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ABSTRACT 
 
 
Denna C-uppsats behandlar skillnader mellan privat och kommunal äldreomsorg. Syftet är att undersöka i 

vilken utsträckning privata respektive kommunala äldreboenden tillämpar New public management i sina 

verksamheter. Data hämtas genom fyra semistrukturerade intervjuer med personer som är boendechefer för 

olika äldreboenden. Anledningen till att jag valt att intervjua boendechefer är för att dessa personer innehar 

ett ledningsansvar och som även visar vilket synsätt verksamheten har. Den teoretiska bakgrunden jag 

använder mig av är NPM-teorin. I uppsatsen studerar jag boendechefernas synsätt och arbetssätt på 

äldreboendet i form av arbetsgivare som rimligtvis återspeglar det synsätt som verksamheten har. Mina 

resultat visar att både kommunala och privata äldreboenden använder sig till viss del av New public 

management teorin. Undersökningen visar även att det finns skillnader mellan de privata äldreboendena och 

inte endast mellan de privata och de kommunala verksamheterna. Denna undersökning är intressant ur ett 

sociologiskt perspektiv eftersom den undersöker aspekter som speglar viktiga processer som kännetecknar 

vårt moderna välfärdssamhälle.  

 

Nyckelord: Offentlig sektor, New public management, äldreboenden, privatisering.  
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1. Inledning  
 
Är offentlig styrd verksamhet bättre än privat? Den frågan aktualiserades hösten 2011 när det 

framkom att vårdbolaget Carema vanvårdat och behandlat äldre illa. Karusellen tog ökad fart när 

dokument inifrån (SVT 2011) avslöjade att chefer inom Carema fått stora lönebonusar och lockats 

att bli delägare i företaget. Ett par månader tidigare hade SNS (Studieförbundet Näringsliv & 

Samhälle) kommit ut med en rapport där en slutsats var att man inte kunde hitta resultat som 

indikerar att privatisering av offentlig sektor har varit bra för varken kvalité eller effektivitet 

(Konkurrensens konsekvenser september 2011) och i november 2011 gav sig Rothstein (Expressen 

2011) en av Sveriges mest tongivande statsvetare, sig in i debatten. Han anser att det finns ett antal 

svårigheter med att privatisera offentliga uppgifter, speciellt då det handlar om människor. 

 

Denna uppsats kommer att undersöka offentlig och privat styrd verksamhet, men inte utifrån 

huruvida den ena eller andra driftsformen är bättre eller sämre än den andra, utan hur man ser på 

organisation och ledning. Jag kommer att jämföra skillnader mellan offentlig och privat verksamhet 

som är offentligt finansierad. Eftersom den offentligt finansierade sektorn är stor har jag valt att 

studera en del av denna sektor – äldreomsorgen. Utgångspunkten i uppsatsen är frågeställningen om 

vilken av de båda driftsformerna som är bäst är delvis felaktig eftersom utgångspunkten i 

frågeställningen bygger på statisk förståelse av verksamheten samt att frågeställningen tenderar att 

missa hur utvecklingen av båda driftsformer faktiskt är beroende av varandra.  

 

I en studie av verksamhetsformer, dvs. privat och offentlig styrd, för den offentligt finansierade 

sektorn måste utgångspunkten tas i den offentligt styrda verksamheten. Orsaken är att den kontext 

som omger dagens offentliga sektor har sin grund i att offentlig sektor tidigare hade monopol på 

inte bara finansiering utan också verksamheten (Göransson 1993, ss.159-161).  

 

Under de senaste 30 åren har det skett vissa förändringar i den offentliga sektorn som är viktiga att 

ha i åtanke. Under 1980-talet avstannade tillväxten av den offentliga sektorn och detta resulterade i 

nedskärningar i sektorn och att dörrarna för privat verksamhet öppnades. I början av 1990-talet 

öppnades denna verksamhet upp för konkurrens i och med att det blev tillåtet för privata företag att 

via gemensamma medel verka inom de områden som tidigare varit en statlig/landsting/kommunal 

verksamhet (Nilsson 1997) Den offentliga sektorn började utsättas alltmer för konkurrens från den 

privata sektorn (Socialstyrelsen: 1996).  
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Som en konsekvens av detta har det de senaste åren skett förändringar inom kommunal verksamhet. 

Förändringarna som skett är bl.a. att kommunerna testat nya organisationsformer samt lämnat över 

driften av olika verksamheter inom den offentliga sektorn till privata företag (Socialstyrelsen: 

1996).  Några exempel på sådana verksamheter är förskolor, vårdcentraler och äldreboenden. Den 

offentliga sektorn har också genomgått en omvandling gällande hur dess struktur ser ut. Tidigare 

kännetecknades den svenska offentliga sektorn av att vara en enhetlig verksamhet där tyngdpunkten 

låg på kommunerna och staten. Numera kännetecknas den offentliga sektorn av en större 

organisatorisk pluralism med flera nivåer (Nilsson 1997).  

 
Denna kritik växte under 1980-talet vilket ledde till förslag (och senare genomföranden av 

förslagen) på organisatoriska förändringar som var influerade av en managementmodell. Den 

managementmodell som snabbt blev dominerande var New Public Management (NPM). Denna 

organisationsmodell går bl.a. ut på att arbeta och länka de tankemönster och arbetssätt som finns 

inom den privata sektorn och inom privata företag (Montin 2004. ss.12-13). Fokus ligger på att 

sträva mot effektivare organisationer bl.a. genom målstyrning, ökad kontroll över ekonomin och 

bättre uppföljningar. Konkret för den offentliga sektorn innebär detta att organisationen gått från att 

ha varit centralstyrd till att få ett marknadsorienterat synsätt. Detta är intressant ur ett sociologiskt 

perspektiv eftersom uppsatsen behandlar hur den svenska modellen och välfärdssamhället som 

socialdemokraterna utformade sakta tynat bort och blivit utbytt mot ett marknadsdominerat 

samhälle. 

 

Utifrån dessa förändringar som skett inom den offentliga sektorn vill jag med denna uppsats 

jämföra offentlig och privat äldreomsorg och hur deras förhållande till New public management ser 

ut. Utifrån syftet har jag valt att undersöka följande frågeställningar: 

• Vilka influenser finns det i kommunal respektive privat äldreomsorg av New public 

management? 

• Vilka skillnader finns det mellan privat och kommunal äldreomsorg i tillämpningen av New 

public management? 
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2. New public management  
 

Under 1980-talet diskuterades organisations och ledningsstruktur i den offentliga sektorn intensivt. 

Utgångspunkten för diskussionen var att det fanns en kritik mot offentlig sektor kring ineffektivitet, 

stelhet och byråkratisering. För att komma tillrätta med dessa problem började forskare, debattörer 

och andra vända sig till den privata sektorn för att finna metoder att effektivisera den offentliga 

sektorn. Det är i detta sammanhang som teorin om New Public Management (NPM) föds.  

 

Många tankar och idéströmningar som NPM förespråkar kan kopplas ihop med den politiska och 

ekonomiska teorin neoliberalismen. Denna teori har som utgångspunkt att människor mår bäst när 

de främjas av fria marknader som skapar incitament och ger kreativa företagare som i sin tur ökar 

tillväxten. Fria marknader, fri byteshandel och fri rätt till sin egendom är några andra 

utgångspunkter. Statens roll är att skapa sådana förutsättningar för medborgarna i samhället. Till 

exempel måste staten garantera kvalitet och integritet när det gäller pengar. Man anser även att 

staten skall ha sina begränsningar till att endast vara involverad i domstolsväsendet, polis och 

militär med syfte att skydda privat egendom samt att kontraktsrelationer upprätthålls. Människan 

skall betraktas som drivkraften i samhället (Harvey 2005, ss.2-5). Friedman som var 

nationalekonom ansåg att regeringen i ett liberalt samhälle skulle tvinga fram lagar och hålla en 

maktordning samt hålla ordning på äganderätt, samhället skulle även kontrollera en vissa tekniska 

monopool och minska negativa ”grannskap” effekter. Han ansåg även att individens egenvärde var 

en grundförutsättning för att ekonomin skulle utvecklas (Friedman 2002, ss.42-43).  

