelar. De har en central organisation 

och kan göra samlade inköp, få bättre avtalspriser och marknadsföring. Dessa 

konkurrensfördelar gör att de kan erbjuda bättre priser än de mindre företagen (Palm, 

2013). Privatiseringen av äldreomsorgen har skapat en debatt i samhället om hur 

kvaliteten påverkas av att det är riskkapitalbolagen som vinner i upphandlingarna. Ett 

flertal skandaler har under åren uppdagats i pressen där ett exempel är; 

 

DN Debatt. ”Dålig upphandling leder till skandaler i äldreomsorgen” 
Skandaler i äldreomsorgen, försenade vaccinationsprogram, djurskyddskrav som inte får ställas 

och otjänlig sjukhusmat – debatten den senaste tiden har gått hög kring den offentliga 

upphandlingen (Wijkman & Edman, 2011, 21 november). 

 

De största vårdbolagen ägs av riskkapitalbolag som är en samling fond och 

holdingbolag, de köper upp företag som sedan omstruktureras och effektiviseras, för att 

därefter säljas när vinstchanserna är högst, oftast efter ca 4–5 år (Palm, 2013). De som 

får betala högst pris på effektiviseringen är personalen, detta på grund av att det är det 

enklaste området att göra besparingar på. Det kan de göra genom att minska på 

personalens arbetstider och personalförmåner, vilket i längden skapar sämre vård- och 

omsorgskvalitet (ibid.). Vården har blivit en arbetsmarknad där det sker en konstant 

nedmontering av de anställdas anställningstrygghet och stabilitet för att ersättas av 

individualiserade, flexibla och fler tidsbegränsade anställningsformer (SOU 2005:66). 

Under de förutsättningar som beskrivs ovan visar Åhlins (2015) studie att personalen 

känner sig bakbundna och att de inte kan ge en tillräckligt god vård- och omsorg. 

Upplevelsen av att inte ha ett bra ledarskap och möjligheter till att göra ett bra arbete 

uppfattades som utmattande och skapade samvetskval hos majoriteten i studien.   
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1.1 Problemformulering 

Den nationella värdegrunden för äldre har förstärkts genom att också bli ett lagtillägg i 

januari 2011 i socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 1–2§. Den äldres välbefinnande och 

möjlighet till ett värdigt liv ska enligt värdegrunden vara i fokus för den omsorg som 

ska ges. Äldreomsorgen behöver därför för att uppnå detta, bl.a. värna om och 

respektera individens rätt till självbestämmande, individanpassning och delaktighet mm. 

I kontrast till denna värdegrund står NPM:reformen vars ledord är konkurrens, 

effektivitet, uppföljning och målstyrning (Målqvist et al., 2011). Det är inte ovanligt att 

kommuner i sina upphandlingar fokuserar på kostnadseffektivitet istället för kvalitet och 

det resulterar i att det oftast är stora riskkapitalbolag som vinner upphandlingarna. Det 

som sker är att kommunerna köper tjänster enligt lägsta pris och hoppas att vårdbolagen 

håller den vårdkvalitet som de lovar i sina upphandlingsunderlag. Undersökningar visar 

att det ökade trycket på de anställda gör att vård- och omsorgspersonal mår allt sämre 

och sjukskrivningarna ökar (Försäkringskassan, 2015). I §9 (AFS 2015:4), står det att: 

Arbetsgivarens skyldigheter att förebygga ohälsosam arbetsbelastning omfattar såväl 

chefer och arbetsledare som andra arbetstagare. Det är viktigt att arbetsgivaren skapar 

förutsättningar för arbetstagarna att uppmärksamma arbetsgivaren på höga krav och 

bristande resurser ... genom att bedriva ett ledarskap som möjliggör regelbunden dialog 

med arbetstagarna kan tecken och signaler på ohälsosam arbetsbelastning 

uppmärksammas och obalanser rättas till. 

 

Den kraftiga ökningen av sjukskrivningar som nu sker inom vård- och omsorg som ett 

resultat av alla strukturella förändringar, är ett välfärdsproblem (SOU 2001:52). En hög 

sjukfrånvaro inom äldreomsorgen där vård- och omsorgspersonal tar hand om de 

boende leder till kvalitetsproblem.  

 

1.2 Förförståelse 

Vi har båda arbetat inom äldreomsorgen i flera år och har både positiva och negativa 

erfarenheter. De arbetsplatser som vi har positiv erfarenhet från har varit äldreboenden 

som har varit både kommunalt- och privatdrivna, vilka har haft en organisation och 

ledning som har satsat på sin personal och på de kvalitativa aspekterna för att ge de 

boende en bra livskvalitet. Vi har även erfarenhet från att vara anställda på 

äldreboenden som har varit ägda av riskkapitalbolag, där det skedde stora 

omstruktureringar och neddragningar av personal och där det samtidigt var ett bristande 

ledarskap. Där upplevde vi hur alla dessa förändringar kan leda till en sämre vård och 

omsorg till de äldre. Vår erfarenhet är att det inte spelar någon roll om företaget är 
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privatägt eller kommunaltdrivet, utan på om organisationen väljer att satsa på de 

kvalitativa aspekterna. 

 

1.3 Syftet 

Syftet med studien är att undersöka upplevelsen samt synliggöra diskursiva mönster av 

att arbeta inom dagens marknadsorienterade äldreomsorg och om ledarskapet och 

styrningen inom organisationen har betydelse för arbetet och vård- och omsorgskvalitet. 

 

1.4 Frågeställningar 

●     Vilka diskursiva mönster synliggörs utifrån personalens upplevelse av arbetsmiljön 

och vårdkvaliteten i dagens marknadsorienterade äldreomsorg? 

●      Vilka diskursiva mönster synliggörs utifrån personalens upplevelse kring 

vårdföretagens styrning och ledarskap? 

 

1.5 Disposition  

Examensarbetet är uppdelat i sex kapitel vars rubriker och underrubriker är numrerade. 

Det första kapitlet har underrubrikerna inledning, problemformulering, förförståelse, 

syfte, frågeställningar, disposition och sökprocessen. Kapitel två anger den tidigare 

forskningen och har underrubrikerna new public management inom offentlig 

verksamhet, marknadsorienterad äldreomsorg, personalhälsan inom den 

marknadsorienterade vård- och omsorgen och kvaliteten på vården och omsorgen. 

Kapitel tre består av de teoretiska valen vi har gjort för vårt examensarbete och 

underrubrikerna är val av teorier, salutogent förhållningssätt, kritisk diskursanalys som 

teori och hur teorierna ska användas i vårt examensarbete.  Det fjärde kapitlet är vårt 

metodkapitel här beskrivs våra metodval underrubrikerna i kapitlet är urvalsprocessen, 

forskningsdesign, analysverktyg, uppsatsens trovärdighet och etiska ställningstaganden. 

I kapitel fem presenteras resultatet av det empiriskt insamlade materialet i kombination 

med en analys av detta material. I det sjätte kapitlet diskuterar och reflekterar vi över 

examensarbetets resultat, analys och metod. 
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1.6 Sökprocess 

För att få tag på relevant litteratur till vår studie har vi använt oss av en narrativ 

litteraturgenomgång. I en kvalitativ studie passar det bäst med en narrativ 

litteraturgenomgång eftersom man vill få en bild av den befintliga litteratur som finns i 

det ämne som studien handlar om (Bryman, 2011). Till att börja med görs en 

genomgång av olika databaser, man går igenom böcker, rapporter och tidskrifter för att 

kunna identifiera teman som är relevanta för studien. Den här typen av 

litteraturgenomgång är mer omfattande och ofokuserad än den systematiska, även när 

det gäller de inkluderande och exkluderande kriterierna är den mer otydlig (ibid.). Vi 

började med att läsa i den kurslitteratur från tidigare kursen som var relevant till vårt 

valda ämne, där fanns ett antal relevanta referenser som gick att söka vidare på. Vi 

undersökte även det aktuella kunskapsläget kring vårt forskningsområde, genom att läsa 

rapporter och publikationer som vi fann genom sökning i databaserna; Discovery, 

Socindex, google scholar, Diva och libris. För att öka tillförlitligheten skulle artiklarna 

och uppsatserna vara vetenskapligt publicerade i en “peer-reviewed” tidskrift eller i en 

doktorsavhandling, årtal 2000–2017. Den typen av vetenskapliga tidskrifter, innebär att 

andra forskare har granskat och godkänt artiklarna innan de har publicerats (Lööf, 

2005). Våra sökningar gav inte många träffar, därför har vi sökt vidare i referenslistor i 

de artiklar och publikationer vi har funnit, för att få vägledning till relevant forskning i 

ämnet. Sökningar gjordes också på andra trovärdiga källor såsom landsting, 

myndigheter och svenska universitet. Vi gjorde en geografisk avgränsning till Sverige 

då det gäller äldreomsorgen, men inte vid sökningar kring New Public Management. 

Sökord: Privatisering, Utkontraktering, Kontraktsstyrning, Äldreomsorg, Vård, Omsorg, 

Kvalitet, Upphandling, Offentlig sektor, Styrning, Salutogenes, KASAM, New Public 

Management.        

 

2. Tidigare forskning 

I följande avsnitt ges en övergripande blick över den tidigare forskning som finns 

utifrån det syfte och frågeställningar som vi har valt att studera. Genom att 

kategorisera/tematisera har sedan den tidigare forskningen delats in i följande avsnitt: 

genussystem - maktförhållanden i arbetslivet, New public management inom offentlig 
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verksamhet, marknadsorienterad äldreomsorg, personalhälsa inom den nya 

marknadsorienterade vård- och omsorgen och kvaliteten på vården och omsorgen. 

             

2.1 New public management inom offentlig verksamhet 

Införandet av NPM inom offentligt finansierad vård- och omsorgsverksamhet har lett 

till att organisationer har kunnat införa mer av rationellt management. Det ska finnas en 

tydlig målformulering, kvaliteten ska fastställas och planeras, det ska ske en systematisk 

uppföljning av mål där presterat värde ska definieras samt att det ska göras 

sambandsanalyser av insatta resurser. Det som är viktigast när det handlar om vad som 

styr ansvaret för resurser är uppföljning, styrning, kontroll och det som har blivit mindre 

viktigt är förtroende (Almqvist, 2006, refererad i Målqvist et al., 2011). Den offentliga 

sektorn har delats upp i två delar, en beställardel, vilket är kommunerna och landstingen 

och den andra är en utförardel, vilka är vårdbolagen. Beställarna kan i upphandlingarna 

välja mellan att köpa in tjänster från privata aktörer eller från sina egna utförare. 

Kommunerna och landstingen har sedan ett krav att följa upp och kontrollera de 

verksamheter som blivit utlagda (Kommunallagen SFS-nr: 1991:900§19). Lagen om 

offentlig upphandling (LOU, 2007:1091) reglerar myndigheternas köp av tjänster och 

varor. Utförarna både de offentliga och de privata, får ersättning via skattemedel, detta 

regleras via övergripande kontrollsystem där de får ersättning utifrån prestation. 

 

I början av 90-talet var det priset snarare än kvalitet som var utslagsgivande när 

kommunerna valde utförare och de som gynnades av detta var de stora företagen, då det 

oftast var storskaliga anbudsupphandlingar (Szebehely, 2011). För att vinna dessa 

upphandlingar krävdes juridisk och administrativ kompetens. Det behövdes också stora 

ekonomiska resurser, detta hade inte de icke vinstdrivande företagen och inte heller de 

mindre företagen. Det hade däremot de stora bolagen vilket gjorde det mycket enklare 

för dem att komma in på marknaden. Troligtvis gynnas de stora bolagen fortfarande 

idag eftersom kommunerna oftare fastställer ett pris, därefter är det upp till 

vårdföretagen att konkurrera med kvalitetsargument och då blir det de stora företagen 

med mer resurser som har det enklare att vinna upphandlingen. Sedan 2005 har 

internationella riskkapitalbolag i stor skala tagit sig in i den svenska omsorgssektorn, då 

offentligt finansierad äldreomsorg har blivit en särskilt attraktiv marknad. Det är en 
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marknad vars tjänster kommer att behövas och området är lågt reglerat (ibid.). Som ett 

resultat av den införda marknadsorienteringen inom den offentliga verksamheten har 

utkontraktering och konkurrens blivit ett mål i sig, detta kan vara en anledning till 

varför området har blivit allt mer politiserat (Helby Petersen & Hjelmar, 2014). Även 

om forskningen i Skandinavien har börjat fokusera mer på de marknadsorienterade 

initiativen, är resultaten genomgående dåligt dokumenterade i den tidigare forskningen. 

Det finns ingen systematisk generaliserbar dokumentation som gäller förbättring av 

kostnadseffektivitet och bättre service som ett resultat av NPM. Vilket skapar fler frågor 

än svar när det handlar om att utvärdera konsekvenserna av alla förändringar som skett. 

 

2.2 Marknadsorienterad äldreomsorg 

I forskning om hur NPM har påverkat arbetsförhållande och hälsa för de anställda har 

de funnit stöd för att det har skett en ökad kostnadsmedvetenhet inom den offentliga 

sektorn (Målqvist et al., 2011). Det har skett förändringar av ledningen och 

neddragningar samtidigt som det har blivit en större grad av toppstyrning där 

vårdföretagen bland annat använder sig av standardiserade och tekniska styrsystem. Det 

framkom också att personalen upplevde minskat stöd från sina chefer och det ökade 

missnöjet med arbetsledningen. Vårdföretagen måste ständigt arbeta med 

rationalisering, detta på grund av att de inte får några ekonomiska medel om de inte kan 

redovisa samma arbetsinsats i förhållande till omsorgstagarna. På så sätt har det skapats 

mer budgetåtstramande organisationer som inte har några buffertar. De anställda har fått 

ett högre krav på kundanpassning och kostnadsmedvetenhet, de har också fått ökade 

kvalitativa och kvantitativa krav på sitt arbete (ibid.). Vård- och omsorgspersonalens 

arbete har blivit hårdare på grund av stora neddragningar på personal. De har också fått 

en lägre grad av anställningstrygghet, lägre egenkontroll, mindre inflytande och 

arbetstillfredsställelse. Samtidigt finns det en ökad risk för rollkonflikter, vilka kan 

skapa motstridiga krav. Detta resulterar i en större risk för cynism och samvetsstress. 

Personalen upplever en ökad grad av trötthet, mindre psykisk energi, utmattning och 

psykosomatiska symptom. Rapporten visar på att den höga arbetsbelastningen ökar 

risken för att begå misstag för vård- och omsorgspersonalen och på grund av detta har 

det skett försämringar av verksamhetens kvalitet. Samtidigt är det svårt att veta hur 

mycket just NPM orsakat dessa negativa konsekvenser, eftersom det parallellt har skett 

andra förändringar, men resultaten bör ändå tas som en varningssignal, då samtliga 
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publikationer som rapporten har sammanställt har indikerat samma sak (Målqvist et al., 

2011). 

 

2.3 Personalhälsa inom den marknadsorienterade vård- och omsorgen 

I sin avhandling visar Åhlin (2015) vikten av att personalen ska ges möjligheten att 

uttrycka hur de upplever sitt arbete och vad deras samvete säger för att minska 

upplevelsen av samvetsstress. När det sker omorganisering och nedskärningar inom 

verksamheterna, är ledarskapet viktigt för att hjälpa personalen att känna trygghet, 

gemenskap och engagemang på sin arbetsplats (ibid.). Alla nedskärningar och 

minskningar av grundbemanningen leder till att personalen arbetar med en ständig 

tidspress som gör att de upplever att de inte hinner med sitt arbete (Wreder, 2005). 

 Forskningsresultat har visat att samvetsstressen ökar hos vård- och omsorgspersonalen 

när det känner att de inte hinner med sina arbetsuppgifter och på så vis ger en vård som 

känns fel. När arbetspasset slutar har de höga kraven och det tunga vårdarbetet gjort så 

att de inte har tillräckligt med energi över till sin familj efter arbetspasset (Juthberg, 

Eriksson, Norberg & Sundin K, 2010, Glasberg, Eriksson, Dahlqvist, Lindahl, 

Strandberg, Söderberg, Sørlie & Norberg A, 2006). Samtidigt eftersom lönerna är låga 

och anställningsavtalen dåliga och att personalen upplever en brist på uppskattning och 

förståelse från arbetsledning och politiker, har detta gjort att många byter yrke och det 

har också skapat stora svårigheter att rekrytera personal (Wreder, 2005). 

 

I Johansson och Bergmans (2014) artikel konstaterar de att det salutogena perspektivet 

är ett synsätt och en arbetsmetod som ledningen inom många vårdföretag vill införa i 

äldreomsorgen, de menar att “rätt värderingar är viktigare än rätt kompetens”. 

Synsättet betonar att de äldre ska få uppleva en känsla av sammanhang och mening. 

 Det problematiska med detta är att ledningen inte tar hänsyn till personalens upplevelse 

av meningsfullhet, hanterbarhet och begriplighet. Ledningen missar att för att 

personalen ska kunna implementera det salutogena arbetssättet, krävs även strukturella 

förutsättningar såsom t.ex. adekvat kompetens, rätt hjälpmedel, tillräcklig bemanning 

och tillgång till en stödjande ledning Detta är något som vård- och omsorgspersonalen 

själva betonar, att ha en hanterbar arbetssituation är viktigt för deras möjlighet att ge 

den stimulans och omsorg som de äldre behöver (Johansson & Bergman 2014 jfr 

Eriksson & Häger, 2012; Trydegård, 2012).  
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2.4 Kvaliteten på vården och omsorgen 

Idag är det är många kommuner som inte följer upp hur konkurrensutsättningen 

påverkar kostnader och kvalitet inom äldreomsorgen (Szebehely, 2011). Det är svårt att 

veta hur kvalitet ska mätas och vilka mått som ska användas. Kvalitet är som begrepp 

inte entydigt, det kan handla om företagets strukturella aspekter som t.ex. personalens 

utbildningsnivå och personaltäthet, men man kan också granska själva processen som 

finns i företaget, hur omsorgen planeras och på vilken vård- och omsorg de ger. Ett 

annat mått som går att använda är att undersöka företagets resultat. Är de äldre nöjda 

med den vård de får? Får de hjälp när de behöver? Problemet är att dessa mått inte är 

givna när det gäller att fånga centrala aspekter av vad god kvalitet verkligen är. Trots att 

man kan konstatera att det är svårt att veta hur man ska mäta omsorgskvalitet visar 

äldreomsorgsforskning att kontinuitet är en central och viktig aspekt. Detta på grund av 

att omsorgen i stor grad handlar om relationen mellan vård- och omsorgspersonalen och 

vårdtagaren. För att ett företag ska ha en hög strukturkvalitet krävs en hög andel 

heltidsanställda, låg personalomsättning och en låg andel timanställda. Personalen 

behöver också tillräckligt med tid, vilket gör personaltäthet till en viktig aspekt av 

strukturkvalitet. Även i internationell forskning lyfts vikten av personaltäthet fram. 

Många internationella studier visar på att äldreboenden som är drivna av vinststyrande 

intressen har en lägre personaltäthet än de icke vinstdrivande (ibid.). Wreder (2005) har 

i sin forskning funnit en rad faktorer som skapar hinder för personalen att ge en omsorg 

av bra kvalitet. De viktigaste faktorerna som hon nämner är underbemanning, löneläget, 

fokuseringen på budget och ekonomi, stress, dålig organisation, tidsbrist, 

omorganisation, inkompetenta arbetsledare, byråkrati, kvalitetssäkring, annat 

pappersarbete och svårigheter att rekrytera lämplig personal. Som en konsekvens av alla 

dessa faktorer får personalen inte en chans eller ork att engagera sig i de enligt dem 

högkvalitativa omsorgsaktiviteterna. Det fanns dock ett fåtal personer som upplevde att 

de ”faktiskt” hade tid till att sätta sig en stund med de äldre, men att personalen ansåg 

att detta var ett lyckligt undantag. 

 

Riksrevisionen har kritiserat de statliga organen och kommunerna, vilka de tycker har 

litat på utförarens goda intentioner i alldeles för stor utsträckning (Szebehely, 2011). De 

anser också att kommunerna borde övervaka kvaliteten inom den privata äldreomsorgen 

bättre. Deras kontroll visar att kommunerna saknar tydliga krav på de privata utförarna. 



 

10 

 

De menar att de statliga organen och kommunerna inte har tagit sitt fulla ansvar när det 

gäller att utforma en privat äldreomsorg med insyn, god kvalitet och kompetenskrav på 

ledningen, kriterier för kvalitet och kvalitetssäkring och stöd till personalen (ibid.). Det 

är viktigt med ett bra ledarskap då personalen behöver hjälp att lösa arbetsrelaterade 

problem, speciellt när det handlar om prioriteringar mellan de boendes behov och de 

riktlinjer som finns, då dessa problem är en konsekvens av nedskärningar inom 

verksamheten, vilka skapar en allt mer stressig arbetsmiljö (Åhlin, 2015). Stressen och 

arbetssituationen skapar emotionell utmattning och cynism samt att bevittna de 

konflikter som uppstår mellan medarbetare (Målqvist et al., 2011). I de studier som 

Johansson och Bergman (2014) granskat, framhåller personalen att de redan arbetar på 

ett salutogent sätt i den mån det går. Begreppet salutogenes inbegrips i det traditionella 

begreppet omsorg, dock anser de att det patogena perspektivet behöver få utrymme då 

de boende flyttar till äldreboendet senare i sin sjukdom och med större vårdkrav.          

        

3. Teoretiska perspektiv 

Under den här rubriken beskrivs de teorier som vi har valt för att analysera vårt resultat. 

Kapitlet är uppdelat i val av teorier, salutogent förhållningssätt, kritisk diskursanalys 

som teori och hur teorierna ska användas i vårt arbete.  

 

3.1 Val av teorier 

Vi har valt att använda oss av två teorier i vår studie. Den första är Salutogent 

förhållningssätt, vilken vi har valt på grund av att det är tillämpbart på både personal 

och boende. En annan orsak är även att socialstyrelsen har implementerat de tre 

begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i den nationella värdegrunden 

för äldre (Socialstyrelsen, 2012). Den andra teorin är kritisk diskursteori, den har vi valt 

för att analysera komplexiteten i vår problembeskrivning och försöka urskönja 

maktstrukturer i empirin. 

 

3.2 Salutogent förhållningssätt 

Känsla av sammanhang, KASAM, teoretiseras av Aaron Antonovsky, professor i 

medicinsk sociologi, teorin kallas även salutogenes vilket innebär ett fokus på 

hälsofrämjande faktorer (Antonovsky, 2005). KASAM består av tre centrala begrepp: 
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meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, vilka är sammanflätade och viktiga 

komponenter när det handlar om en individs hälsa och välmående. Tillsammans 

beskriver de individens totala känsla av sammanhang. Hur högt någon upplever 

KASAM beror på hur mycket individen har av dessa tre komponenter, stresstålighet och 

förmåga att hantera problem påverkas också av upplevelsen av KASAM. En upplevelse 

av ett lågt KASAM kan göra individen till offer för omständigheterna runt dem och när 

de upplever en hög känsla av sammanhang, har de större förmåga att strategiskt möta 

plötsliga situationer och problem, vilket i sin tur skapar en ökad kunskap och förmåga 

att klara av att möta fler oförutsedda situationer. Begreppen kan beskrivas; Begriplighet 

utgör upplevelsen av inre och yttre stimuli i vardagen och om individen upplever att 

omständigheterna runt omkring är förutsägbara och förståeliga. När det gäller t.ex. en 

arbetsplats handlar det om informationen och strukturen på ett sådant sätt att den är 

sammanhängande och tydlig, så att personalen kan bedöma och förstå varför olika 

situationer uppstår. När någon har en låg känsla av begriplighet, kan personen uppleva 

att en situation är kaotisk och förvirrande och en annan person som har en hög känsla av 

begriplighet upplever sig ha kontroll över händelsen (ibid.).  Hanterbarhet handlar om 

tillgången till resurser som individen upplever sig att ha och behöver för att möta den 

givna situationen och de olika krav som finns, detta kan vara både i form av andras 

resurser, materiella resurser men också de egna resurserna som individen själv besitter. 

För att behålla sin hälsa behöver individen känna att den kan påverka sin situation och 

även klarar av att uppfylla de krav som finns. När någon upplever sig ha större krav på 

sig än vad personen klarar av, skapas stress och frustration. Meningsfullhet är den 

komponent som beskriver den egna motivationen, om individen upplever att livet och 

det som sker är meningsfullt och värt att engagera sig i, om de motgångar som dyker 

upp känns som utmaningar istället för bördor. En hög upplevelse av meningsfullhet gör 

att individen har motivation till att söka mening i och lösa jobbiga situationer och 

påfrestningar som kan uppkomma (ibid.). När det gäller arbetslivet kan det t.ex. handla 

om att införskaffa de kunskaper och resurser som behövs för att lösa olika situationer 

och uppgifter. 

 

3.3 Kritisk diskursanalys som teori 

Den kritiska diskursanalysen betyder som begreppet antyder en kritiskt inriktad analys 
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av diskurser (Bryman, 2011). Dock är båda begreppen omdiskuterade att inte ha en 

självklar betydelse. ”Diskurs” har olika användningsområden även inom den kritiska 

diskursanalysens tradition men oftast används termen utifrån Foucaults mening. 

Foucault beskriver diskurs som ett kunskapsobjekt som är skapat utifrån språket eller 

framställningen av något i gemenskapen, diskursen är också ett uttryck för makt 

(Englund & Svensson 2003, ref. I Gustafsson, 2008). Den kritiska diskursanalysen kan 

kopplas samman med en samhällskritisk tradition. Forskaren vill med hjälp av den 

undersöka och analysera relationen mellan olika diskurser, samhällsstrukturer och olika 

fenomen där maktstrukturer är särskilt intressanta (Boréus, 2012): Kritisk diskursanalys 

är kritisk på så sätt att den ser det som sin mening att kartlägga den diskursiva 

diskursens roll i upprätthållandet av den sociala världen, inklusive de sociala relationer 

vilka innebär ojämlika maktförhållanden. Syftet med kritisk diskursanalys är att bidra 

till social förändring i riktning mot mer jämlika maktförhållanden i 

kommunikationsprocesserna och i samhället som helhet (Winther Jørgensen & Phillips, 

2000). 