 

En viktig förutsättning för att NPM- teorin slog igenom var att många länder i världen under 1970-

talet hade liknande ekonomiska problem. Dessa problem bestod bl.a. av en ökad konkurrens mellan 

bankerna, bankkriser och ekonomin runt om i världen fick stagflation dvs. inflation och låg tillväxt 

samtidigt vilket resulterade i att räntan höjdes. Grundbulten sitter i att den sedan andra världskriget 

dominerade ekonomiska doktrinen, keynsianimsen hade svårt att förklara det som hände under 

1970-talet främst gällande stagflation, och det ökade utrymmet för neoliberala idéer kring 

ekonomin. Neoliberala ekonomer spred åsikter vid denna tidpunkt som förespråkade nya metoder 

att styra. Fokus låg på att finna lösningar som var hållbara och effektiva för den offentliga sektorns 

stora utgifter. Inom offentlig sektor var individerna tvungen att hitta nya sätt att leda och styra 

verksamheten på. I Sverige skedde dessa förändringar genom att påbörja ett införande av 

managementmodeller i offentlig sektor där fokus låg på nya tillvägagångssätt för ledning och 

styrning av organisationer (Almqvist 2006, ss.16-19).  
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Utifrån neoliberalismen är offentlig sektor per definition ineffektiv eftersom det inte satsas på att 

effektivisera genom t.ex. målstyrning, Neoliberalismen förespråkar istället att välfärdssektorn skall 

privatiseras och ägas av privata företag och organisationer där medborgaren (kunden) betalar för de 

tjänster som de själva vill köpa. En teori är att marknaden styr tillgången till effektivisering och är 

det som genererar till att verksamheter blir effektiva. Detta på grund av att marknaden styr hur 

verksamheterna skall utformas, eftersom den offentliga sektorn inte har någon marknad som styr 

blir denna sektor mindre resultatinriktad och därför också ineffektiv. Konkurrensen som uppstår 

anses leda till en ökad effektivitet och högre kvalitet eftersom konkurrensen tvingar företagen att 

leverera det bästa de kan för att få kunder. Konkurrensen resulterar även i att kostnaderna för varor 

och tjänster minskar (Harvey 2005, ss.2-4).  

 

NPM och neoliberalismen hänger samman med monopol eftersom olika marknader skapas där 

verksamheter inom olika områden konkurrerar med varandra. Inom NPM kallas medborgarna i 

samhället för kunder och en grund är att kunderna skall ha valfrihet att själva bestämma vilken 

verksamhet som man vill köpa sin tjänst eller service från. Valet sker genom att företag konkurrerar 

med varandra på marknaden och om ett företag på marknaden kommer på en bra metod, 

organisations och produktionsmässigt, som resulterar i att företaget blir mer effektivt än andra 

företag på marknaden kommer detta generera i att företaget tar marknadsandelar av de andra 

företagen på marknaden. Om de andra företagen inte ändrar sin organisationsform kommer det 

ledande företaget tillslut att ta över hela marknaden. Ekonomiska arrangemang hade en dubbel 

betydelse när det gällde förespråkandet av ett fritt samhälle.  Friedman menade för det första att 

frihet i ett ekonomiskt arrangemang kunde betraktas som en frihet i sig själv men kunde även ses 

som en gärning mot en politisk frihet. För medborgarna i samhället var betydelsen av ekonomisk 

frihet lika viktig som den politiska friheten. Politisk frihet och ekonomiska arrangemang var även 

viktiga eftersom den hade en effekt för fördelningen av makten. Kapitalismen separerade politisk 

makt från ekonomisk makt (Friedman 2002, ss.25-26).  

 

Konkret innebär införandet av NPM att fokus ligger på en större individuell valfrihet. I offentlig 

sektor visar sig detta genom utveckling av olika organisationsformer så att medborgarna och 

mottagarna av olika service skall kunna påverka verksamheterna. Ett exempel på detta är att 

införandet av vårdval i Sverige då kunden får välja vilken vårdcentral denne vill tillhöra. För 

organisationer innebär införandet av NPM att en decentraliserad organisationsstruktur måste skapas 

som består av decentralisering. I praktiken innebär detta att organisationer går från ett tänk som 

handlar om normer och centralstyrning till ett tänk som handlar om resultatstyrning (Almqvist 

2006, ss.17-18). En annan tydlig förändring som skett är att den offentliga sektorn alltmer lägger ut 
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verksamheter på entreprenad istället för att äga och styra verksamheter själva. Detta innebär att den 

offentliga sektorn skriver ett kontrakt med ett uppgjort pris med en entreprenad som sedan utför 

arbetet. Detta är ett tecken på ett marknadstänk där ett företag tillåts sköta verksamheter istället för 

kommuner och där ett flertal privata aktörer konkurrerar om kontrakten. Detta för att effektivisera 

och göra det ”till det bästa” priset som möjligt.  

2.1 New public management inom äldreomsorgen och vå rden 
Det finns mycket som tyder på att NPM har blivit allt vanligare inom äldreomsorgen och vården 

och då handlar det ofta om hur ekonomin skall styras. Konkret inom vården görs en tydlig skillnad 

på sjukvården och den som finansierar den samt skillnad mellan den som beställer vården och den 

som skapar vården. Inom äldreomsorgen sker förändringar genom att den enskilda vårdtagaren har 

en större och ökad frihet att välja producent av vård och omsorgen. Detta visar sig genom att 

ansvaret över ekonomin har blivit alltmer decentraliserad (Hasselbladh 2008, ss.186-192). NPM 

inom äldreomsorg och vården innebär att personalen får ta ett större ansvar för vårdens ekonomi 

och vara mer sparsam med resurserna. Införandet av NPM inom vård och omsorg har bidragit till att 

språket inom verksamheterna förändrats. Almqvist (2006) menar att införandet av detta språk och 

nya termer är ett tydligt tecken på NPM. Ett exempel på detta är att personer som bor på 

äldreboenden kallas för kunder och att äldreboenden blir resultatenheter.  

2.2 Konkretion av NPM 
NPM syftar till att effektivisera verksamheter. En grundbult för att en verksamhet skall bli 

effektivare är att det finns konkurrens eftersom detta resulterar i att endast de som är effektivast 

överlever på marknaden. När NPM uppstod som managementidé fanns det inte någon konkurrens 

inom den offentliga sektorn och därför utgår NPM från att den offentliga sektorn skall arbeta med 

effektivitet som om det fanns konkurrens. För att göra detta är det framförallt fem specifika 

områden som påverkas: organisation, personal, målstyrning samt kontroll och uppföljning 

(Almqvist 2006, ss.25-28). Detta kan beskrivas på följande sätt: 

 

          Effektivitet  

                                 Organisation Personal Målstyrning kontroll och uppföljning 

Grundtanken i denna bild är att effektivitet är ett paraplybegrepp vars vara eller icke vara beror på 

omständigheter gällande organisation, personal, kontroll och uppföljning.  

 
Effektivitet 
 
Almqvist (2006) skriver att NPM syftar till att effektivisera verksamheter med hjälp av idéer och 

influenser från den privata sektorn och näringslivet. Belönings och motivationssystem är två 
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element som NPM förespråkar eftersom detta göra att personalen blir mer effektiv (Almqvist 2006, 

s.28). Detta synsätt bygger på neoliberalismens syn att varje individ skall få förutsättningar att 

lyckas på bästa möjliga sätt och synsättet anses även skapa incitament för att individen skall 

anstränga sig.  

 
Organisation 
 

NPM kan användas både som ett ekonomiskt koncept och som en marknadslösning. När det handlar 

om ett ekonomiskt koncept vill organisationen ha mer kontroll över den ekonomiska styrningen. 

Detta sker t.ex. genom olika mätinstrument som mäter kvaliteten och personalens arbetsinsatser och 

resultatmått som redovisar hur och vad verksamheten levererat (Almqvist 2006, ss.25-27). Syftet är 

att maximera och effektivisera verksamheterna. Detta synsätt kan kopplas samman med 

neoliberalismens synsätt att idéer öppet skall granskas och analyseras i samhället för att uppnå bästa 

resultat och för att medborgare behöver veta denna information för att kunna göra rationella val.  

 

Personal 
 

I NPM anses det att lönesättningen skall vara individuell och baserat på prestationer. Det anses även 

att individuell lönesättning och andra löneförmåner bidrar till att personalen blir mer effektiva och 

därmed att effektivitet och individuell lönesättning hänger samman. Tanken med att personalen blir 

mer effektiva med prestationsbaserad och individuell lönesättning är att få ut så mycket som möjligt 

av varje krona eftersom personalen tillgodoser kundens behov och på så sätt får både verksamheten 

och kunden ut så mycket som möjligt av pengarna (Henriksson, 2008). Detta kan kopplas samman 

med neoliberalismen eftersom det anses att flitighet skall belönas och skall därför uppmuntras. Det 

handlar alltså om två motiv, det första innebär att öka incitament för att arbeta hårt efter ledningens 

direktiv. Det andra motivet innebär att tydligare relatera individens lönekostnad med insats i 

verksamheten.  

 

Kvalitet och rationalisering  
 
NPM-teorin syftar till att generera en ökad effektivitet och kvalitet hos verksamheterna. Som jag 

beskrivit tidigare skall detta ske bl.a. genom en ökad kontroll över ekonomin, resultat och styrning.  

Detta för att uppnå och få ut det mesta av varje krona. Verksamheterna får även mål att uppnå och 

redovisa som politikerna utformat (Almqvist 2006, ss.10-12). Detta kan kopplas samman med 

neoliberalismen eftersom privatisering av äldreboenden förespråkas och att kunderna skall betala 

för den service som de utnyttjar och vill ha. Neoliberalismen anser att privatisering av verksamheter 

resulterar i bättre kvalitet eftersom det blir en ökad konkurrens och medborgarna får större 
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konsumentmakt.  
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3. Metod  
 

Forskningsansats  

Utgångspunkten för metodval och angreppssätt var att besvara mitt syfte som är att jämföra 

skillnader mellan offentlig och privat verksamhet som är offentligt finansierad. Detta har gjorts 

genom att dra logiska slutsatser av NPM och se om denna teori finns representerad i privata och 

offentlig äldreomsorg och i sådana fall på vilket sätt. Med hjälp av semistrukturerade intervjuer där 

jag använt mig av en intervjuguide med teman som är baserade på NPM-teorin och annan data som 

samlats in i uppsatsarbetet vill jag jämföra privat och offentlig äldreomsorg. Bearbetningen kring 

materialet i mina intervjuer har skett genom transkribering där jag ordagrant skrivit ned vad 

respondenterna sagt kring varje tema. Därefter har jag jämfört och analyserat vad informanterna 

svarat utifrån de olika teman som intervjuguiden bestod av.  

3.1 Datainsamling  
Valet av tillvägagångssätt och urval beror på vilken metod som bäst svarar på uppsatsens syfte, 

vilken tidsram och resurser som finns att tillgå (Bryman 2011, ss.93-94). Jag har använt mig av 

primärdata för att komma fram till mina resultat i uppsatsen. Primärdata som består av 

semistrukturerade intervjuer med boendechefer inom äldreomsorg som drivs av såväl privata 

företag som kommunen. Semistrukturerade intervjuer ger möjlighet att jämföra hur verksamheterna 

styrs och är strukturerade samtidigt som det finns chans att ställa kompletteringsfrågor när 

intressanta aspekter dyker upp och behöver fördjupas. Syftet med intervjuerna var att undersöka 

vilken syn verksamheterna har på dessa olika områden och på så sätt få veta om verksamheterna är 

influerade av NPM och i sådana fall hur detta avspeglar sig.  

 

För att kunna undersöka NPM har fyra teman tagits fram som innehåller de väsentliga begreppen 

inom NPM som är undersökningsbara och som presenteras i teoridelen (se bilaga 1). Min 

undersökning om NPM visar hur de äldreboendena som finns representerande i studien ser ut, dvs. 

det går inte att generalisera resultaten. Intervjuerna har utgått från en intervjuguide med fyra olika 

teman som är direkt relaterat till NPM. De teman som intervjuguiden bestod av är direkt relaterade 

till NPM och bestod av effektivitet, personal, organisation samt kvalitet och rationalisering. För att 

fånga in dessa teman fick boendecheferna svara på olika frågor. Under temat effektivitet bestod 

frågorna av: vilken syn på effektivitet har er verksamhet? Hur ser man på den rådande 

konkurrensen inom äldreomsorgen? Under temat personal bestod frågorna av: använder er 

verksamhet er av individuell lönesättning? Har ni några motivations eller belöningssystem för er 

personal? Under temat organisation är exempel på frågor: anser du som boendechef att du själv kan 
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bestämma vad som skall göras på verksamheten eller får du direktiv uppifrån? Vem har bestämt 

vilka arbetsuppgifter som du som boendechef skall ha? Och under det sista temat kvalitet och 

rationalisering är exempel på frågor: Vad anser du som boendechef är kvalitet? Och tillämpar ni 

någon form av kvalitetsmätning? 

 

Styrkan med kvalitativ metod är att jag kommer nära mitt studieobjekt, får en förståelse för ämnet 

genom intervjuerna samt en djupare förståelse kring mina frågeställningar. En svaghet kan vara att 

jag som intervjuare påverkar den intervjuade. Detta kallas för intervjuareffekten (Bryman 2011, 

s.223). Jag kan inte heller dra några generella slutsatser utan endast visa hur det såg ut på de 

äldreboendena som finns representerande i denna studie. En omständighet som kan ha påverkat 

undersökningen var att i samband med att jag började skriva denna uppsats avslöjades det privata 

vårdbolaget Carema för vanvård av äldre och stora lönebonusar till cheferna. I massmedia skrevs 

det dagligen om äldreomsorgen och dess brister. Jag märkte framförallt av att detta ämne var 

känsligt eftersom äldreboendena som jag kontaktade var väldigt noga med vad jag skulle ställa för 

frågor och om mitt syfte med intervjuerna. De ville inte bli utsatta för ”granskning” och frågor kring 

Caremaskandalerna. Det måste så klart tas hänsyn till det faktum att det aldrig går att veta om 

boendecheferna som jag intervjuade förfinade vissa svar eller inte. Detta spelar dock liten roll i mitt 

sammanhang eftersom mitt syfte var att ta reda på hur verksamheterna uppfattar vissa saker, 

relaterat till deras verksamheter och inte hur boendechefen som person fungerar som ledare.  

3.2 Urval 
Informanterna som deltagit i studien valdes ut genom att jag besökte Umeå kommuns hemsida för 

att se vilka äldreboenden som finns i kommunen. Sedan valde jag ut två äldreboenden som drivs 

privat och två som drivs kommunalt. Jag kontaktade dessa via mejl och berättade om min uppsats 

och dess syfte och frågade om de ville ställa upp på intervjuer. Sedan de bekräftat att de ville ställa 

upp bokade vi tid och plats när vi skulle träffas. De första fyra boendecheferna som jag kontaktade 

svarade alla ja till att medverka i min undersökning. Jag upplevde att de fyra intervjuerna gav mig 

tillräckligt med information eftersom de gav en bild av hur kommunala respektive privata 

äldreboenden kan se ut. Denna information blev tillsammans med mitt teoretiska perspektiv - NPM 

en bra grund för att besvara uppsatsens syfte att jämföra kommunala och privat äldreomsorg och 

deras förhållande till NPM.-teorin. 

3.3 Genomförandet av intervjuer  
Alla fyra intervjuer genomfördes på boendechefernas kontor. Mötet med alla fyra boendechefer 

började med att vi pratade allmänt om verksamheten samt att jag berättade om min utbildning. Detta 

gjordes för att jag som intervjuare och boendechefen som har rollen som informant skulle bli lite 
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mer bekanta med varandra. Intervjuerna utgick från fyra olika teman plus allmänna frågor. 

Intervjuerna genomfördes på fyra dagar och intervjutillfällena har genomförts tills båda parter ansåg 

sig nöjda. 

3.4 Bearbetning av material 
Bearbetningsmetod som jag använt mig av för att bearbetat min data är en variant av idéanalys. 

Denna metod kan man säga är ett samlingsnamn som man använder sig av då man studerar olika 

politiska budskap. Det som är viktigt är att man måste komma ihåg att skilja på metodologi och 

analysteknik. Begreppet metodologi innefattar både analysteknik, vetenskapssyn och teori medan 

analysteknik endast innefattar det sätt som forskaren använder sig av när man samlar in och 

bearbetar sitt material. Som forskare kan man använda sig av flera olika analystekniker i en studie 

men endast en metodologi. När man utgår från en idéanalys vill man också studera och tolka olika 

idéer och förändringar som skett inom ett politiskt område eller aktörer (Beckman 2005, ss.10-14).  

 

Denna bearbetningsmetod passar bra i min uppsats eftersom syftet med uppsatsen är att utifrån olika 

förändringar som skett inom den offentliga sektorn och utifrån dessa jämföra offentlig och privat 

äldreomsorg och hur deras förhållande till New public management ser ut. Detta kan kopplas ihop 

med idéanalys eftersom jag studera ett område i samhället, äldreomsorgen och även hur den 

offentliga sektorn förändrats och utifrån mitt empiriska material undersöker hur detta kan kopplas 

eller inte kopplas ihop med NPM-teorin. Konkret har jag bearbetar mitt material utifrån mina teman 

som intervjuguiden består av (se bilaga 1) och som direkt kan kopplas till NPM-teorin och sedan 

har jag utifrån det empiriska materialet undersökt hur svaren kan kopplas respektive inte kopplas till 

NPM-teorin. Detta är viktigt när man använder sig av idéanalys, att veta i vilket sammanhang man 

skall undersöka och veta vad det är man skall studera innan man börjar bearbeta sitt material. Det är 

även viktigt att göra det man skall mätbart, i mitt fall har jag utgått från teman som inbegriper 

NPM-teorin (Beckman 2005, ss.19-24).  