Den teoretiker som varit den mest tongivande inom kritisk diskursteori är Norman 

Fairclough, Hans teori och metod dominerar inom det kritiskt diskursiva fältet. 

Fortsättningsvis kommer vi att benämna den kritiska diskursanalysen som CDA 

(Critical Discourse Analysis). Fairclough (2010) menar att i den diskursiva praktiken 

ingår ideologier och det som är utmärkande för ideologierna, är att de medverkar till 

omformande eller upprätthållande av samhällets maktrelationer. Diskurser kan vara 

ideologiska i olika grad, det finns dock svårigheter med att sätta en gräns mellan det 

som är ideologiska diskurser eller inte. Fairclough anser att det är viktigt att utöver att 

se på diskursen i sig, ska forskaren även studera relationen mellan den och den sociala 

praktiken. Verkligheten består av diskursiva och icke-diskursiva element, vilka det 

föreligger ett dialektiskt förhållande mellan, det betyder att diskurser kan vara både 

konstituerande och konstituerad. Diskurs är en social praktik som medverkar till att 

konstruera och konstrueras med hjälp av sociala identiteter, sociala relationer mellan 

människor och kunskap- och betydelsesystem, här ingår också maktrelationer.  

Det syfte Fairclough (2013) påtalar att han hade när han började utvecklade CDA var att 

utveckla ett sätt att analysera språket i förhållande till det samtida kapitalistiska 

samhället. Fokuset på det kapitalistiska samhället hade han inte enbart för att det är det 
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dominerande systemet i västvärlden utan också för att det påverkar samtliga system i 

samhället. Språket bör alltså förstås utifrån att det är konstruerat i samhället, i de sociala 

kontexterna och att vår kunskap om världen och vår sociala praktik kommer från den 

uppfattning vi fått av det kontext vi befinner oss inom. Fairclough (2010) menar att 

CDA inte bara inriktar sig på de maktaspekter som syns i situationen utan också på hur 

språket uppkommer i relation till andra och deras uppfattning av situationen.  

 

Fairclough har inspirerats av bland annat Althusser som problematiserade den klassiska 

marxismen med sitt strukturmarxistiska angreppssätt, där han hade fokus på teoretiska 

och politiska aspekter (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). I det strukturmarxistiska 

angreppssättet är subjektet och ideologin tätt sammanhållna. Fairclough menar att 

genom interpellationsprocessen blir individen ett ideologiskt subjekt, i både i relation 

till sig själv och gentemot samhället och dess ideologier. Att vara ett ideologiskt subjekt 

i det kapitalistiska samhället har haft genomslagskraft i CDA som teori, för att beskriva 

individens fria vilja i ett styrt samhälle. Vid en diskursiv analys görs tolkningar och 

omtolkningar av det språk som används (Fairclough, 2013). Där kan man med hjälp av 

CDA försöka hitta diskursiva processer och delar som kan tänkas vara helt naturliga i 

den givna ordningen, att försöka lyfta dessa och titta kritisk på vad de tillför helheten. I 

enlighet med CDA kan diskurser skapa diskurser med ojämlika maktförhållanden, men 

diskursen kan också återskapa och bidra till det ojämlika förhållandet (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). Foucault menar att makt skapas i relationer mellan 

människor och vår sociala omvärld, den medverkar också till hur världen är konstruerad 

och hur den beskrivs. Makt kan även utesluta andra möjligheter till verkligheten och på 

så sätt vara begränsande och produktivt på samma gång. Foucault menar också att 

diskursen bestämmer vilka kunskaper som är rätt och hur individerna ska tänka 

samtidigt som den utesluter andra sätt att tänka. Diskurser kan på så sätt utnyttjas till att 

förhindra eller begränsa möjligheten att förstå, tänka och tala om världen på ett 

alternativ sätt. När man använder sig av en kritisk diskursanalys kan maktaspekterna 

som finns i texten synliggöras och även analyseras utifrån vilka diskurser som är 

framträdande (ibid.). 
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3.4 Hur teorierna ska användas i vårt arbete 

Med hjälp av KASAM önskar vi kunna analysera personalens upplevelse av att arbeta 

inom den marknadsorienterade äldreomsorgen, hur styrning och ledarskap inom de två 

olika vårdföretagsformerna påverkar arbetssituationen för de som arbetar med vård- och 

omsorg av de boende. Med hjälp av KASAM kan även de boende och kvaliteten på den 

vård- och omsorg de får analyseras. 

Att ”diskursen fungerar ideologiskt”, är något som vi vill använda oss av i vårt arbete, 

då teorin beskrivs kunna fånga upp och analysera de ojämlika maktförhållandena som 

reproduceras och vidare normaliseras i de givna kontexterna. Att försöka urskönja 

maktstrukturen och vad denna kan tänkas stå för. En annan aspekt är att den kritiska 

diskursanalysen har en tradition av att fungera triangulerande.  Den handlar varken om 

deduktiv eller induktiv metod, utan har ett mer abduktivt angreppssätt, vilket innebär att 

skapa abstraktioner och försöka hitta sammanhanget som förklarar observationen och 

gör den på så sätt begripliga (Gustafsson, 2009). 

 

4. Metod       

Under följande rubrik redogörs de metodval och urval som har gjorts. Avsnittet 

beskriver den forskningsprocess som utförts, hur urvalsprocess gjorts, val av metoder 

för insamlandet av empiri, transkriberingen och vilken analysmetod som valts. Vidare 

beskrivs vår reliabilitet, validitet, generaliserbarhet och de etiska ställningstaganden 

som gjorts. 

 

4.1 Urvalsprocessen 

Vi valde strategiskt två äldreboenden i en storstadsregion vilka hade de ägandeformer 

som var av intresse för vårt syfte. Ett av äldreboendena är ägt av ett mindre privat bolag 

och där intervjuades en chef och två undersköterskor. Det andra äldreboendet är ägt av 

ett stort riskkapitalbolag och där intervjuades två undersköterskor. Tanken från början 

var att intervjua två chefer, en per äldreboende, men det fanns inte möjlighet till att göra 

detta. Anledningen till att vi valde att ha med en intervju med en chef var för att kunna 

få information om styrning och personalfrågor utifrån ett chefperspektiv. Genom att ta 

kontakt med respondenter på ett strategiskt sätt för att de i sin tur skulle kunna besvara 
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vår studies frågor, betyder att vi använde oss av ett målinriktat urval. Det är enligt 

Bryman (2011), en urvalsmetod som är vanlig inom kvalitativ forskning. Med hjälp av 

metoden kan forskaren strategiskt välja ut sina respondenter och på så sätt blir urvalet 

relevant utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

 

4.2 Forskningsdesign och transkriberingsmetod 

Genom att använda oss av den kvalitativa metoden kan vi få en beskrivning av hur 

personalen på de båda äldreboendena upplever sitt arbete. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver att med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun vill respondentens egna 

upplevda vardagsvärld förstås och undersökas. I den kvalitativa metoden använder 

forskaren sig av intervjuer och genom att använda sig av en semistrukturerad intervju 

ges möjligheten att anpassa frågorna efter respondenternas svar, så att de öppet kan 

beskriva sin egen tolkning av de teman som tas upp under en intervju (ibid). 

Vi valde att göra två intervjuguider, en för vård- och omsorgspersonalen och en för 

chefen (se bilaga 1 och 2). Intervjuguiderna, strukturerades utifrån vår studies syfte, 

forskningsfrågor och valda teoretiska begrepp. Intervjuguiderna innehåller även 

följdfrågor med teman som var viktiga att få svar på för att säkerställa att vi skulle få 

den information som behövdes för att belysa ämnet. Studien utgår från ett abduktivt 

angreppssätt, Larsson (2015) förklarar att forskaren använder sig av detta angreppssätt 

när syftet är att analysera empirisk data och kombinera det med teorier och tidigare 

forskning, vilka bägge kommer att påverka varandra. Efter intervjuerna transkriberades 

ljudupptagningen till skrift, vilket underlättar för en analys, därefter kodades det 

transkriberade materialet. Kodning betyder att nyckelord och teman noteras av 

forskaren, vilka sedan kan sammankopplas med andra teman och nyckelord eller 

relateras till relevant litteratur och tidigare forskning (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

4.3 Analysverktyg - Diskursanalys 

Boreús (2015a) menar att oavsett vilken textanalys som skall användas senare, är det ett 

viktigt steg att ytläsa materialet först. Varje text läses utifrån en förförståelse, genom att 

granska de olika uttalandena och fundera över dem på ett systematiskt sätt kan forskaren 

komma åt det som inte sägs eller det som finns där underförstått. Dessa outsagda 
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uttalanden och valet av hur saker beskrivs är viktiga faktorer vid en kritisk 

diskursanalys av texten. Genom att använda Faircloughs tredimensionella modell vill 

forskaren synliggöra de relationer som individen (subjektet) har i samhället som helhet 

men också till andra individer och institutioner (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Enligt Fairclough (2010) behöver de olika dimensionerna analyseras för att få en 

komplett analys, man kan inte enbart använda sig av exempelvis textanalys för att förstå 

diskursen. Analysen av materialet bygger på följande tre faser; Den deskriptiva fasen, i 

textanalysen fokuserar vi på hur respondenterna samtalar om de ämnen som 

intervjuguiden tar upp. Det är av intresse att se vad för meningskluster som återfinns 

och att tolka dem utifrån helheten men också delen (Boréus, 2015b). Texten ses på 

utifrån dess innehåll, hur meningarna hänger ihop och vad som saknas i presentationen. 

Den tolkande fasen, här delas texten i vad som sägs, vad för genre, stil och teman som 

tas upp eller inte tas upp (Fairclough & Chiapello, 2002). Definitionen av “genre” är det 

språkbruk som används och återskapas i form av olika teman (Winther Jørgensen & 

Phillips, 2000). Dessa tillsammans med de diskurser som råder skapar den 

diskursordning som undersöks. Den förklarande fasen¨, här sammanställs textanalysen 

och den sociala praktiken till en ”helhet” vad syns det för maktstrukturer, hur ser 

diskursen ut och hur använder man sig av den i det sammanhanget som studien utförs 

inom (Fairclough, 2013). I den här fasen bör forskaren tänka som en samhällsvetare och 

inte som en lingvist, då förklaringen av den sociala praktiken annars blir vag (Boréus, 

2015b). 

 

4.4 Uppsatsens trovärdighet 

För att säkerställa att resultatet av en studie är tillförlitligt och kan reproduceras av 

andra behövs en hög reliabilitet och validitet. Detta är viktigt att tänka på vid 

planeringen av en studie (Larsson, 2005). Validitet kan förklaras som att syftet med 

forskningen är det som faktiskt undersöks, medan reliabiliteten handlar om hur pålitligt 

det insamlade materialet är (Bjereld, Demiker & Hinnfors, 2009). Kvale och Brinkman 

(2014) beskriver reliabiliteten som att forskningsprocessen ska vara så noga beskriven 

att en annan forskare ska kunna utföra studien vid ett annat tillfälle och få likvärdigt 

resultat. Därför beskriver vi våra metodval på ett utförligt sätt och den förförståelse vi 

hade då studien startade.  
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En hög reliabilitet betyder att det saknas slumpmässiga fel i mätningen, hur 

noggrannheten i undersökningen är gjord (Elofsson, 2005).  Reliabiliteten kan vara svår 

att mäta vid en kvalitativ studie eftersom det är forskarens egen förmåga att tolka och 

ifrågasätta sin egen empiri som ligger till grund för hur hög reliabiliteten är i studien 

(Larsson, 2005). För att säkerställa reliabiliteten i en kvalitativ forskning, behöver 

forskaren sträva efter att verkligen försöka förstå vad respondenten vill säga, detta kan 

göras genom att ställa likvärdiga frågor under intervjun (ibid.). Vi valde att göra en 

semistrukturerad intervju där respondenten får beskriva sina upplevelser av att arbeta 

inom äldreomsorgen och därmed beskriva med egna ord sin erfarenhet, utan att bli styrd 

av ledande frågor. Studiens generaliserbarhet handlar om att studiens resultat kan 

appliceras på likvärdiga situationer (Kvale & Brinkmann, 2014), vilket kan vara svårt 

vid kvalitativa studier eftersom det är respondentens subjektiva livsvärld som 

undersöks, för att ”öka” generaliserbarheten behöver flera miljöer studeras och jämföras 

(Svensson & Ahrne, 2015). 

 

4.5 Etiska ställningstagande och metodologiska problem 

Vi utgår i studien från Vetenskapsrådets (2002) fyra grundläggande individskyddskrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet betyder att forskaren ska informera respondenterna om studiens 

syfte, vilken studiens uppgift är, vilka villkor som finns när det gäller deras deltagande 

och att genom hela studien är deras deltagande frivilligt. Med samtyckeskravet menas 

att respondenterna måste samtycka till sitt deltagande i studien och att de även helt eller 

delvist kan dra tillbaka detta samtycke när det vill. Konfidentialitetskravet betyder att 

genom hela studien ska respondenterna förbli anonyma och att all information de delger 

oss, hanteras på ett korrekt sätt, informationen skall inte heller hamna i orätta händer. 