3.5 Validitet och reliabilitet 
Personerna som intervjuats innehar ett lednings och personalansvar och är goda representanter för 

de områden som uppsatsen undersöker vilket gör att validiteten i uppsatsen är stark. 

Intervjufrågorna till intervjuguiden har skapats efter litteratur som behandlar NPM-teorin som är 

den teori som uppsatsen behandlar, detta stärker också validiteten. Frågorna som ställdes vid 

intervjutillfällena med boendecheferna har genererat en relevans och användbarhet av den data som 

samlats vilket gör att reliabiliteten är stark. Det som stärker trovärdigheten ytterligare är att 

intervjufrågorna inte varit ledande och att jag valt att registrera min data likadant vid alla intervjuer 

samt att informanterna representerar både privata och kommunala äldreboenden eftersom detta 
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representerar de former av äldreboenden som finns i dagens samhälle.  

3.6 Etiska överväganden 
För att se till att min forskning är etiskt försvarbar har jag gett personerna jag skall intervjua ett brev 

där det står vilka rättigheter de har samt vilket syfte det är med studien (se bilaga 2). Brevet bygger 

på de punkter som Bryman (2002) tar upp. Informationskravet innebär att jag som forskare skall 

informera personerna som skall delta i undersökningen vad syftet är med studien samt hur 

upplägget ser ut. Deltagarna informeras även om att deras medverkan är frivillig och att de kan 

avbryta undersökningen under forskningsprocessens gång alternativt vara anonyma. Det sista kravet 

kallas för nyttjandekravet och innebär att uppgifterna som forskaren samlar in endast får användas 

till forskningens syfte (Bryman 2002, ss.410-411). Vid intervjutillfället påminde jag informanterna 

om att det är tillåtet att avbryta intervjun när som helst. Frågornas karaktär i förhållande till de 

personer som jag intervjuat är oproblematiska gällande integritet. Boendecheferna respresenterar en 

verksamhet som de skall berätta om så det är alltså inte personen i sig som är det intressanta utan 

deras kunskap i egenskap av boendechef.  
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4. Resultat och analys 
 
I följande avsnitt görs en analys av det empiriska materialet av intervjuerna med boendecheferna, 

utvalda citat kommer att tydliggöra undersökningens resonemang. NPM kommer att behandlas och 

finns med löpande i texten. Resultaten redovisas utifrån de teman som intervjuguiden bestod av och 

de kommunala äldreboendena kommer att redovisas först i varje stycke och därefter de privata 

äldreboendena. Redovisningen skall presentera sammankopplingen mellan NPM och 

neoliberalismen som fanns representerade på verksamheterna, hur dessa teorier återspeglar sig och 

på vilket sätt. De äldreboendena som är representerade i studien är Hemgårdens servicehus och 

Berghems servicehus som bedrivs kommunalt och Bärbacka AB och Skräddaren som bedrivs 

privat.  

 

4.1 Effektivitet 
 
Konkurrensutsättning på marknaden  

 
Effektivitet är en term som det ofta talas om i dagens samhälle. Almqvist (2006) skriver att NPM 

syftar till att effektivisera verksamheter med hjälp av idéer och influenser från den privata sektorn 

och näringslivet. Belönings och motivationssystem är två element som NPM förespråkar eftersom 

detta gör att personalen blir mer effektiv (Almqvist 2006, s.28). Detta synsätt bygger på 

neoliberalismens syn att varje individ skall få förutsättningar att kunna lyckas på bästa möjliga sätt. 

NPM hänger samman med monopol eftersom man skapar olika marknader där verksamheter inom 

olika områden konkurrerar med varandra. Konkurrensen som uppstår anses leda till en ökad 

effektivitet och högre kvalitet eftersom konkurrensen tvingar företagen att leverera det bästa som de 

kan för att få kunder. Konkurrensen resulterar också i att kostnaderna för varor och tjänster minskar 

(Harvey 2005, ss.2-4). Inom NPM kallar man medborgare i samhället för kunder och en grund är att 

kunderna skall ha valfrihet att själva bestämma vilken verksamhet som de vill köpa sin tjänst eller 

service från. Jag valde temat eftersom jag ville se vilka likheter respektive skillnader det fanns 

mellan verksamheterna när det gällde synen på effektivitet och om denna syn grundade sig utifrån 

ett NPM-tänk där det är konkurrensen som styr marknaden. 

 

Kommunala äldreboenden  

På de kommunala äldreboendena ansåg man att konkurrensen inom äldreomsorgen var någonting 

positivt. Synen som de hade på den rådande konkurrensen inom äldreomsorgen var influerad av 

NPN-teorin eftersom de ansåg att konkurrens var någonting positivt där de gått från ett offentligt 
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monopol till fri konkurrens på marknaden (Henriksson 2008). 

 

Lena Tannfors på Hemgården berättade att hon tror att konkurrensen är bra eftersom alla vårdgivare 

måste vara så bra som möjligt och anser att alla människor har rätt till bra vård. Detta kan kopplas 

ihop med NPM eftersom där förespråkas att de äldreboenden som erbjuder bäst vård är de som finns 

kvar på marknaden, de boenden som erbjuder sämre vård konkurreras ut. På Berghems servicehus 

ansåg enhetschefen Sara Bergfors att konkurrens är positivt eftersom de sporras och måste ständigt 

utveckla äldreomsorgen som helhet. Vidare berättade hon att konkurrensen förmodligen fått den 

kommunala äldreomsorgen att reflektera mer över sina verksamheter.  

 

När det gällde belöningar på de kommunala äldreboendena så fanns det inga tydliga belönings eller 

motivationssystem utan det handlade om att personalen blev bjudna på fika för att på så sätt känna 

sig uppskattade. Som sagt fanns det inga uttalat belöningssystem men om en person hoppade in och 

arbetade med kort varsel så hade arbetsgivaren det i åtanke när samma person ville vara ledig.  

 

Privata äldreboenden  

På de privata äldreboendena fanns det en splittrad syn angående konkurrensen inom äldreomsorgen. 

På Skräddaren ansåg boendechefen Laila Alvik att ett privat äldreboende alltid måste vara lite bättre 

än de kommunala eftersom de granskades på ett helt annat sätt. Detta var ett tänk som alla på 

verksamheten hade. Laila som är boendechef berättade vidare att hon tror att konkurrensen 

framförallt märkts inom hemtjänst och inte haft lika stor betydelse inom äldreboenden. På det andra 

privata boendet Bärbacka berättade Grethel att hon ansåg att det är nyttigt med konkurrens eftersom 

de sporras av varandra att utveckla sin verksamhet. Hon sa att eftersom det blivit allt fler aktörer ute 

på marknaden måste de försöka göra saker och ting bättre för att locka vårdtagare att välja just deras 

verksamhet.  

 

På de privata äldreboendena fanns det ett tydligt uttalat belönings och motivationssystem. På 

Skräddaren erbjöds personalen träningsbidrag, utbildningsdag, julbord och presenter då någon i 

personalen fyllde jämnt. Detta gjordes för att personalen skulle känna sig värdefulla men även 

eftersom de vet att personalen blev mer lojala och gjorde ett bättre jobb. På det andra privata 

äldreboendet Bärbacka fanns ett belönings och motivationssystem genom att personalen fick gratis 

fika, 6-8 massagetillfällen per år, träningskort på 800kr per år, julklappar och diverse olika fester. 

Detta gjordes eftersom de ville att personalen skulle lära känna varandra utanför arbetsplatsen och 

på så sätt få en bättre förståelse både på arbetet och utanför.  
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När det gäller konkurrens inom äldreomsorgen upptäcktes i studien att de kommunala 

äldreboendena präglades av NPM-teorin eftersom de förespråkade konkurrens och såg det som 

någonting positivt. Detta kan även kopplas ihop med neoliberalismen eftersom denna teori anser att 

människor skall få välja fritt på marknaden vilken service de vill köpa. Människors rationalitet går 

ut på att vi kartlägger vilka olika alternativ som vi har, tex. vilka äldreboenden som jag har att välja 

på, sedan värderar vi dem i förhållanden till de olika alternativen och gör efter det ett rationellt val. 

När det gällde de privata äldreboendena fanns en skillnad där Skräddaren ansåg att konkurrensen 

mellan privata och kommunala äldreboenden genererade att privata boenden granskades mycket 

hårdare än kommunala. De ansåg också att konkurrensen främst gjort skillnad inom hemtjänsten 

och inte inom äldreboenden. Det andra privata äldreboendet Bärbacka präglades precis som de båda 

kommunala äldreboendena av ett NPM-tänk eftersom de ansåg att konkurrens var något positivt och 

att det var bra att denna konkurrens fanns eftersom den är utvecklande. De kommunala 

äldreboendena hade en homogen syn när det gällde konkurrens medan de privata äldreboendena 

hade en heterogen syn. Det framkom även att belöningssystemen på äldreboendena var kollektiva 

för hela personalgruppen och inte individuella för enskilda personer. Enskilda personer belönades 

inte för att ha genomfört en specifik arbetsuppgift.  

 

4.2 Organisation 
NPM-teorin anser att vilken typ av organisationsmodell en verksamhet använder återspeglar sig i 

vilken form av ekonomistyrning verksamheten använder sig av. NPM- teorin bygger på idéer från 

den privata sektorn där syftet är att effektivisera. Det går att använda teorin både som ett 

ekonomiskt koncept eller använda sig av NPM som en marknadslösning. När det handlar om ett 

ekonomiskt koncept önskas en större kontroll över den ekonomiska styrningen och på så sätt 

effektivisera verksamheterna. Detta sker t.ex. genom olika mätinstrument som mäter kvaliteten och 

personalens arbetsinsatser och resultatmått som redovisar hur och vad verksamheten levererat 

(Almqvist 2006, ss.25-27). Detta synsätt kan förenas med neoliberalismens synsätt att idéer öppet 

skall granskas och analyseras i samhället för att uppnå bästa resultat och för att medborgare behöver 

veta denna information för att kunna göra rationella val. 

 

Kommunala äldreboenden  

De kommunala äldreboenden organisationsmodell gick ut på att boende och enhetscheferna var 

placerade på äldreboenden som bedrivs av socialstyrelsen. Boende och enhetscheferna fick direktiv 

från den centrala ledningen och samarbetade nära med biståndsbedömare som i sin tur kunde ses 

som politikernas förlängda arm ute i verksamheten. Arbetsuppgifterna en verksamhets eller 

enhetschef hade ute på de kommunala äldreboendena bestod till stor del av att personalansvar, 
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fördela resurser som verksamheten har samt att hålla en dialog med människor och samtidigt 

bedriva en effektiv verksamhet (Womesjö, 2005). 

 

På Hemgården var boendechefen Lena Tannfors budgetansvarig för sin avdelning. Hennes uppgift 

var att se till att budgeten som politikerna satt upp gick runt. På det andra kommunala äldreboendet 

Berghem Servicehus var enhetschefen Sara Bergfors ansvarig för budgeten för hela verksamheten. 

Man kunde se att på de kommunala äldreboendena var det politikerna som styrde vilka mål som 

sattes upp och som skulle uppnås. Boendechefernas uppgift blev att se till att de mål som 

politikerna satt upp blev genomförda. Detta visade att de kommunala äldreboendena präglades av 

ett NPM-tänk eftersom det var politikerna som styr målformuleringen. Verksamheterna var inte 

detaljstyrt utan målstyrt, dvs. centraliserat.  

 

Privata äldreboenden  

På Bärbacka där boendechefen Grethel Moberg och en person till äger verksamheten var dessa två 

också budgetansvariga och bestämde tillsammans med de boende vilken mat som skulle serveras 

och aktiviteter som som skall ske. På äldreboendet skräddaren var Laila tillsammans med de tre 

avdelningscheferna som fanns på verksamheten budgetansvariga men skulle leverera efter det 

koncept som Carema utformat. De hade riktlinjer uppifrån vilken mat som skulle serveras och vilka 

aktiviteter som skulle genomföras. Det som skiljde de privata äldreboendena åt var ägandeformen 

vilket också gjorde att på Bärbacka bestämde boendechefen och delägaren Grethel själva över 

budgeten medan på Skräddaren skulle Laila tillsammans med de andra avdelningscheferna på 

verksamheten svara upp mot de mål som Carema utformat. Skräddaren bedrevs och sköttes som en 

enhet i en företagskoncern medan Bärbacka sköttes som enskild firma.  

 

Privata och offentliga verksamheter  

Det som kännetecknar privata verksamheter är att det finns en tydlig ägarroll. Denna ägarroll 

innebär att det är ett visst antal personer som får ta hand om problem som uppstår vid eventuella 

ekonomiska förluster (SOU 2003:23) I studiens undersökning visade det sig tydligt att det skiljde 

sig åt mellan ägandeformen mellan de privata och kommunala äldreboendena. Bärbacka och 

Skräddaren på Teg bedrevs av två investerare respektive företaget Carema medan de kommunala 

bedrevs av Socialstyrelsen i Umeå. Den främsta anledningen till att offentlig sektor alltmer börjat 

förändra sin styrning som liknar den som förekommer inom den privata sektorn är ekonomiska skäl. 

De vill bli effektivare och därmed spara mer pengar (Henriksson, 2008). NPM-teorin innebär också 

att politikerna skall få mer makt och att det är dessa personer som skall styra. Cheferna på den 

lokala nivån skall agera manager där uppgiften var att se till att de uppsatta målen nås (Almqvist 
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2006, s.27).  

 

Decentralisering förespråkas inom NPM eftersom det anses genom att personalen på en verksamhet 

får vara delaktiga så resulterar detta i en ökad effektivitet (Almqvist 2006, ss.88-91). Detta kan 

förenas med NPM-teorin eftersom när personalen får vara delaktiga och det finns resurser för 

förändringar känner personalen sig inblandade i besluten som tas vilket resulterar i att arbetsmiljön 

blir positiv eftersom personalen blir effektivare i sitt arbete. Detta visar sig t.ex. genom att 

personalen känner en samhörighet till varandra och vilka mål man skall sträva efter. Delaktighet kan 

även kopplas ihop med neoliberalismen eftersom denna teori förespråkar att kunderna skall få vara 

delaktiga och välja vad de vill investera i.  

 

Begreppen brukare och kunder är två begrepp som används inom äldreomsorgen. Brukare ses som 

en grupp individer som tillsammans utformar en speciell verksamhet medan kund förknippas istället 

med att individer kan låta bli att köpa en viss tjänst eller produkt på en marknad som är 

konkurrensutsatt (Montin 2004, s.163). Dessa begrepp blev tydligt i intervjun med det privata 

äldreboendet skräddaren som bedrivs av Carema där de genom hela intervjun pratade om kunder 

och kundfokus. Detta kan kopplas till neoliberalismen och det konsumtionssamhälle vi lever i där 

människor ser sig själva som kunder. I de andra tre intervjuerna talades de boende som brukare eller 

vårdtagare.  

 

Kommunala äldreboenden  

Utifrån studien som gjordes framgick det att de äldreboenden som bedrevs kommunalt och inom 

offentlig sektor hade en högre grad av politisk målstyrning. I intervjun med Sara Bergfors som är 

enhetschef på det kommunala äldreboendet på Berghem framkom det att personalen fick direktiv 

uppifrån ledningen. Direktiven gällde både arbetsuppgifterna som gällde för Sara som enhetschef 

men också i form av resultatmått som skulle redovisas in till ledningen var fjärde månad. Detta kan 

kopplas till neoliberalismen eftersom det anses att t.ex. målstyrning som kräver en ökad kontroll 

över verksamheterna resulterar i att man ser vad verksamheterna levererar och uppnått och på så 

sätt även ger nödvändig information till medborgarna.  

 

Detta blev tydligt i intervju med Lena Tannfors på Hemgården.  

 

”Det är inte riktigt upp till en själv hur verksamheten skall styras eftersom vi har väldigt mycket 

regler och rutiner uppifrån som vi skall följa. Det är ändå väldigt personbundet det här med att 

leda. Vi är alla väldigt olika vi som jobbar som ledare. Man har ofta väldigt mycket att göra och jag 
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leder dessutom en stor verksamhet. Ibland kan man känna att måste verkligen det här göras när 

man får direktiv uppifrån. Vi ska prioritera men det är väldigt lite som vi kan prioritera bort”.   

 

Privata äldreboenden  

Gemensamt för de båda äldreboendena var att boendechefen eller avdelningschefer hade daglig 

kontakt med personalen. På Bärbacka var boendechefen Grethel Moberg själv ute och hade daglig 

kontakt med personalen medan på Skräddaren fanns det avdelningschefer på varje avdelning som 

personalen främst kunde vända sig till eftersom boendechefen Laila Alvik inte hade tid att ha daglig 

kontakt med alla. En skillnad man kunde se var att Carema var centralstyrda medan Bärbacka var 

mer decentraliserade. Denna skillnad kan bero på att dessa äldreboenden består av två olika typer av 

ägandeformer. Skräddaren och Carema är en koncern medans Bärbacka bedrivs som ett enskilt 

företag.  

 

På äldreboendet Skräddaren som bedrevs av Carema framkom det i intervjun med boendechefen 

Laila att de styrs av ett koncept som kallas ”den goda dagen” som Carema utformat. Verksamheten 

arbetade standardiserat utifrån tydliga riktlinjer men personalen fick vara med och påverka hur 

riktlinjerna utformades i praktiken. En tydlig skillnad mellan Skräddaren och de andra tre 

äldreboendena var att de pratade om kunder och kundfokus. Detta kännetecknar NPM där man går 

från att se människor som medborgare och istället som kunder (Almqvist 2006, s.11).  På det andra 

privata äldreboendet Bärbacka där Grethel Moberg både är boendechef och delägare bestämde hon 

tillsammans med den andra delägaren hur verksamheten och dess budget skulle utformas med 

hänsyn till de lagar och förordningar som gällde.  