Därför avidentifieras respondenternas namn, kommun och arbetsplats och deras svar 

omformuleras så att deras arbetsplats inte röjs. Enligt nyttjandekravet kommer de 

uppgifter som respondenterna lämnar enbart användas till denna studie. Det betyder att 

det bara är studiens författare som har arbetat med informationen från respondenterna 

och inga obehöriga kommer att ha tillgång till materialet (ibid.). Alla våra respondenter 

får efter vår initiala kontakt med dem ett informationsbrev via e-post där all information 

om de fyra individskyddskraven finns med (se bilaga 3). 
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Ett metodologiskt problem är att vad forskaren kan se i en studie påverkas av den 

förförståelse och de åsikter forskaren har om det studerade fenomenet. Andra forskare 

kan ha andra positioner, vilket betyder att andra ”sanningar” kan framträda (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000). Därför är det viktigt att vi som författare till vår uppsats 

endast bidrar med den bild vi har av verkligheten. När det gäller diskursanalysen är 

utgångspunkten att det är omöjligt att inte vara objektiv och därför strävar den inte 

heller efter att leverera en ”objektiv sanning”. Det är också viktigt att förstå att vi med 

de resultat vi för fram i vår uppsats, medverkar till en konstituering av diskursen. 

 

5. Resultat och analys 
Vi har valt att ha resultat och analys samlat då den kritiska diskursanalysen tar helheten 

i beaktning och det språkliga är viktigt att förstå utifrån den genre, meningskluster och 

teman som analysen givit. För att förenkla läsningen kommer vi att kalla det 

äldreboendet som drivs av ett riskkapitalbolag för Äldreboendet Tisteln eller Tisteln och 

det lilla privatägda äldreboendet för Äldreboendet Solgläntan eller Solgläntan.  

Intervjuguidens huvudteman har varit; upplevelse av arbetsmiljön, uppfyllandet av 

vårdkvaliteten för de boende, upplevelse av ledarskapet och organisationens styrning. 

Utifrån dessa teman har vi sedan breddat i flera genrer och har indelat i fem under 

kapitel för att besvara våra frågeställningar. Vid citering av våra respondenter har vi 

indelat dem med följande beteckningar P1, P2, P3, P4 och C1. Bokstaven P står för 

vård- och omsorgspersonal och C står för chef. Detta har vi gjort för att skilja 

respondenterna åt.  

 

5.1 Upplevelsen av arbetsmiljön 
Resultatet från våra intervjuer visar på att arbetsmiljön inom organisationer styrs av 

ledarskapet, de ekonomiska ramarna och hur resurserna delas upp. 

Respondenterna på äldreboendet Tisteln berättar att det i samband med den nya 

upphandlingen och de nya ägarna, gjordes neddragningar i personaltäthet. Deras 

arbetsmiljö förändrades och sjukfrånvarande personal ersätts sällan, vilket resulterat i att 

de ofta arbetar med kort bemanning. Vidare uppgav de att personalen sällan har tid att 

ge en riktigt god vård- och omsorg och att de ofta går hem med en känsla av att inte ha 

hunnit med allt de velat. Respondenterna beskrev tydligt en känsla av olust när de kom 
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till arbetet; 

Det beror helt på hur kvällen har varit och hur natten har varit och sen snappar man ju 

upp atmosfären. Sen beror det på vilka du har med dig, vilka du arbetar med och om vi är 

fulltaliga eller arbetar kort. Det kan vara antingen jättebra eller så tittar man på tavlan och 

känner att nej jag går hem. (P3) 

De beskriver ett arbete som utförs med andan i halsen och att de som rekryteras är unga 

som behöver mycket guidning för att klara av arbetet - När man redan har det stressigt 

så det räcker, så ska man utöver det hjälpa och hålla koll på vikarier som inte har 

någon erfarenhet av vården, det blir väldigt jobbigt ibland. (P3) Allt detta har enligt 

respondenterna lett till att många sjukskrivit sig både i form av korttidsfrånvaro, 

långtidsfrånvaro i form av arbetsrelaterade skador men också på grund av utbrändhet. 

Detta korrelerar med vad Målqvist et al. (2011) skriver, att på grund av det tunga 

fysiska arbetet inom vård- och omsorg och att personalen samtidigt har höga 

känslomässiga krav på sig i kombination med låg kontroll, resulterar i många 

långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar. Szebehely (2011) har i sina studier 

fått samma resultat och det våra respondenter beskriver om sin arbetssituation, låg 

bemanning visar sig vara vanligt förekommande. Många internationella studier visar på 

att äldreboenden som är drivna av vinststyrande intressen har en lägre personaltäthet än 

de icke vinstdrivande (ibid.). Respondenterna på äldreboendet Solgläntan uppger att de 

alltid har full bemanning och att om det behövs extra hjälp sätter chefen in det antingen 

som punktinsatser eller som extra bemanning. De har inte problem med många 

sjukskrivningar - Nej långtidssjukskrivningar har vi inte mycket. (P4) 

Att ha många uppgifter som inte tillhör vård- och omsorg är något som ledningen på de 

båda äldreboendena applicerat. Respondenterna påtalar att det skulle behövas avlastning 

med exempelvis städning eller någon av de administrativa uppgifterna. En av 

respondenterna på Solgläntan beskriver sin chef som inlyssnande när det gäller 

personalkonflikter, men när det gällde städning beskriver hon det på följande sätt; - Ja 

vi har sagt att det är jobbigt, men det lyssnar de inte mycket på … Det går de bara på 

oss hela tiden om, de säger att vi är duktiga … (P1) 

Det salutogena perspektivet bör enligt den nationella värdegrunden implementeras på de 

boende, men för att personalen ska kunna ge denna typ av vård- och omsorg behöver de 

också ha tid till det. Att hela tiden känna sig stressad gör att hanterbarheten går förlorad 
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för personalen, de känner inte längre att de har makt över sin arbetssituation. När vi 

frågar om personalen känner att de har någon makt, nämner några att de som personal 

har makt över de boende och att det är något de måste tänka på - Ja vi måste hela tiden 

ha i bakhuvudet att vi är i en maktposition gentemot de boende (P4) men sin egen 

arbetssituation känner flera att de inte har någon makt över, ett exempel som beskriver 

detta är - ... så valde de att kliva över mitt huvud, ingen konsultation ingenting. Nej jag 

har ingen makt, jag kan bara spotta och svära ... (P3) 

Den marknadsorienterade styrningen av äldreomsorgen har lett till neddragningar och 

förändringar av ledningen och Målqvist et al. (2011), beskriver hur personalen 

övergripande hade fått en ökad arbetsbelastning och att de i sitt arbete upplevde att de 

hade motstridiga krav på sig. En av respondenterna på Tisteln uttrycker sig på följande 

sätt; - Äh jag upplever den idag som att man ska göra en personcentrerad vård, men vi 

kan väl döpa om den till en finansiellcentrerad vård. (P3) På bägge äldreboendena har 

de en arbetsplanering för dagen, vilken personalen själv får göra, men respondenterna 

beskriver olika upplevelser när det gäller känslan av att hinna med sina uppgifter, vilket 

beror till stor del på om personalen ersätts eller inte. Respondenterna på Solgläntan 

upplever att de ofta att de har gjort ett bra jobb under arbetsdagen och hunnit med det de 

ska. Ja jag känner för det mesta att jag har gjort ett bra jobb under dagen och går hem 

med en bra känsla. (P4) Respondenterna på Tisteln uppgav att de ofta gått hem med en 

känsla av att inte räcka till på jobbet och att de önskar att de hade haft mer tid över till 

att ge en bra vård- och omsorgskvalitet till de boende. Vad som nämns som en stor 

orsak till stress- och utbrändhetsfaktorer är otillräcklighetskänslorna, personalen 

påverkas av att se de äldre må dåligt och de kan sällan känna sig tillfreds med sitt arbete 

när de går hem efter jobbet (Wreder, 2005). 

De meningskluster vi kan se i intervjuerna är att de talar om “stress”, “tung 

arbetsmiljö”, “Låg bemanning” och “inte ersatt personal” används ihop med 

organisationens strategier för att hålla ekonomin, “ekonomiska ramar”, “budget” och 

“nyckeltal” som måste följas. Personalen uttrycker också en oro för sin egen hälsa i 

koppling till de neddragningar de beskriver att organisationen gjort. 

Ett diskursivt mönster som vi ser framträder är att NPM och styrformens ekonomiska 

lösningar påverkar personalen och deras upplevelse av sig själva och sin hälsa. De stora 

vinstdrivna vårdföretagen prioriterar ekonomin genom att dra ner på personal för att 
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göra vinster. Det andra diskursiva mönstret som tydliggörs är den ohälsa som 

respondenterna beskriver om personalen och attityden till arbetet. En arbetsdag kan 

upplevas vara lättare eller svårare beroende på omständigheter såsom personaltäthet 

men även den subjektiva känslan av vem det är de arbetar med. Det framgår tydligt hur 

viktigt det är med en bra bemanning och personalen påverkas negativt både fysiskt och 

psykiskt av den tunga belastningen och de höga känslomässiga kraven de har på sig. De 

ekonomiska strategierna som ingår i NPM påverkar personalens känsla av att göra ett 

bra arbete och känna att det har gjort tillräckligt för de boende. I förhållande till de krav 

som personalen har och den ideologi som säger att de ska ge ett “värdigt liv” till de 

äldre kan deras subjektiva känsla av sig själva förändras. Med interpellationsprocessen 

som beskrivits ovan tar individen upp de ideologier som är bärande och NPM:s krav på 

ekonomisering ger att personalen endast gör vad de måste och de hinner inte med att ge 

den vård som ger ett “värdigt liv”. 

 

5.2 Den subjektiva upplevelsen av organisationernas styrning 

För att ett företag ska ha en hög strukturkvalitet krävs en hög andel heltidsanställda, låg 

personalomsättning och en låg andel timanställda (Szebehely, 2011). Som tidigare 

beskrivits behöver personalen tid för att kunna utföra ett kvalitetsarbete, vilket gör 

personaltäthet till en viktig aspekt av strukturkvaliteten. När det gäller personaltäthet ger 

våra respondenter från de olika äldreboendena två helt olika bilder. Äldreboendet 

Tisteln sparar pengar genom att inte ersätta personal som är sjuk, har semester eller har 

annan frånvaro. De har även lagt över mer uppgifter på personalen i form av 

matlagning, städning och dokumentation. Det beskrivs på följande sätt; - ... men de 

jobbar inte alls hårt på att få in vikarier, även om de vill påstå det. Och det är inte vad 

som är avtalsenligt … vi ska vara fyra. (P3) Solgläntan “sparar” genom att endast lägga 

administrativa uppgifter på personalen. Respondenterna som arbetar där beskriver att de 

har en god arbetsmiljö men en önskan att ha lite mindre uppgifter för att kunna hinna 

med mervärdesuppgifter. De uppgav att de oftast kan gå hem med en bra känsla i 

kroppen. - Oftast har jag en bra känsla men det händer att jag inte har bra om det har 

varit en jobbig dag. Men oftast så går det bra med de boende, där känns det alltid bra. 

Att man har tagit hand om dem bra. (P1) Vid frågor om sjukfrånvaro och 

långtidssjukskrivningar svarade respondenterna att det har få sådana och de är oftast inte 
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relaterade till arbetsmiljön. På äldreboendet Tisteln där ledningen sparar in på 

personalkostnader beskrivs en arbetsmiljö som är ogynnsam och känslan av 

sammanhang är låg hos personalen. Det är många som är långtidssjukskrivna och andra 

har en känsla av att vilja stanna hemma från jobbet för att de kanske i alla fall har lite 

ont i huvudet. Känslan som beskrivs av personalen; 

Vi har haft väldigt lite vikarier … vi har gått relativt ofta på kort bemanning. Vi sliter och 

man gör ju det man ska … om man då vet att man har jobbat på hårt och bra ett tag och 

tagit på sig många extrapass för att få det att fungera … så får man ingenting tillbaka i 

bekräftelse från cheferna. Utan de kommer med något negativt istället och drar in på 

personalförmåner … för även om det egentligen inte är en så stor grej så blir det enormt 

stor då vi inte blivit bekräftade för det hårda arbete vi gjort. (P2) 

 

Respondenterna på Tisteln uppger också att somrarna är något som de fasar för; 

men sommaren … jag kan inte ens svara på det, så hemskt var det, det var det värsta jag 

har varit med om i hela mitt vuxna liv. Så illa var det, en gång gick jag in på en boendes 

rum och dunkade min panna i väggen … och bara gråter. Då jobbade jag med en som inte 

kunde svenska, och en som sprang omkring i högklackade skor. Vi var bara tre personer 

på 16 boende, och så var jag ensam på medicin och såromläggningar. Vi ska ju vara fyra 

personal egentligen. (P3) 

 

Det som beskrivs i citatet ovan är att cheferna inte anställer personal utifrån deras 

arbetserfarenhet och kunskap, vilket skapar en stor press och extra många 

arbetsuppgifter för den erfarna personalen som har medicinsk delegering. Att arbeta 

med kort bemanning under helger och semestrar är inte en ovanlig situation. Westlund 

och Sjöberg, (refererad i Johansson och Bergman, 2008) förklarar att i en del 

organisationer väljer ledningen att dra ner personaltätheten under exempelvis helger, 

men även genom att inte ersätta personal vid sjukdom eller vid semestrar. Det här 

stämmer överens med det som forskning om NPM funnit, de kostnadsmedvetna 

tendenserna påverkar personalens arbetsförhållanden negativt (Målqvist et al., 2011). 