4.3 Personal 
Individuell lönesättning 

Individuell lönesättning är en grund i NPM. Individuell lönesättning förespråkas eftersom det 

motiverar och gör att personalen arbetar mer effektivt. NPM förespråkar även detta eftersom de 

anser att personalen själva skall kunna påverka vad de får i lönekuvertet. 

 

Syftet med att personalen blir mer effektiva med prestationsbaserad och individuell lönesättning är 

att de får ut så mycket som möjligt av varje krona (Henriksson, 2008). Individuell lönesättning visar 

även vad en verksamhet uppmuntrar genom att ge personer individuell lön som är baserad på olika 

faktorer. Detta gör att en person kan välja att agera på ett visst sätt för att få mer i lönekuvertet 

(Henriksson, 2008). Detta kan kopplas samman med neoliberalismen eftersom de anser att flitighet 

skall belönas och skall därför uppmuntras. I studien framkom det att alla äldreboenden mer eller 

mindre använde sig av individuell lönesättning. Det som skiljde de olika boendena åt var vad som 
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krävdes att en person skulle göra för att få högre lön samt hur stor spannet var mellan den som 

tjänade minst respektive mest.  

 

Kommunala äldreboenden 

På Hemgården utgick boendechefen från lönekriterier som redan var bestämda. De utgick från de 

tre kriterierna medarbetarskap, professionalitet och utveckling. Det skiljde några hundralappar från 

den som hade lägst lön till den person som hade högst lön. Dessa lönekriterier gällde för 

omvårdnadspersonalen och inte för t.ex. Lena som är verksamhetschef.  

 

På Berghems servicehus tillämpades också individuell lönesättning baserad på lönekriterier som var 

uppgjorda. De hade även individuella lönesamtal med personalen där personalen hade chansen att 

yrka om de hade haft extra ansvar som kunde generera mer i lön. Spannet mellan den som hade 

högst lön och den som hade minst ansåg enhetschefen Sara Bergfors inte vara alltför stort. De 

personer som hade arbetat längst och därmed hade mer erfarenhet var också de som tjänade mest.  

 

Privata äldreboenden  

På Skräddaren som bedrivs av Carema utgick boendechefen också från olika lönekriterier som var 

centrala för alla äldreboenden som bedrivs av Carema. Här gällde lönekriterierna alla som var 

verksamma inom koncernen.  

 

Laila sa följande: ”Alltså det är ju så här att vi har så många yrkesgrupper här i huset så att 

skillnaden är ganska stor skulle jag vilja säga. Eftersom det finns både vårdbiträden, 

undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnast och så jag. Och tre andra chefer. Så 

det är klart att löneskillnaden är stor från den som har lägst till den som har högst lön”.  

 

På Bärbacka strävades det efter att alla skulle ha samma lön utifrån kompetens och erfarenhet. Det 

fanns dock några undantag där individuell lönesättning tillämpades och det var vissa personer som 

hade specifika ansvarsområden på arbetsplatsen. T.ex. hörselombudsman.  

 

En skillnad som kunde ses mellan de privata och kommunala äldreboendena var att inom kommunal 

verksamhet gav den individuella lönerna ingen markant skillnad. De hade en homogen syn och 

likartat tillämpning av den individuella lönesättningen. När det gällde de privata äldreboendena 

skiljde det sig åt när det handlade om den individuella lönesättningen. På Skräddaren betonades det 

att skillnaden var stor mellan den som tjänade mest och minst medan hos Bärbacka var skillnaden 

endast marginell. Man ser att Skräddaren hade en lönesättning som var mer tydlig och individuell 
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och som även bidrog till att spannet var stort mellan den som tjänade minst och mest.  

 

4.4 Kvalitet och rationalisering  
I NPM- teorin handlar kvalitet om att inom den offentliga sektorn gått från regelstyrning till att bli 

resultat och målfokusering. Det handlar konkret om att redovisa i siffror och resultat vad som 

uppnåtts och på så sätt avgöra om det är effektivt och håller god kvalitet eller inte (Henriksson, 

2008). Detta kan kopplas samman med neoliberalismen eftersom privatisering av äldreboenden 

förespråkas och att kunderna skall betala för den service som de utnyttjar och vill ha. 

Neoliberalismen anser att privatisering av verksamheter resulterar i bättre kvalitet eftersom det blir 

en ökad konkurrens och medborgarna får större konsumentmakt. 

 

Alla äldreboendena använde sig av liknande utvärderingar för att få veta vad de boenden, anhöriga 

samt personal tyckte om verksamheten. På samtliga fyra äldreboende genomfördes en årlig enkät 

som socialstyrelsen skickade ut. Det som blev tydligt på samtliga fyra äldreboendena är att det 

ansågs att god kvalitet var det som man hördes ute i samhället om sin egen verksamhet. Ett tecken 

på att en god kvalitet hölls var att folk talade gott om äldreboendet. 

 

Kommunala äldreboenden  

Sara Bergfors som är boendechef på Berghems servicehus sa följande om vad som är god kvalitet: 

”Det är ju inte alltid lätt att mäta men jag tror många gånger att det sprider sig från mun till mun”.  

 

Lena Tannfors som är boendechef på Hemgårdens äldreboende håller med om att god kvalitet 

bedöms utifrån vad andra säger om verksamheten och hur den drivs. 

 

”Det är utifrån brukarenkäten som vi bedömer vad som kan förbättras”. 

 

Privata äldreboenden  

Grethel Moberg boendechef på Bärbacka som sa följande: 

”Vad folk säger ute på fältet och att folk vill stå på kö och vill bo här. För om vi inte hade ett gott 

rykte ute på fältet skulle folk inte stå på kö för att vilja bo här”.   

 

På Skräddaren sa boendechefen Laila Alvik följande: 

 

”För mig är nog kund och brukar och närståendeenkäterna de viktigaste. För det är ändå de som 

finns här och bor här. Och ändå på något sätt kan säga om vi ger antingen de själva eller 
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närstående en god vård det tycker nog jag är det viktigaste”. 

 

Det som skiljde de kommunala och privata äldreboendena åt var vem som efterfrågade 

kvalitetsinformationen. På de båda kommunala äldreboendena svarade de intervjuade att det var 

politikerna som ville se att de lyckats uppnå målen som de satt upp. Lena Tannfors på det 

kommunala äldreboendet sa följande: 

”Politikerna. Det är ju de som ställer upp målen för vår verksamhet”.   

 

Sara Bergfors svarade följande på frågan vem som efterfrågar kvalitetsinformationen: 

”Det är ju politiken som vill få svar”.   

 

Skräddaren som bedrevs av Carema utförde kvalitetskontroller eftersom det är lagstiftat att det 

måste göras. De ansåg att kvalitetsinformationen var till för de anhöriga och folk som var 

intresserad av verksamheten. På det andra privata äldreboendet Bärbacka ansåg Grethel Moberg att 

det är hon själv som efterfrågar kvalitetsinformationen för att få veta hur verksamheten fungerade 

men informationen var även till för den enskilda individen. Informationen som efterfrågades 

användes även som material i marknadsföringen av verksamheten.  
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5. Diskussion 
I diskussionsdelen redovisas de slutsatser som studien kommer fram till och dessa kommer att 

bindas samman med uppsatsens syfte för på detta sätt få en helhet. Detta kommer att redovisas 

genom att utgå från mina frågeställningar samt min problemformulering. Till sist kommer jag att ge 

förslag på fortsatt forskning.  

 

Studiens syfte var att undersöka och jämföra kommunala respektive privata äldreboenden och se om 

NPM-teorin fanns representerat i de olika verksamheterna och i sådana fall på vilket sätt. NPM är 

en organisationsmodell som sedan 1980-talet flitigt används och talas om inom den offentliga 

sektorn.  Ledordet är effektivitet. Målet med mina intervjuer var att spegla hur de olika 

äldreboendena bedrivs och är strukturerade. För att ge en rättvis bild intervjuade jag både 

äldreboenden som drivs kommunalt och privat. Fokus i studien har legat på boendechefernas syn på 

äldreomsorgen och deras verksamhet och knyta ihop med hur den offentliga sektorns struktur har 

förändrats de senaste decennierna.  

 

Mina frågeställningar var följande: 

•  Vilka influenser finns det i kommunal respektive privat äldreomsorg av NPM? 

• Vilka skillnader finns det mellan privat och kommunala äldreomsorg i tillämpningen av 

NPM? 