Respondenterna på Tisteln beskriver att arbetsklimatet påverkas när personalresurserna 

inte ersätts vid sjukdom;  

… det är mycket sjukskrivningar och när alla mår dåligt och känner att de inte hinner 

med. Det blir gnäll just nu tycker jag ... så man kan ha den där lilla känslan före man åker 

till jobbet ibland: är jag inte lite sjuk idag … för att slippa åka. (P2) 

 

Det som har visat sig vara viktigt för att personal ska få behålla sin hälsa är att 

arbetsklimatet är bra eller neutralt (Målqvist et al., 2011). En annan viktig aspekt är att 
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få lära sig nya saker och att perioderna med stress är kortvariga, detta gäller även stress 

relaterat till att ha tunga repetitiva uppgifter.  

En aspekt av makt är den makt som finns över resurserna, vilket är ekonomin. Tidigare 

har vård- och omsorgspersonal varit självständig och den administrativa personalen har 

på grund av bristande kunskap om vårdarbetet, inte kunnat styra verksamheten 

(Målqvist et al., 2011). Efter att ekonomistyrningssystemen har införts har dessa 

möjligheter ökat, detta på grund av att det gav den administrativa personalen mer 

kunskap om organisationens output, och på så sätt kan de nu ifrågasätta den medicinska 

personalens självständighet. Vilket i sin tur ställer högre krav på personalen att hålla 

budget (ibid.).  I ovanstående text beskriver personalen olika upplevelse av att arbeta på 

vårdföretag med olika styrning och hur dessa påverkar personalen. De meningskluster 

som återkom på äldreboendet Tisteln var att “jobba hårt”, “kort bemanning”, “ingen 

bekräftelse”, “indragning av personalförmåner” och “lättare att sjukskriva sig”. NPM:s 

ledord är kostnadseffektivitet, kundfokus och ekonomisk bärighet och det som 

personalen beskriver ovan är de negativa effekter som den nya NPM-styrningen har 

skapat på det äldreboende de arbetar på. Resultatet visar en tydlig skillnad på Solgläntan 

där personalen använder uttryck såsom “Vi måste kommunicera vårdtyngden”, “Sätter 

in resurser om det behövs”, “en tydlighet i ekonomin”, “en städerska vore skönt”, 

“mycket administrativa uppgifter” och “jag önskar att vi kan göra mer för de boende”. 

Den ekonomiska maktdiskurs som beskrivs på de olika äldreboendena gör en stor 

skillnad på hur personalen och de boende mår. Det som beskrivs genom ovanstående 

språkbruk är en arbetsmiljö kopplad till hopplöshet och en känsla av maktlöshet i 

kontrast till en arbetsmiljö som beskrivs i förhållande till att kunna ge mer vård- och 

omsorgskvalitet. 

 

5.3 Ledarskapets betydelse för kvalitetsupplevelsen 
Det finns skillnader i ledarskapet mellan de olika äldreboendena, mötesstrukturen känns 

som mer delgivande för att skapa en delaktighet på det mindre privata vårdföretaget. 

Vi har en närhet till chefen, vi har flera, men den jag vänder mig till när jag behöver det 

är verksamhetschefen. Varje morgon har vi ett morgonmöte där arbetsledare och 

enhetschefen är närvarande och informerar kort om vad som pågår under dagen och 

veckan. Sedan har vi ett veckomöte för vidare information, vilket gör att vi alla blir 

delaktiga i förändringar och aktiviteter som sker på boendet. Vi har även informella 

möten där den administrativa personalen kommer 1–2 gånger i veckan och dricker kaffe, 
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sedan har de lunchschema där de kommer till avdelningarna för att äta tillsammans och 

stötta upp vid lunchen. (P1) 

 

Respondenten förklarar vidare att alla möten upplevs som något positivt och det blir 

tack vare det en närhet till cheferna - Kommunikationen fungerar jättebra, det går lätt 

att prata med dem, det gör det. Man kan säga precis vad man känner och tycker. (P1) 

Det lönar sig för chefer att göra personalen delaktig och skapa möjligheter för dem att 

kunna använda sin kompetens och ge personalen bekräftelse då det behövs (Målqvist et 

al., 2011). En del av friskfaktorerna som kan kopplas till ekonomisk styrningen är att 

vårdföretagen satsar på en lagom bemanning, att det finns tidsbuffertar och 

kompetensutveckling för sin personal. Friskfaktorer kan även kopplas till ett ledarskap 

som möjliggör en lagom arbetsbelastning för sin personal, där de satsar på utbildning 

och ger dem tillfällen att återhämta sig. När personalen känner att de har en bra chef 

syns detta genom att arbetsplatsen har lägre sjukfrånvaro och de upplever själva att ha 

en bättre hälsa (ibid.). Att få det stöd som behövs gör att personalen klarar krav och 

stress bättre, men för att cheferna ska kunna ge detta krävs det att chefen har tid för det. 

Chefen på solgläntan beskriver sitt ledarskap på följande sätt; Chefen vi intervjuade 

uttrycker sitt ledarskap så här; 

Jag försöker att ta en 15-20 min varje morgon för att möta personalen se hur de mår och 

hur bemanningen är för dagen. Jag går även upp vid skiftbyten för att se hur dagen har 

varit … Jag tror att det är viktigt att ha personliga ämnen med varje anställd, ett 

samtalsämne som de bryr sig om, för att de ska känna sig sedda och bekräftade. (C1) 

 

Detta korrelerar med att personalen på Solgläntan också känner en närhet och en 

enkelhet att komma till chefen om de har frågor eller behöver stöd. Personalen på 

Tistelns äldreboende beskriver ett helt annat ledarskap. Där finns en känsla av att vara 

utbytbara och så länge de gör ett bra jobb är cheferna nöjda men skulle de ifrågasätta 

styrningen eller få någon slags problematik som t.ex. alkoholmissbruk, tror en 

respondent att de omedelbart skulle få “sparken” från arbetsplatsen trots “fina 

riktlinjer”. En viss misstro påtalas från alla;  

Vi har ju för mycket chefer, och sen brister deras kommunikation sinsemellan, jag vet 

inte vad de gör på sina möten, men de sitter väl mest och pratar om oss personal och hur 

vi betett oss, om vi varit sura eller så … (P3) 

 

Respondenten uppger att det saknas en återkoppling om vad som händer på mötena och 
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även på det som ledningen tycker att personalen gör bra. På Solgläntan finns en 

genomskinlighet i den ovan beskrivna mötesstrukturen vilket leder till att personalen 

känner sig delaktig. Åhlin (2015) har i sina olika studier sett att det finns indikationer på 

att ledarskapet är viktigt för att minska det dåliga samvetet och underlätta vid tunga 

händelser. Den närmsta chefens stöd kan fungera som skyddsfaktor vid samvetsstress. 

Men i den situation som beskrivs av respondenterna på Tisteln verkar tiden inte räcka 

till för de närmsta ledarna för att kunna ge ett ledarskap som minskar samvetsstressen 

hos personalen.  

 

När det gäller ledarskapet på Tisteln uttryckte bägge respondenter att riktlinjerna 

uppifrån är tydliga men att kommunikationen mellan personalen och cheferna har blivit 

sämre. - De flesta tycker att vår högsta chef är för långt bort, hon har förklarat att hon 

bara håller på med det administrativa och att vi ska gå till vår lagchef om det är något. 

(P3) Allt personalansvar har delegerats till lagcheferna, vilka i sin tur brister i sitt arbete 

då de inte har tid eller adekvat utbildning för att kunna sköta sina uppgifter på ett bra 

sätt. - … och lagcheferna är ju sådana som personalen. De har inte fått någon 

ledarskapsutbildning eller utbildning i konflikthantering, psykosocialt ansvar ... så det 

beror ju helt på vilken sorts människa det är. Hur de kan ta hand om sin personal. (P2) 

Detta korrelerar med det som Åhlins (2015) studie visar, att under 

omorganisationsperioder beskriver de hur förändringarna med deras chefskap orsakade 

bland annat känslor av oro, förvirring, hopplöshet och irritation. Personalen beskriver 

vidare att de hade det svårt att veta vem de skulle vända sig till när det gällde arbetet 

vilket i sin tur gjorde det svårt att utveckla en funktionell arbetsplats (ibid.). Vidare 

upplever respondenterna på Tisteln att personalpolitiken är hemsk - Vi är utbytbara, 

bara det finns ett namn på pappret så är det bra, vi är inte värdefulla. (P2) När 

personalen blir inkallade till chefen är det aldrig på grund av något positivt, utan det är 

för att bli korrigerade. Alla omstruktureringar och all neddragning som skett, med 

tydliga riktlinjer från toppen av företaget om vilka mål som de ska nå, detta i samband 

med ett nytt distanserat och otydligt ledarskap har skapat stor frustration och ohälsa hos 

de anställda.  

Det som framkommer i texten är NPM:s diskursiva marknadsmönster och det syns 

tydligt en systemlogik där de ekonomiska resurserna står över de äldres och personalens 



 

26 

 

bästa. Den ideologi som finns i Tistelns organisation är främst att hålla budgeten, 

toppstyrningen gör så att personalen inte känner sig delaktiga och de upplever att 

cheferna är distanserade. Respondenterna på Solgläntan ger i huvudsak en positiv 

respons på ledarskapet och upplever att de får tillräckligt med information från den 

mötesstruktur som finns. När personal upplever att de är delaktiga, känner de att de 

också har mer makt i form av inflytande. Frågan är om de verkligen har mer makt eller 

är det endast något som ledningen vill få dem att tro genom att ha många 

informationsmöten. Utifrån ett marxistiskt perspektiv kan vi tolka detta som att 

ledningen vill att personalen ska tro att de är delaktiga, att låta dem tro att de har 

valmöjligheter. Enligt CDA är det dock den kapitalistiska ideologin som har makten och 

den tillåter individen endast ett fåtal mer eller mindre påhittade friheter, i syfte att tillåta 

kapitalet att utvecklas utan störningsmoment (Fairclough, 2010). 

Att identifiera kvinnor med den omsorgsgivande rollen och utnyttja den för att få 

personalen att arbeta hårdare är något ledarskapet gör på bägge äldreboende och det kan 

av en del personal uppfattas stötande: 

… saken är den att ibland så tycker jag att de spelar på vår “kvinnoroll”. De vet att vi vill 

ge en god vård och att många av oss samtidigt är självuppoffrande. Vi kämpar på som 

galningar, tar på oss för många extrapass och kan skippa raster och toapauser för att hinna 

med … (P2) 

 

Den roll som beskrivs av en respondent på följande sätt; - … sen spelar de på “präktiga 

flickans syndrom” när det vill ha ytterligare hjälp och säger men ni är ju så duktiga, det 

klarar ni garanterat … (P4)   

 

Detta korrelerar med det som Wreder (2005) skriver om, att omsorg anses vara saker 

som kvinnor gör och att arbetet de gör är osynligt och nedvärderat.  Detta är något som 

många omsorgsforskare försöker synliggöra. 

 

Ett diskursivt mönster som växer fram i texten ovan är att resurserna ska utnyttjas till 

fullo och det skapar värdegrundsmönstret. Det inbegriper att personalen ska ge vård för 

de boendes skull, en solidaritetsaspekt för att motivera personalen till att vara mer 

självuppoffrande och ta sitt kollektiva ansvar, för att de boende ska få en så bra vård 

som möjligt. Genom att ha en planering som ska täcka dagens behov ska personalen 

bara följa den för att de boende ska få vad de behöver. Personalen ska använda 
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resurserna på ett optimalt sätt för att ge den “goda vård och omsorg” som 

organisationen lovar till sina uppdragsgivare. Några av respondenterna hade inte 

reflekterat över att vara den “omsorgsgivande kvinnan” och vad det betyder. Det kan 

tolkas att dessa har internaliserat rollen som den “omsorgsgivande” kvinnan, genom den 

interpellationsprocess som sker i anknytning till kontexten och de ideologier som är 

bärande.    

 

Den chef som vi intervjuade beskriver att för att behålla en god personalhälsa måste 

personalresurserna fördelas där de behövs och ledningen behöver även sätta in mer 

personal för att kompensera när det blir tyngre arbetsbelastning. De ekonomiska 

förlusterna menar chefen är större om det är mycket korttidsfrånvaro, dock inte om man 

inte ersätter den personal som är frånvarande.  

Vi försöker arbeta för att personalen ska må bra … då korttidsfrånvaro är något som 

kostar mycket för företaget. Genom att arbeta gruppdynamiskt och med ett tillitsbaserat 

ledarskap försöker vi få personalen att må bra. Vi håller oss på en korttidsfrånvaro på 2,4 

% just nu vilket gör att vi “sparar” då budgeten ligger på 4 %, vilket i pengar innebär 

flera miljoner på 1år. (C1) 

 

Det intressanta i vad chefen beskriver är skillnaden i organisationens tanke om vad 

besparingar är. Att inte ersätta personal vid sjukdom gör att en annan personal riskerar 

att bli sjuk. Genom sin metod gör de stora besparingar i sin organisation genom att ha 

ideologin att personalens välmående är AO för en ekonomisk bärighet. När ett 

salutogent ledarskap appliceras har de fått ner sjukskrivningskostnaderna som de andra 

företagen förlorar på, då de har många i personalen som är långtidssjukskrivna eller 

sjukskrivna. 

 

5.4 Personalens upplevelse av vård- och omsorgskvaliteten  

Utifrån socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 1-2§ har de äldre rätt till ett värdigt liv och 

att känna välbefinnande samt att få leva så självständigt som möjligt. När ekonomin 

prioriteras skapas inte förutsättningar för en god vård- och omsorg utifrån detta lagkrav. 

Alla våra respondenter hade en liknande syn på vad en god omsorg är: 

 

En god omsorg är att se hela människan och följa den under dagen och få tid, tid till små 

individuella aktiviteter. Tid till stor gemenskap. Hinna göra saker med dem, baka eller 

läsa eller hantera blommor om det skulle vara så. Att man har tid till att göra något mer 
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utöver det basala. 

  

För att kunna ge en värdig äldreomsorg behöver personalen tydlig kunskap om 

omsorgstagaren, adekvat utbildning och materiella resurser, de behöver också 

tillräckligt med handlingsutrymme (Wreder, 2005). När det finns brister i något eller 

flera av dessa komponenter påverkar det troligtvis arbetet negativt. Respondenterna på 

Tistelns äldreboende beskriver hur det har skett mycket neddragningar i den tid där de 

förut hade överlappningar av personal. Det var under det tillfället på dagen de kunde 

göra de administrativa arbetsuppgifterna, laga mat, städning och packa upp varor m.m. 

Nu ska de hinna göra detta med den ordinariebemanningen samtidigt som det oftast ska 

ske när någon av personalen har rast. Detta är något som även Åhlin (2010) fann i sin 

studie, personalen beskriver att de nya riktlinjerna kändes som att tid stals från de 

boende och att de infördes under en period som de redan hade en hög arbetsbelastning. 

Respondenten beskriver hur personalen ibland blir tvingad till att låta de boende vänta 

när de vill ha hjälp: 

När vi jobbar kort, då måste ju bara det basala fungera så får allt det andra vänta. Eller 

om det är någonting inträffar. Ja, äh, det här kommer ju låta patetiskt men om det 

kommer varor som ska packas upp, ja då måste de ju packas upp, på en gång, och då får 

omsorgen av de boende vänta. (P3) 

 

Vårdtyngden är något som samtliga nämner som en viktig aspekt i hur arbetet utförs då 

detta i samband med bemanningen avgör om de hinner med dagens arbete eller inte. 

Även chefen vi intervjuade vill ha in uppgifter angående vårdtyngden för att kunna 

hjälpa personalen med en annan bemanningsgrad. Det finns instrument för att mäta 

vårdtyngden, även om den är subjektivt skattad av individen (Målqvist et al., 2011). 

Detta leder till att personalen kan få mer tid hos patienten/omsorgstagaren. Att ha en 

hög vårdtyngd menar respondenterna är ett oförenligt krav att arbeta under och att de nu 

dessutom ska hinna med fler uppgifter; - ... Men att ha den arbetsbelastningen konstant 

är ju oförenliga krav. Det håller inte i längden och det är ju det som visar på hur 

personalen mår och hur många av personalen som bränner ut sig på grund av det. (P2) 

Åhlin (2015) menar att studier visat på att konsekvensen av personalens höga 

upplevelse av samvetsstress och utbrändhet gör att vård- och omsorgskvaliteten 

minskar. För att ha en bra vård- och omsorgskvalitet behövs en erfaren personalgrupp 

vilket skulle undermineras av ovanstående risker. Vidare ökar också sannolikheten för 
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tidigt avslutade arbetsliv i relation till sviktande hälsa eller att personalen väljer att byta 

yrke. Det här stämmer när det gäller en av respondenterna på det vinstdrivna 

vårdföretaget - Det är inte roligt att arbeta längre. Det är dags att byta yrke så att jag 

inte fastnar här och blir en sådan där bitter vårdtant.  (P2)  

Utifrån ett diskursivt angreppsätt tolkar vi det som att respondenterna från Tisteln 

beskriver en tung arbetsbelastning som påverkar deras samarbete i arbetsgruppen då de 

flesta blir mer ”egoistiska” och fokuserade på att “ta” sina egna uppgifter i första hand. 

Några uttryck som återkommer är att “de kör sitt race” och att de gör saker med “andan 

i halsen” och att de “jobbar på”. Dessa begrepp antyder att deras fokus är på att hinna 

med sina arbetsuppgifter och att det inte handlar om kvalitet utan om kvantitet. På det 

andra äldreboendet upplever respondenten att de hinner med sina arbetsuppgifter, men 

uttrycker en önskan om avlastning med de administrativa uppgifterna för att kunna 

fokusera mer på de boende och deras livskvalitet. Här formulerades ord som “balans”, 

“vilket fokus” de ska ha och att ha en balans mellan mervärdesuppgifter och att ha en 

“fingertoppskänsla”. De samarbetssvårigheter som beskrivs handlar om hur de ska 

utföra uppgifter tillsammans eller att någon väljer att göra aktiviteter istället för de 

administrativa uppgifterna. Det finns en tydlig diskrepans i de ordval som görs på de 

olika äldreboendena när de beskriver sin arbetssituation. Båda beskriver en önskan om 

förändring men utifrån de ordval de använder kan vi ana ett mer påfrestande 

arbetssituation på äldreboendet Tisteln. I och med ett hårdare och mer stressat klimat 

uppfattar vi en känsla av uppgivenhet. I en tolkning utifrån KASAM skulle vi beskriva 

att personalen på detta äldreboende har en låg känsla av sammanhang, vilket leder till 

att de upplever sig som offer för situationen och blir mer ”egoistiska” gentemot sina 

kollegor. Plötsligt uppstådda händelser kan kännas svåra och ohanterliga. På Solgläntan 

används uttrycken på ett sådant sätt att det antyder en känsla och önskan till att höja 

kvaliteten. Upplevelsen vi får av deras beskrivningar är att de har en hög känsla av 

sammanhang och att de kan hantera de flesta situationer som uppkommer. Genom att 

vidare studera uttryck och de ordval personalen gör, kan föreställningar om hur den 

marknadsinflurerade äldreomsorgen har påverkat vård- och omsorgspersonal 

synliggöras. De som känner att de inte har tillräckligt med tid har inte heller samma 

möjlighet att fokusera på att ge en god vårdkvalitet. 

  



 

30 

 

5.5 Diskursen mellan den vårdkvalitet och de ekonomiska ramarna 

Det finns stora svårigheter att mäta kvaliteten på vård- och omsorg då detta är en 

subjektiv upplevelse, men också för att det finns olika politiska mål för “produktionen” 

(Målqvist et al., 2011).  NPM:s huvudsakliga argument är ekonomin vilket syns i att 

organisationen ska hålla balansen mellan “input” och “output”. Fokus är på de 

ekonomiska ramarna, hur uppgifterna är utförda och på att det finns en uppföljning. De 

som skriver policyn har inte alltid koppling till vården och detta kan bli ett bekymmer 

då styrsystemet måste anpassas efter den specifika verksamhetens struktur och kultur. 

Att nå de ekonomiska talen beskrivs av respondenterna inom bägge organisationer och 

att de måste arbeta inom de ramar som är satta, - Ja de är jättetydliga med sådant och 

de är jättetydliga med att tala om vi ligger plus eller minus i ekonomin... (P2) Alla 

uppger att det är svårt för vård- och omsorgspersonalen att förhålla sig till 

verksamheternas mål eftersom målen är komplexa och vaga samtidigt har de svårt att 

veta när målen uppnåtts. - Jag vet inte målen helt, men man jobbar ju för att ge en så 

god vård- och omsorg som möjligt. (P4) När det gäller att utvärdera det kvalitativa 

arbetet är det inte helt lätt och därför läggs större vikt på det lätt mätbara (Målqvist et 

al., 2011). En av respondenterna beskriver äldreboendets mål på följande sätt; 

Man kan inte nå de målen som de har satt. Inte utan på bekostnad på vad vi offrar. Äh så 

… för vi får jobba väldigt hårt dit. Just nu känns det som att det är ett väldigt stort fokus 

på aktiviteter, för då kan man skriva om det på Twitter, Facebook och Instagram så kan 

det synas utåt så kan man lägga ut en massa gulliga bilder. Så det är det som de vill ska 

synas. Sen har de nu satsat på att vi ska få möjlighet att träna på jobbet, men det är ju 

också ett sätt att utåt visa hur bra de är, att de satsar på personalen. (P3) 

  

Resultatet i studien visar att personalen i första hand prioriterar de basala uppgifterna 

och att de mervärden som ges kommer i andra hand. Respondenterna som arbetar på 

Tisteln förklarade att gå ifrån jobbet med en bra känsla i kroppen var inte alltid självklar 

för dem, vilket en av respondenterna beskriver på följande sätt; 

Oj, jag kan gå härifrån och le och må bra för att det har varit en sådan otroligt fin kväll 

och varit ett så bra samarbete och vi har gjort saker ihop och det kanske sitter ett helt 

gäng uppe i nattkläder och äter något gott och tittar på TV. Sen finns det dagar jag har 

gått därifrån och bara brutit ihop för att det har varit så mycket. (P3) 

  

Trots att det kan konstateras att det är svårt att veta hur vård- och omsorgskvalitet kan 

mätas visar äldreomsorgsforskning att kontinuitet är en central och viktig aspekt, detta 
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på grund av att omsorgen i stor grad handlar om relationen mellan vård- och 

omsorgspersonalen och vårdtagaren (Szebehely, 2011). Då kan vård- och 

omsorgskvaliteten på det ena äldreboendet ifrågasättas, detta på grund av att en relation 

skapas i samtal och att ge tid till de boende, vilket personalen känner att de inte alltid 

hinner. Med NPM har det nu satts upp en prislapp mellan personalen och den som 

behöver vård- och omsorg. Prissättningen är något som oftast inte går att förändra men 

däremot kan kostnaderna påverkas såsom personalkostnad (Szebehely, 2011). Därför 

behöver ersättningsnivån vara rimlig för den uppgift som ska utföras, för att undvika en 

hög arbetsbelastning i form av tidspress. Den socioekonomiska delen av arbetet behöver 

också beräknas till uppgiften då denna del av arbetet kan kräva omfattande resurser 

(ibid). Personalen på de båda äldreboendena beskriver att allt fler administrativa 

uppgifter läggs på dem i och med större krav på en tydlighet i dokumentationen. 

Samtliga påtalar att de får fler uppgifter men inte mer tid till att utföra dem. - Det har 

blivit mycket mer dokumentation, vi ska anteckna alla aktiviteter och allt vi gör och det 

tar tid. (P4) Det är sådana arbetsuppgifter som tar tid från de boende såsom 

dokumentation, städning, matlagning, utbildningar och beställningar. En av 

respondenterna beskriver det på följande sätt; 

Pappersarbetet kan vara jobbigt, jag har mycket papper att skriva, dokumenterar mycket 

mer än förut och det är mycket möten och mycket utbildningar. Det är alltid bra med 

utbildningar men det blir lite mycket nu ... Det är ju så att vi har både städning och lagar 

mat, dokumentation och ta hand om de boende det kan bli mycket ibland. (P1) 

De ekonomiska målen får stor betydelse för hur personalen arbetar och prioriterar sitt 

arbete. Den tidigare forskningen belyser den aspekten som skapas när budgettalen sätts 

av någon som har lite koppling till den reala arbetsplatsen. Kommunerna har enligt 

Riksrevisionen inga tydliga krav på de privata utförarna (Szebehely, 2011). De menar 

att de statliga organen och kommunerna inte har tagit sitt fulla ansvar när det gäller att 

utforma en privat äldreomsorg med insyn, god kvalitet med krav på kompetenskrav på 

ledningen, kriterier för kvalitet och kvalitetssäkring och stöd till personalen. Idag är det 

är många kommuner som inte följer upp hur konkurrensutsättningen påverkar kostnader 

och vård- och omsorgskvalitet. 

Utifrån CDA ser vi att NPM:s ideologi om kostnadseffektivitet inte korrelerar med 

värdegrunden för de boende eller för personalens arbetsmiljö. Istället uppstår en 

samvetsstress hos personalen då de behöver prioritera vad som är viktigt. När 
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personalen känner att de inte hinner med, vad är då känslan och livsupplevelsen hos den 

boende som endast har fått tillräckligt med hjälp. Den ekonomiska makten och att hålla 

budgeten överväger de mervärdesuppgifter för de boende som personalen skyndar för 

att hinna med och inte alla gånger känner att de kan ge. Att arbeta i ett 

människobehandlande yrke och samtidigt ha en hårt pressad ekonomisk ram att arbeta 

emot strider emot det den nationella värdegrunden ideologi om ett gott liv. 