 

Uppsatsens resultat visar att NPM har betydelse och influerar äldreomsorgen. Detta gäller både de 

privata och de kommunala äldreboendena, resultaten visar även att det skiljer sig åt när det gäller 

tillämpningen av NPM på privata respektive kommunala äldreboenden. De två kommunala 

äldreboendena och det ena privata äldreboendet hade en mer gemensam syn på NPM. Skillnaderna 

mellan de privata äldreboendena berodde till stor del på att de hade olika ägarformer. Nedan 

redovisas kort hur äldreboendena var influerade av NPM-teorin.  

 

Tema effektivitet 

Olika former av motivations och belöningssystem är också en viktig del i NPM- teorin. De anser att 

personalen blir mer effektiva och blir mer motiverad om de får någon form av belöning (Almqvist 

2006, s.89). Detta synsätt bygger på neoliberalismens syn att varje individ skall få förutsättningar 

för att lyckas på bästa möjliga sätt. Det framgick att belöningssystemen på äldreboendena var 

kollektiva för hela personalgruppen och inte individuella för enskilda personer. Enskilda personer 
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belönades inte för att genomfört en specifik arbetsuppgift. Det privata äldreboendet Skräddaren var 

den verksamhet som tydligast uttalade att de använde motivations och belöningssystem för att göra 

personalen mer lojal och gjorde ett bättre jobb, detta kan kopplas samman med NPM-teorin som 

förespråkar att belönings och motivationssystem är två element som NPM förespråkar eftersom 

detta göra att personalen blir mer effektiv (Almqvist 2006, s.28). Detta synsätt bygger på 

neoliberalismens syn att varje individ skall få förutsättningar för att lyckas på bästa möjliga sätt.   

 

Tema organisation 

En tydlig skillnad som fanns mellan de kommunala och privata äldreboenden som deltog i studien 

var hur verksamheternas styrdes och vart direktiven kom ifrån. På de två kommunala äldreboendena 

fick boendecheferna många direktiv uppifrån ledningen och från politikerna och de var tvungen att 

redovisa resultatmått var fjärde månad för att visa att de uppnått de uppsatta målen. 

Boendechefernas arbete blev i mångt och mycket att verkställa politikernas och ledningens uppsatta 

mål. Detta kan tydligt hänföras till NPM-teorin eftersom denna teori förespråkar att verksamheten 

skall redovisa olika typer av resultatmått eftersom på så sätt får kontroll över verksamheterna och 

ser vad som fungerat respektive inte fungerat. Detta är också ett steg för att effektivisera 

verksamheterna.  

 

Det förekom även en skillnad mellan de två privata äldreboendena som deltog i studien. På det 

första äldreboendet Bärbacka bestämde boendechefen i stort sett allting själv utifrån de lagar och 

förordningar som måste följas. Det andra privata äldreboendet Skräddaren bedrevs liknande som de 

kommunala verksamheterna gjorde, de styrdes helt och hållet efter ett koncept som ägarna av 

verksamheten utformat. Boendechefen höll sig till dessa direktiv. Här framgår det att det andra 

privata äldreboendet styrdes som de två kommunala äldreboendena, NPM-teorin genomsyrade 

verksamheten eftersom direktiv kom från ägaren av verksamheten och var utformat utifrån ett 

bestämt koncept. Det fanns alltså en homogen syn på de kommunala äldreboendena medan det 

fanns en heterogen syn mellan de två privata äldreboendena.  

 

Tema personal 

I studien framkom det att alla äldreboenden mer eller mindre använde sig av individuell 

lönesättning. Det som skiljde de olika boendena åt var vad som krävdes att en person skulle göra för 

att få högre lön samt hur stor spannet var mellan den som tjänade minst respektive mest. På de två 

kommunala äldreboendena utgick verksamheterna från fasta lönekriterier som var bestämda och 

personalen hade chans att yrka på om man hade haft något extra ansvar som kunde generera mer i 

lön. Spannet mellan den som tjänade mest respektive minst var inte stor, det skiljde endast några 
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hundralappar. På de två privata äldreboendena skiljde det sig åt hur den individuella lönesättningen 

fungerade. På Skräddaren som bedrevs av Carmen utgick också från olika lönekriterier som var 

centrala för alla äldreboenden som bedrivs av Carmen. Här gällde lönekriterierna alla som var 

verksamma inom Carmen. På det andra privata äldreboendet Bärbacka strävades det efter att alla 

skulle ha samma lön utifrån kompetens och erfarenhet.  

 

En skillnad som kan se mellan de privata och kommunala äldreboendena var att inom kommunal 

verksamhet gav den individuella lönerna ingen markant skillnad. De hade en homogen syn och 

likartat tillämpning av den individuella lönesättningen. När det gäller de privata äldreboendena 

skiljde det sig åt när det handlade om den individuella lönesättningen.  

 

Tema kvalitet och rationalisering 

Undersökningen visade att samtliga äldreboenden ansåg att konkurrens inom äldreomsorgen var 

någonting positivt eftersom detta resulterade i att varje verksamhet var tvungna att erbjuda den 

bästa omsorgen och detta i sin tur gjorde att kvaliteten på alla verksamheter höjs. De intervjuade 

äldreboendena påpekade också att den rådande konkurrensen resulterade i att de mer fokuserade på 

att marknadsföra sina verksamheter för att locka boenden. Detta kan båda kopplas ihop med NPM 

och neonliberalismen. Både NPM och neoliberalismen förespråkar konkurrens mellan olika 

verksamheter i samhället eftersom de anser att detta höjer kvaliteten och gör att medborgarna 

(kunderna) får en större konsumentmakt när de skall välja vilken service de vill köpa.  
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6. Slutsatser 
Denna uppsats bidrar med att visa en bild av den rådande konkurrensen som finns inom 

äldreomsorgen idag, denna konkurrens har påverkat hela den offentliga sektorn och detta har 

resulterat i att den blivit alltmer influerat av NPM-teorin. Slutsatser som kan dras är att den 

offentliga sektorn har förändrats på många olika områden. En tydlig förändring är hur 

verksamheterna styrs, nu är det politikerna som sätter upp mål och vill se resultatmått för att 

effektivisera verksamheterna. Hartman (2011) beskriver att det skett förändringar inom 

arbetsmarknadspolitiken de senaste åren och det är under denna tid som olika privata utförare på 

marknaden etablerat sig och fått en allt tydligare roll. Äldreomsorgen domineras av två vårdbolag, 

Attendo Care och Carema Care som utgör ungefär hälften av den privata marknaden. Dessa bolag är 

riskkapitalbolag vars mål är att gå med vinst. Idag präglas marknaden av att konsumenterna själva 

får välja bland aktörerna som finns på marknaden. (Hartman 2011, ss.258-274). Ur ett sociologiskt 

perspektiv kan dessa förändringar ses som att den svenska modellen och välfärdssamhället som 

socialdemokraterna utformade sakta tynat bort och blivit utbytt mot ett marknadsdominerat 

samhälle. Man kan även tänka sig att vi går alltmer mot ett individualiserat samhälle där människor 

tänker på sig själva och inte vill samarbeta tillsammans för att påverka utvecklingen i samhället. 

Detta kan resultera i att de människor som har pengar och råd att betala är de som får t.ex. vård och 

omsorg i samhället. Den enskilde människan tvingas ta alltmer ansvar när det gäller ens egna liv. Ur 

ett organisatoriskt perspektiv kan införandet av NPM-teorin i verksamheterna kopplas ihop med att 

arbetsvillkoren för de anställda förändras i och med att kollektiv avtal inte alltid används och att 

verksamheter i större utsträckning blir decentraliserade. För den offentliga sektorn i sig innebär det 

nya sätt att styra och organisera sina verksamheter på.  

 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Under arbetet för denna uppsats har det växt fram en del intressanta aspekter och funderingar. Den 

första aspekt är att det skulle vara intressant om det gjordes en likartad undersökning som jag gjort 

där man går ännu mer på djupet med förändringen som skett inom den offentliga sektorn. Detta är 

viktigt eftersom den offentliga sektorn speglar vilken syn som finns i samhället och angående vår 

välfärd. En annan aspekt som skulle vara intressant är att intervjua personal inom äldreomsorgen 

och se om det skiljer sig mellan de som arbetar på ett privat respektive kommunalt äldreboende. En 

sista aspekt som skulle vara intressant att undersöka är att göra en undersökning och jämföra endast 

privata äldreboenden. 
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Bilaga 1 
Intervjuguide 

 

Allmänna frågor  

Kan du utifrån ditt perspektiv som verksamhetschef med ett par meningar beskriva 

verksamheten? 

Hur många platser har ni på äldreboendet? Hur många bor här idag? 

Brukar ni ha vakanser på platser – om man ser över en femårsperiod? 