 

5.6 Resultat sammanfattning 

Personalen på äldreboendet Tisteln uppger att de efter det nya ägandeskapet och de 

omstruktureringar som skett, fått en mycket tyngre arbetssituation och arbetsklimat. De 

förklarar att personalen har fått en sämre hälsa. Vi tolkar detta resultat som att de 

ekonomiska strategier som ingår i NPM påverkar personalens arbetsmiljö negativt och 

att den sortens styrning är svår att kombinera med ”äldreomsorgens värdegrund”. Det 

som är viktigast för den nya ledningen är att ha kontroll över de ekonomiska ramarna 

och stort fokus ligger på dokumentation för att kunna visa på vilken vård som 

personalen utför. Personalen upplever det som att den ekonomiska makten har större 

tyngd än att fokusera på mervärdesuppgifterna för de boende. Detta resulterar i att 

personalen känner att de inte kan utföra det arbete som de vill, att ge en riktigt bra vård- 

och omsorgkvalitet till de boende, vilket ger ett värdigt och meningsfullt liv och det 

skapar en psykosocialt påfrestande arbetsmiljö.  

Ledarskapet som beskrivs på de båda arbetsplatserna visar på stora skillnader. På 

Solgläntan har de ett salutogent och tillitsbaserat ledarskap och där beskriver personalen 

en bra hälsa och att oftast ha en bra känsla när de går hem efter arbetsdagen. På Tisteln 

med den vinstdrivna styrningen beskriver personalen ett missnöje med ledarskapet och 

de känner sig utbytbara och att de inte är värdefulla för ledningen, vilket visar på att det 

är störst fokus på ekonomi. Här kan ledarskapet påverka personalens upplevelse av 

organisationen, där utbildning, arbetsbelastning och perioder av vila organiseras på ett 

bra sätt. NPMs besparingsstrategier är något som inte korrelerar med dessa insatser som 

kan fungera ”skyddande” mot yttre påfrestning. Detta har skapat ett klimat där 

personalen inte trivs och det i sin tur påverkar arbetsmiljö och boendemiljö till det 

negativa.  
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På Solgläntan beskriver personalen att de känner sig delaktiga och upplever att de 

förstår syftet med de projekt som pågår i deras arbetsmiljö. De känner att de hinner med 

sina arbetsuppgifter och att de oftast kan ge en god vård- och omsorgkvalitet. De säger 

även att de har en bra hälsa. En slutsats kring diskursen om marknadsmönster är att en 

stöttande styrning skapar en god arbetsmiljö medan NPM-styrning ger en arbetsmiljö 

som kännetecknas av stress och en känsla av hopplöshet. Vårt resultat från intervjuerna 

på Solgläntan visar på ett salutogent ledarskap som strukturerar arbetsförhållandena 

efter de förutsättningar som finns. Den chef vi intervjuade menade att när personalen 

litar på ledarskapet och känner att de kan komma till dem om det är något, ger det 

vinster i form av nöjd personal och det i sin tur ger nöjda boende. De ”vinner” även med 

att personalen håller sig friska. Utifrån CDA kan detta tolkas med att det salutogena 

ledarskapet som ideologi korrelerar med den värdegrund som personalen arbetar mot för 

de äldre. 

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt kommer resultatet att diskuteras och kopplas till studiens inledning och 

bakgrunden. Rubrikerna är skapade utifrån studiens syfte och frågeställningar. Vidare 

diskuterar vi vilken betydelse vår metod och tillvägagångssätt har för vårt resultat.      

 

6.1 Resultat diskussion 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen samt synliggöra diskursiva mönster av 

att arbeta inom dagens marknadsorienterade äldreomsorg och om ledarskapet och 

styrningen inom organisationen har betydelse för arbetet och vård- och omsorgskvalitet. 

Resultatet vi har fått har tydligt visat att det finns skillnader mellan hur personalen 

upplever sina arbetsförhållanden och arbetsklimat inom de båda organisationerna. Dels 

på grund av det ledarskap som de båda beskriver men det syns även en skillnad på hur 

de olika styrningarna väljer att lägga sina ekonomiska ramar. 

 

Vi valde att utgå ifrån det salutogena perspektivet. KASAM var intressant i relation till 

hur personalen upplever sin arbetssituation och hur de hann ge detta till de boende och 

om det skulle finnas en skillnad i KASAM mellan de olika äldreboendena, vilket 
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resultatet visade att det gör. Där ledarskapet är salutogent har personalen en positiv syn 

på sitt arbete och de känner sig delaktiga i beslutsvägarna. I kontrast visade resultatet på 

äldreboendet där det finns ett vinstdrivande syfte att personalen inte mår bra och kände 

en stor samvetsstress.  Vid vår tolkning av resultatet med hjälp av Faircloughs (2010) 

tankar kring det marxistiska perspektivet kunde en diskursiv maktstruktur skönjas. Han 

menar att det kapitalistiska systemet vill låta individerna tro att de är delaktiga men i 

själva verket är det en strategi för att hålla alla nöjda för att låta det kapitalistiska värdet 

växa. Detta är orsaken till varför vi valde att använda oss av kritisk diskursanalys 

eftersom det passar när syftet är att analysera maktstrukturer och styrningens påverkan 

på den socialt upplevda arbetsmiljön. Att jämföra hur personalen upplever det att arbeta 

inom ett människobehandlande yrke men styras utifrån ett vinstdrivande syfte och hur 

det påverkar personalen till skillnad från att arbeta på ett äldreboende som styrs utifrån 

en annan värdegrund. Intervjuerna gav en inblick i de sociala strukturerna som rådde på 

det två äldreboendena och hur personalens upplevelse påverkades av de diskursiva 

maktstrukturerna.  

 

Utifrån vår studie och tidigare forskning kan vi ifrågasätta om vårdföretagen verkligen i 

längden kan göra vinster genom att dra ner på bemanningen, då det resulterar i många 

sjukskrivningar bland personalen. Samtidigt har de inom NPM endast kortsiktiga mål 

för att göra företagen så vinstdrivande som möjligt för att sedan sälja dem och då är 

kanske inte personalens långsiktiga hälsa speciellt viktig. Personalen blir till siffror i 

statistiken, när de gamla slits ut är det bara att byta ut dem mot nya. Det vi kan se med 

NPM är att det är en strategi som kommer från industrin. En ny managementmetod som 

florerar i vård- och omsorgsvärlden är något som kallas LEAN-management och har 

liknande fokus på att effektivisera arbetet. I människobehandlande yrken där 

individuella behov ska tillgodoses kan de industriella teorierna vara svåra att applicera, 

för hur bedömer man tidsåtgången för en dusch, ett toabesök eller ett 

omvårdnadsbesök? Det kan tyckas självklart att dessa saker är individuella och att de 

boende precis som vi är människor med olika behov, vilket även gäller tid. En del 

individer är “snabbare” och en del vill ha mer tid och det är väl det kvalitet handlar om 

inom äldreomsorgen, att få den tid som behövs och att få den hjälp som behövs för att 

ha ett så bra liv som möjligt. Att implementera ett industriellt förhållningssätt med 

“tidtagning” på processerna kan tyckas vara för stelt för att kunna ge en god vård och 
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omsorg speciellt eftersom det finns förordningar om att ge vården utifrån ett salutogent 

förhållningssätt. Resultatet i vår studie visar på att samvetesstress verkar uppstå i den 

diskrepans som blir mellan dessa ideologier, det salutogena förhållningssättet och 

NPM:s kostnadseffektivitet, att inte hinna ge det som någon av ideologierna har som 

målsättning. Vår slutsats är att hur äldreboendet leds/styrs ger stora effekter både på 

vård- och omsorgskvaliteten och även på hur personalen upplever sin arbetsmiljö.  

Våra slutsatser är att konkurrensen på vårdmarknaden har varit negativ på så sätt att 

riskkapitalbolag med vinstdrivna intressen har tagit över en så stor del av marknaden. 

Men konkurrensen kan vara positiv då den möjliggör för mindre privatägda företag att 

vara kvalitetsmarkörer på äldreomsorgsmarknaden. Vad som har stor påverkan på både 

vård- och omsorgskvaliteten och på hur personalen upplever sin arbetsmiljö är vilken 

sorts styrning organisationen har. Det är dags att höja statusen för vård- och 

omsorgspersonal då de idag tvingas att arbeta mot kvalitetsmål som är omöjliga att nå 

och samtidigt spelar organisationen på diskursen “den självuppoffrande kvinnan”, och 

att de valt att arbeta inom vårdyrket på grund av ett kall.  De boende behöver behandlas 

som individer med en helhetssyn och inte som produkter i en industrikedja.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Vi valde att göra ett strategiskt och målinriktat urval, vilket innebar att vi valde 

vårdföretag som har de styrformer som var intressanta för våra frågeställningar. Vi hade 

tänkt att intervjua en chef per äldreboende men vi hade ej möjlighet att genomföra detta 

och gjorde enbart en chefsintervju. Vi funderade över hur detta kunde påverka resultatet 

men vårt intresse har varit den beskrivna arbetsmiljön hos personalen och hur NPM har 

påverkat deras arbetssituation, därför ansåg vi det vara till en fördel att ta med resultatet 

från den intervjun. Valet av att fokusera på personalens upplevelse av att arbeta på 

äldreboenden, gjordes på grund av vår förförståelse av att det finns en stor påverkan på 

dem utifrån NPM:s styrning.  

 

Frågan om generaliserbarhet är något vi ställt oss men vi kan koppla vårt resultat till 

tidigare forskning som stämmer överens med vårt resultat. Vi tror att genom en 

kvantitativ undersökning hade vi fått ett liknande svar då det var en tydlig diskrepans 

mellan resultaten på de två boendena vi undersökte. Intervjuerna varierade i längd en 
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tog 25 minuter vilket berodde på att respondenten inte utvecklade sina svar, under den 

intervjun ställdes fler följdfrågor än under de andra intervjuerna där respondenterna 

berättade mer fritt om ämnet. De fyra övriga intervjuerna tog 35-50 minuter och där fick 

vi längre svar på frågorna som ställdes. Att försöka vara objektiv är viktigt vid 

intervjuer, men detta kan vara väldigt svårt särskilt då det är ett ämne som berör. Under 

studien har vi således försökt vara objektiva men det kan finnas en risk att det 

förekommit att vår respons påverkat respondenterna. 

 

Från början var vår tanke att göra en kvantitativ studie av den nationella boendeenkäten 

för att se om deras upplevelse av kvalitet påverkades av vilken styrning äldreboendet 

hade. Dock lämnade vi denna idé då detta skulle vara för tidskrävande. Intresset för 

personalens betydelse av den upplevda boendekvaliteten är fortfarande stort. Vi tycker 

ändå att personalens känsla av att ge god eller bara tillräcklig vård kan ge en 

fingervisning om hur de boendes kvalitet påverkas av NPMs styrning, då det syns en 

tydlig skillnad mellan de båda äldreboendena och känslan som personalen bär med sig 

efter ett avslutat arbetspass. Det hade varit möjligt att intervjua de boende på de bägge 

äldreboendena men här kommer etiska aspekter in såsom hur väl de kan formulera sig 

relaterat till de diagnoser de har. De har en utsatthet i och med att de bor på 

äldreboendet och på så vis blev det etiska ställningstagandet annorlunda.  

 

Ett förslag till vidare forskning är att göra en jämförelsestudie på prissättningen per 

vårddygn och den upplevda vård- och omsorgskvaliteten på boendet, utifrån den 

nationella undersökningen som görs årligen på alla som bor på ett särskilt boende. Ett 

annat förslag till vidare forskning är att göra en observationsstudie. Genom att observera 

det som sker på ett äldreboende och de som bor där, skulle man kunna fånga den stress 

personalen utsöndrar när de arbetar med kort bemanning eller bara har en låg 

bemanning i relation till vårdtyngden. Vi tror att detta skulle synliggöra att de boende 

många gånger signalerar att de vill något men att personalen inte uppmärksammar detta 

då tiden inte räcker till.  Varför vi har förslag på studier som är inriktade på de boende 

är på grund av att det inte verkar finnas sådana studier gjorda, det vi funnit är 

personalinriktat. Det är trots allt de boendes livskvalitet som påverkas av personalens 

arbetssituation och vad de hinner ge.  
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Boreús, K. (2015a). Texter i vardag och samhälle. I G. Ahrne., & P. Svensson. (red.). 

Handbok i kvalitativa metoder. (2. uppl., ss. 157-175). Stockholm: Liber. 

Boreús, K. (2015b). Diskursanalys. I G. Ahrne., & P. Svensson. (red.). Handbok i 

kvalitativa metoder. (2. uppl., ss. 176-190). Stockholm: Liber. 

Bjereld, U., Demiker, M., & Hinnfors J. (2009). Varför vetenskap? (3. uppl.). Malmö: 

Studentlitteratur 

Deacon, B. (2008). Global regional social governance. In Yeates, N. (Ed.), 

Understanding global social policy (ss. 25-48). Southampton: Policy Press. 

Elofsson, S. (2005). Kvantitativ metod – struktur och kreativitet i. I S. Larsson, J. Lilja 

& K. Mannheimer. (red.), Forskningsmetoder i socialt arbete (s. 59- 88). Lund: 

Studentlitteratur. 

Fairclough, N. (2010). Introduction to Critical Discourse Analysis, Förord till andra 

utgåvan av Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. Oxon: 

Routledge. Hämtad från: 

https://www.academia.edu/3800430/Introduction_to_Critical_Discourse_Analysis_201

0_ 

Fairclough, N. (2013) Critical Discourse Analysis, tidigare version av artikel publicerad 

I The Routledge Handbook of Discourse Analysis. Gee, James, P., & Harford, M. (Red.) 

Oxon: Routledge. Hämtad från: 

https://www.academia.edu/3791325/Critical_discourse_analysis_2012_ 



 

38 

 

Fairclough, N., & Chiapello, E. (2002). Understanding The New Management Ideology: 

A Transdisciplinary Contribution from Critical Discourse Analysis and New Sociology 

of Capitalism, London SAGE Publications. Hämtad från: 

http://journals.sagepub.com.webproxy.student.hig.se:2048/doi/pdf/10.1177/0957926502

013002406 
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Bilagor: 

 

Bilaga 1 Intervjuguide till omvårdnadspersonal 

 

Kontextuella frågor 

● Hur gammal är du?  

● Hur länge har du arbetat på din arbetsplats?  

● Beskriv din utbildning och de erfarenheter du har av äldreomsorg? 

● Har du någon annan erfarenhet av arbetslivet?   

   

● Hur trivs du med ditt arbete?   

Forskningsfråga: Hur upplever personalen arbetsmiljön och vårdkvalitet i dagens 

marknadsorienterade äldreomsorg. 

Upplevelsen av arbetsmiljön 

Hur upplever du den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats?  

● Berätta om upplevelsen av att komma in på din arbetsplats. 

● Beskriv samarbete i er arbetsgrupp. 

● Om det finns störande konflikter mellan medarbetarna kan du beskriva någon/några av 

dessa. 

● Upplever du att din arbetsplats är en plats där du blir bekräftad? Beskriv hur du känner 

att du blir/inte blir bekräftad.  

● Händer det att du upplever att ditt arbete inom vården känns så krävande att du inte har 

energi att ägna dig åt din familj som du skulle vilja?   

 

Hur skulle du beskriva den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats? 

● Kan du beskriva vad det kan finnas för hinder i den fysiska arbetsmiljön? 

● Upplever du att du har tid till att klara av alla sysslor som ingår i ditt jobb? 

● Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig. 

● Har du någonsin tvingats att ta itu med oförenliga krav i ditt arbete? 

Uppfyllandet av vårdkvaliteten för de boende 

Beskriv vad bra vårdkvalitet är för dig och hur du kan ge den till dina boenden? 

● Hur skulle du beskriva vårdkvalitet? 

● Beskriv ett tillfälle när du känner att du lyckats ge den kvalitet du vill ge.  

○ Hur ofta kan det ske? 

● Berätta om det finns tillfällen när du inte känner att du har tid med de boende. 

○ Hur ofta kan det ske? 
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● Har du någonsin tvingats till att ge vård som känns fel? 

● Har du någonsin sett patienter/boende bli förolämpade eller skadade?  

● Har du någonsin själv undvikit patienter eller familjemedlemmar som behöver hjälp 

och stöd?  

● Har du någonsin känt att du inte kan leva upp till andras förväntningar på ditt arbete? 

 

Kan du berätta om den känslan du har när du går från jobbet? 

● Känner du att du kan gå hem och fokusera på din fritid? 

● När du går från arbetet vilken känsla bär du med dig? 

● Har du någon gång dåligt samvete, om ja - hur ofta? 

● Hur ofta har du en bra känsla när du går hem från arbetet? 

Kan du beskriva vad din arbetsgivare har för vårdfilosofi och hur du arbetar för att 

uppnå den? 

● Företagets övergripande vårdfilosofi är: 

● Upplever du att du kan förhålla dig till och arbeta efter de kvalitetsmål som finns? 

 

Forskningsfråga: Hur är personalens upplevelse kring vårdföretagets ledarskap.  

Hur ser organisationen ut? 

● Finns det tydliga mål inom företaget, som ni arbeta mot? 

● Vilka kvalitetsmål finns för ert företag? 

● Hur många chefer har ni? Har du nära till chefen som sitter på VD-positionen? 

Hur ser strukturen på din arbetsplats ut? 

● Känner du att det finns tydliga riktlinjer när det sker omorganiseringar på er 

arbetsplats, får ni tillräckligt med information?  

● Känner du dig delaktig när omorganisationer sker på din arbetsplats? 

Kan du beskriva på vilket sätt du har/inte har, möjlighet att påverka planeringen av ditt 

arbete? 

● På vilket sätt kan du påverka planeringen av ditt arbete? 

● Känner du att ditt arbete går att planera utifrån de resurser ni har? 

Ledarskap/makt 

Hur skulle du beskriva din maktposition på din arbetsplats? 

● Beskriv hur du upplever din maktposition i ditt arbete? 

● Hur ser könsfördelningen ut på din arbetsplats? 

● Vad tycker du om lönesättningen i relation till ditt arbete? 

● Om vi säger vinst i välfärden vad tänker du då? 
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● Om vi säger Florence Nightingale vad tänker du då? 

Beskriv hur ledarskapet ser ut på din arbetsplats och hur du upplever att det fungerar. 

● Upplever du att du kan få stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef?  

● Upplever du din arbetsplats som en plats där du blir bekräftad?  

● Känner du att din arbetsplats är en plats där du kan vara dig själv? 

 Beskriv din arbetsrelation till dina chefer och hur er kommunikation fungerar? 

● Känner du att du kan gå till din chef om du behöver hjälp med något? 

● Känner du att om det behövs, är din närmaste chef villig att lyssna på dina 

uppgiftsrelaterade problem? 
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Bilaga 2 Intervjuguide till chefen 

 

Kontextuella frågor 

● Hur gammal är du?  

● Hur länge har du arbetat på̊ denna arbetsplats?  

● Beskriv din utbildning och de erfarenheter du har av äldreomsorg? 

● Har du någon annan erfarenhet av arbetslivet?   

   

● Hur trivs du med ditt arbete?   

Forskningsfråga: Hur upplever personalen arbetsmiljön och vårdkvalitet i dagens 

marknadsorienterade äldreomsorg. 

Upplevelsen av arbetsmiljön 

Hur upplever du den psykosociala arbetsmiljön på din arbetsplats?  

● Berätta om upplevelsen att komma in på din arbetsplats. 

● Beskriv samarbete i din personalgrupp. 

● Om det finns störande konflikter mellan medarbetarna kan du beskriva någon/några av 

dessa. 

● Upplever du att du kan ge bekräftelse till din personal? Anser du att det är viktigt? 

● Händer det att du upplever att ditt arbete som chef inom vården känns så krävande att 

du inte har energi att ägna dig åt din familj som du skulle vilja?   

 

Hur skulle du beskriva den fysiska arbetsmiljön på din arbetsplats? 

● Kan du beskriva vad det kan finnas för hinder i den fysiska arbetsmiljön? 

● Upplever du att du har tid till att klara av alla sysslor som ingår i ditt jobb? 

● Kan du beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut för dig. 

● Har du någonsin tvingats att ta itu med oförenliga krav i ditt arbete? 

Uppfyllandet av vårdkvaliteten för de boende 

Beskriv vad bra vårdkvalitet är för dig och hur du arbetar för att uppnå det inom 

organisationen? 

 

● Hur skulle du beskriva vårdkvalitet? 

● När kan du känna att vårdkvaliteten brister inom organisationen? 

● Anser du att din personal har tillräckligt med tid för att ge bra vårdkvalitet? 

● Har du någonsin sett patienter/boende bli förolämpade eller skadade?  

● Hur ofta får du ta hand om anhöriga som inte är nöjda.  

● Har du någonsin känt att du inte kan leva upp till andras förväntningar på ditt arbete? 
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Kan du berätta om den känslan du har när du går från jobbet? 

● Känner du att du kan gå hem och fokusera på din fritid? 

● När du går från arbetet vilken känsla bär du med dig? 

○ Känner du att du har gjort ett bra jobb? 

● Har du någon gång dåligt samvete, om ja - hur ofta? 

● Hur ofta har du en bra känsla när du går hem från arbetet? 

● Hur ofta har du en dålig känsla när du går hem från arbetet. 

 

Kan du beskriva vad din arbetsplats har för vårdfilosofi och hur du arbetar för att 

uppnå den? 

● Företagets övergripande vårdfilosofi är: 

● Upplever du att du kan förhålla dig till och arbeta efter de kvalitetsmål som finns? 

 

Forskningsfråga: Hur är personalens upplevelse kring vårdföretagets ledarskap.  

Hur ser organisationen ut? 

● Finns det tydliga mål inom företaget, som ni arbeta mot? 

● Vilka kvalitetsmål finns för ert företag? 

● Hur många chefer är ni? Har du nära till chefen som sitter på VD-positionen? 

Hur ser strukturen på din arbetsplats ut? 

● Känner du att det finns tydliga riktlinjer när det sker omorganiseringar på er 

arbetsplats, får/ger ni tillräckligt med information?  

● Känner du dig delaktig när omorganisationer sker på din arbetsplats? 

● Hur mycket tid har du avsatt till din personal? 

Kan du beskriva på vilket sätt du har/inte har, möjlighet att påverka planeringen av ditt 

arbete? 

● På vilket sätt kan du påverka planeringen av ditt arbete? 

● Känner du att ditt arbete går att planera utifrån de resurser ni har? 

Ledarskap/makt 

Hur skulle du beskriva din maktposition på din arbetsplats? 

● Beskriv hur du upplever din maktposition i ditt arbete? 

● Hur ser könsfördelningen ut på din arbetsplats? 

● Vad tycker du om lönesättningen i relation till ditt arbete? 

● Om vi säger vinst i välfärden vad tänker du då? 

● Om vi säger Florence Nightingale vad tänker du då? 
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Beskriv hur ledarskapet ser ut på din arbetsplats och hur du upplever att det fungerar. 

● Har ni någon speciell tillämpad ledarskapsmetod?  

● Upplever du att du har din personals förtroende? 

● Upplever du att du kan få stöd och hjälp med ditt arbete från din närmaste chef?  

● Upplever du din arbetsplats som en plats där du blir bekräftad?  

● Känner du att din arbetsplats är en plats där du kan vara dig själv eller tar du på dig en 

roll? 

 Beskriv din arbetsrelation till dina chefer och hur er kommunikation fungerar? 

● Känner du att du kan gå till din chef om du behöver hjälp med något? 

● Känner du att om det behövs, är din närmaste chef villig att lyssna på dina 

uppgiftsrelaterade problem? 
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Bilaga 3      

      

Information till dig som respondent 

Vi är två studenter som studerar vid socionomprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Vi går termin sex och ska nu skriva vårt 

examensarbete som bygger på en intervjustudie. Syftet med 

studien är att undersöka upplevelsen av att arbeta inom dagens 

marknadsorienterade äldreomsorg och om ledarskap och styrning inom organisationen 

har betydelse för arbetet. Detta kommer vi undersöka utifrån omsorgspersonalen 

(undersköterskor och vårdbiträden) och äldreboendechefers perspektiv. 

 

Under intervjun kommer vi utgå ifrån en intervjuguide som är halvstrukturerad efter 

några teman som korrelerar till vårt syfte, vilket ger dig möjlighet att öppet berätta 

utifrån egen erfarenhet. Intervjuerna beräknas ta ca 1timmar. Vi kommer gärna hem till 

dig för att göra intervjun men vi kan också komma överens om någon annan plats som 

passar dig.  

 

Vi följer det vedertagna forskningsetiska principerna, vilket innebär att deltagandet i 

underökningen är frivilligt. Du kan när du vill avbryta din medverkan eller att välja att 

inte svara på specifika frågor. Om du godkänner det kommer samtalet att spelas in, 

denna inspelning kommer inte att lämnas ut på något sätt utan är endast för att 

underlätta en analys av intervjun. Ditt namn och organisationen kommer inte att finnas i 

det slutgiltiga arbetet och sådant som kan avslöja din identitet kommer att omkodas 

såsom arbetsplatsens namn, bostadsort osv.  

 

För oss är det viktigt att få veta era upplevelser och erfarenheter kring din upplevelse av 

din erfarenhet av äldreomsorgen på dinarbetsplats. Vi är mycket tacksamma över att du 

tar dig tid att låta oss intervjua dig!  

 

Tack på förhand! 

Mikaela Sanneh Nyberg, ofk14mnr@student.hig.se 

mailto:ofk14mnr@student.hig.se
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Jannie Ragnesand Ofk14jrd@student.hig.se 

Tomas Boman tomas.boman@hig.se  
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