Huvudfråga: Hur många anställda är ni? 

Följdfråga: Media beskriver ofta en bild att det är personalbrist inom äldreomsorgen. Skulle 

ni klara er på mindre personal/behöver ni mer personal/eller är det lagom som det ser ut i 

dagsläget? 

Huvudfråga: Hur mycket är du i egenskap av verksamhetschef ute i verksamheten? 

Följdfråga: När du är ute i verksamheten – vad är din roll där, alltså vad gör du? 

 

Tema effektivitet 

I dagens samhälle pratar man mycket om effektivitet och att verksamheter skall maximera sin 

effektivitet. Är effektivitet inom er verksamhet viktig? 

Huvudfråga: Tycker du att er verksamhet bedrivs mer effektivt idag jämfört med för fem år 

sedan? (Om de arbetat kortare så jämfört med när de började) 

Följdfråga: På vilket sätt är verksamheten mer effektiv? 

Följdfråga: Anser du att verksamheten kan bli ännu mer effektiv? I sådana fall hur? 

Huvudfråga: I media skrivs det ibland att äldreomsorg sker som på löpande band. 

Hur tänker du dig att verksamheten fungerar om den sker på löpande band? 

Tycker du att detta är en rättvis bild media ger angående löpande band principen som gäller för 

verksamheten här? 

Följdfråga: Finns en risk att man hamnar i ett sådant arbetssätt? 

Sedan ett antal år finns det konkurrens inom äldreomsorgen eftersom privata aktörer konkurrerar 

med den offentliga sektorn. Vilken betydelse tror du denna konkurrens situation generellt haft för 

äldreomsorgen och för denna lokala verksamhet när det gäller effektiviteten, vårdkvalitén och 

arbetsmiljön? 

 

Tema personal 

Huvudfråga: Har ni kollektivavtal?  

Följdfråga: Varför? 
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Vilka fördelar finns det att använda sig av kollektivavtal? 

Vilka fördelar finns det med att inte använda sig av kollektivavtal? 

Huvudfråga: Individuell lönesättning bygger på att lönen baseras på en rad olika faktorer, 

arbetsuppgifter som man utför och vad man presterar. Använder ni er av individuell 

lönesättning? 

Följdfråga: Är skillnaden beroende på den individuella lönesättningen stor eller marginell – enligt 

er bedömning? 

Huvudfråga: Som jag nämnde nyss handlar individuell lönesättning bl.a. om vad du 

presterar. Hur avgörs vad som räknas som prestation? 

Följdfråga: Finns det några mått som mäter detta eller avgörs vad som är prestation på andra 

sätt? 

Är din bedömning att den individuella lönesättningen sker på ett rättvist sätt? 

Huvudfråga: I forskning och litteratur skrivs det att olika typer av motivations och belöningssystem 

kan öka personalens effektivitet. Använder ni er av några belönings eller 

motivationssystem? 

Följdfråga: Varför? Varför inte? 

Huvudfråga: Inom äldreomsorgen kan man ha olika arbetsbefattningar t.ex. vårdbiträde och 

undersköterska. Finns det möjligheter för personalen att vidareutbilda sig? 

Följdfråga: Sker detta internt eller externt? 

Huvudfråga: Hur många av personalen är vikarier, tillsvidareanställda och visstidsanställda? 

Följdfråga: Hur andel på er verksamhet är anställda som 

vårdbiträden/undersköterskor/sjuksköterskor/läkare? 

 

Tema organisation 

Vem har bestämt vad du skall göra på verksamheten? 

Privata: Anser du att ni själva bestämmer hur verksamheten skall styras eller styrs ni av ett koncept 

som investerarna utformat? 

Kommunal: Anser du att ni själva bestämmer hur verksamheten skall styras eller får ni anvisningar 

från den centrala ledningen? 

Följdfråga: Vilken betydelse har detta för verksamheten och hur den styrs? 

De som bor på ert boende är äldre människor som behöver hjälp att klara av sin vardag. Det är 

t.ex. viktigt att få stimulans i vardagen. Hur ser er styrning, planering och uppföljning ut för det 

sociala innehållet för de boende på verksamheten? 

Huvudfråga: På en arbetsplats finns det många olika arbetsuppgifter som skall skötas. Vem 

bestämmer vilka arbetsuppgifter personalen skall ha? 
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Följdfråga: Vem bestämmer hur dessa arbetsuppgifter skall fördelas? 

Media ger ofta en bild att det är långa köer för att få en plats på ett äldreboende idag. Hur ser 

kösystemet ut för att få en boendeplats på ert boende? 

Privata: I media har det skrivits mycket om att privata äldreboenden tjänar enorma summor pengar 

på sina boenden. Stämmer detta enligt din uppfattning vad gäller er verksamhet? 

Vilken vinstmarginal har er verksamhet? 

Följdfråga: Hur kan ni garantera att er verksamhet ger bra vård och inte endast är ute efter att tjäna 

pengar? 

Kommunala: Huvudfråga: Upplever du att ni arbetar mer marknadsmässigt på grund av den rådande 

konkurrensen som finns idag? 

Följdfråga: Hur yttrar sig detta i sådana fall? 

 

Tema- kvalitet & rationalisering  

Huvudfråga: En av äldreomsorgens uppgift är att se till att äldre människor som inte klarar av att bo 

hemma får hjälp i vardagen och ett respektabelt liv. Tillämpar ni någon form av 

kvalitetsmätning? 

Följdfråga: Om ja, vilket system använder ni er av? 

Följdfråga: Och vad är det ni mäter? 

Huvudfråga: Rent konkret hur bedömer ni om ert äldreboende har god kvalitet? 

Följdfråga: Vad anser ni är god kvalitet? 

Huvudfråga: Hur ser ert kvalitetsarbete ut? 

Följdfråga: Vem efterfrågar vilken kvalitetsinformation och varför? 

Hur fungerar er målstyrning? 

Huvudfråga: Utvärderingar är viktigt för att kunna se vad som måste förbättras i en 

verksamhet. Vad avgör om er verksamhet ”lyckats” när ni utvärderar? 

Följdfråga: Vad baserar ni er utvärdering på? 

Vad har ni för policydokument? Om inte vad har ni istället? 

Huvudfråga: Som jag nämnde tidigare är det viktigt att man har utvärderingar för att kunna 

analysera verksamheten och vad som t.ex. måste förbättras. Har ni efterkontroller där ni granskar 

verksamhetens mål? 

Följdfråga: Var ligger fokus på vad man mäter? 

Huvudfråga: Vilka gemensamma värderingar har er verksamhet och vad består dessa 

värderingar i? 

Följdfråga: Mellan vilka ska det finnas gemensamma värderingar? 

Hur ser tidsplaneringen ut kring insatser och arbetsuppgifter? 
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Huvudfråga: Det är viktigt med planering för att en verksamhet skall fungera. Vem bestämmer om 

beslut och planeringen för verksamheten? 

Följdfråga: Varför ser det ut på det här sättet? 

På ett äldreboende är det många olika personer som är i behov av olika hjälp beroende på i vilket 

psykiskt och fysiskt skick dem är i. Vilken typ av dokumentation använder ni er av för att på bästa 

sätt tillgodose de boendes behov? 

 

Bilaga 2 
Informationsbrev 

 

Jag heter Therese Carlsson och läser sista året på sociologiprogrammet vid Umeå universitet. 

Just nu skriver jag min C-uppsats som skall handla om och i sådana fall hur äldreomsorg, som 

finansieras av offentliga medel men som bedrivs av både offentlig och privat verksamhet och 

under konkurrens, har gått från en centralstyrd verksamhet till en marknadsorienterad 

verksamhet. 

I min undersökning kommer jag att intervjua boendechefer på kommunala äldreboenden och 

boendechefer på privatägda äldreboenden. 

Jag kommer att genomföra en intervju med dig som beräknas ta ungefär 40 minuter. Intervjun 

utgår från olika teman som på ett eller annat sätt handlar om vilken syn man har på 

verksamheten. Ditt deltagande i denna undersökning är helt frivilligt och du kan välja att avbryta 

din medverkan när som helst. Om du inte vill eller kan svara på en specifik fråga kan du säga till så 

går vi vidare till nästa. Intresset i uppsatsen är vidare inte på dig som person utan på verksamheten. 

Du intervjuas eftersom jag har gjort bedömningen att du känner till verksamheten på ett bra och för 

uppsatsen relevant sätt. Om du vill kan du få ta del av det transkriberade materialet som rör just din 

intervju och där göra tillägg samt göra strykningar. 

 

Tack för din medverkan! 

Therese Carlsson 

Vid frågor, kontakta mig: 

Therese Carlsson 

thca0001@student.umu.se 

eller min handledare Daniel Larsson 

tel: 0907865197 

daniel.larsson@soc.umu.se 


